
Éggöncz, 1. égsark. 
Egg-shells (ang., tojáshéj), igen finom, majdnem 

átlátszó, Khinában és Japánban gyártott porczellán, 
melyet gyakran utánoznak. 
Éghajlat, clima alatt vmely vidék talajának, vizé

nek, levegőjének viszonyait, különösen a hőmérséki 
és egyéb légtünettani (meteorológiai) viszonyokat 
értjük. Az évszakoknak (1. e.) általánosságban bizo
nyos hőmérséki viszonyok felelnek meg, igy a tavasz 
enyhe, a nyár forró, az ősz ismét enyhébb, a tél 
hideg. Azonban az évszakok s igy az éghajlat a föld 
különböző tájain nem esnek egy időbe. így már a 
téritőkörök között fekvő részt fo r ró övnek v. éghaj
latnak, a téritők és sarkkörök között fekvő részt 
é s zak i , illetve dél i m é r s é k e l t övnek, a sarkkörök
től a sarkokig fekvő részeket h i d e g övnek nevezzük. 
Azonban mikor az északi mérs. övön tél van, ugyan
akkor a délin nyár van, legfeljebb esős és száraz év
szakot különböztetünk meg. A hideg övön csak hosz-
szu, szigorú tél és aránytalanul rövid nyár észlelhető. 
Azonban ezen határok között az é.-i viszonyok na
gyonváltozók és az egyenlítőtől való távolságon kivül 
az illető helynek a tenger színe feletti fekvése, növény
zete, a tengerhez való közelsége v. távolsága, vmint 
talajának állapota stb. befolyásolják. Az éghajlat az 
emberi test egészségi viszonyaira is nagy befolyással 
van. A forró é.-on főleg oly tápszerekkel kell táplál
kozni, melyek testünk melegét nem nagyon emelik, 
tehát tartózkodni kell szeszes italoktól, túlságos hus-
élvezettől, zsiros ételektől és tekintettel kell lenni azon 
körülményre, hogy a nap és éj hőmérséke közti kü
lönbség igen nagy. U. i. a hosszas esőzések folytán a 
nedves talajon veszélyes fertőző betegségek (kolera, 
mocsárláz, sárgaláz, malária) keletkeznek. Viszont a 
hideg é. alatt a test hőveszteségét bőséges zsiros táp
lálék által kell pótolni. Az idegen éghajlathoz való 
alkalmazkodásról 1. acclimatisatió. 

Égi testek azok, melyek a világűrben lebegnek, 
mint a nap, hold, föld, álló- és bolygócsillagok, üstö
kösök stb. 

Egmont L a m o r a 1 gróf, Gavre herczege, szül. 1522. 
nov. 18. La Hamaide kastélyban, régi németalföldi 
uri családból. V. Károly császárt hiven szolgálta s 
hadjárataiban sikeres részt vett. II. Fülöp spanyol 
király alatt E. az elégületlen hollandi nemesség élére 
állt és küldöttséggel Madridba ment, hol a király ke
gyeivel halmozta el. Csakhogy ellenzéki magatartását 
soha meg nem bocsátották, és midőn Alba herczeg 
mint helytartó Németalföldön megjelent, E. elfogatott, 
vérbíróság elé állíttatott és Hoorn gróffal együtt 1568. 
jun. 5. Brüssel város piaczán lefejeztetett. 

Egmont, G o e t h e szomorujátéka, ford. Kazinczy 
Ferencz (1814), Szigligeti Ede (1871). 

Ego (lat.), én ; e g o i s m u s , önzés, önösség ; ego
i s t a , önző, érdekhajhász. 
Egregy, a Szamos baloldali mellékvize, támad a 

perjei Magura és Szalhigu hegyen eredő E. és Germi-
nuluy csermelyekből. Őrmező mellett ömlik a Sza
mosba. 
Egres, 1) község Torontál m. 3491 lak.; — 2) köz

ség Ugocsa m. 1465 lak. 
Egres, ribes grossularia, másképen piszke, kösz

méte, v. pöszméte, 1. e. 
Egreske, község Bereg m. A Munkácsról Alsó-Ve-

reczke felé vezető útvonalon. A Somos-hegyen 1832. 
agyagedényekre akadtak, melyek mellett mű- és éksze
reket, fegyvert, többféle gazdasági eszközt, lándzsát, 
csákányt, karpereczet és arany gyöngyöt találtak. 

Egressy, 1) G á b o r (Galambos), a legnagyobb ma
gyar színész, szül. 1808. Lászlófalván, Borsodm., hol 
atyja prot. lelkész volt. Tanuló éveit 1816 — 26. Mis-
kolczon töltötte, mint togatus diák beállt színésznek 
egy vidéki színtársulathoz, a honnan nemsokára Kas
sára ment s itt kezdte meg fényes színészi pályáját, 
mely 1835. a budai színtársulathoz, két évvel rá a 
nemz. színházhoz vezette. 1849. török földre kellett 
menekülnie s csak 1854. foglalhatta el újra régi helyét 
a művészek közt. 1865. a megnyílt színi tanoda taná
ráváválasztatván, előadásait könyvben is kiadta » Szí
nészet könyve« czimmel (1866., 2. kiad. »Szinészet 
iskolája« czimmel 1879), mely műről Molnár György 
szépen mondja, hogy annak magyar színész asztalá
ról még a száraz kenyér mellől sem volna szabad hiá
nyozni. Irodalmi működésének elismeréséül a Kisfa
ludy-társ. tagjává választotta, f 1866. jul, 30., »Bran-
kovics György« czimszerepének játszása közben. L. 
Szigligeti, Magy. színészek életrajzai (Olcsó kt.),Bayer 
és Váli szinészettörténete, Molnár György emlékiratai 
II. köt. — 2) Bén i , Gábor öcscse, szül. 1813. Sajó-
Kazinczon (Borsod m.), bátyja példáját követve, szin
tén a színészi pályára lépett s 1837. a nemz. színház 
tagja lett. Száznál több zenemüvet irt, melyek közül 
emlitendő a »Szózat« zenéje, népdalai, románczai stb. 
t 1851. jul. 19. - 3) Ákos , E.Gábor fia, szül. 1832. 
nov. 9.; a szabadságharczban honvédhadnagy, 1853. 
óta a nemz. színház tagja, jellem- és kisebb genre-
szerepeket játszik. 

Egri, község Szatmár m. 1100 lak. 
Egri dinnye, zöld husu, korán érő, nemes, sárga

dinnye faj. 
Egri érsekség, előbb püspökség, a Szent-István 

által alapított püspöki székek egyike, a középkorban 
Heves, Külső-Szolnok, Borsod, Abauj, Zemplén, Ung, 
Szabolcs és Zaránd, később Ugocsa és Bereg, Már-
maros és Szatmár vármegyék és a jász-kun kerületek 
területét foglalta magába, s egyike volt a leggazda
gabb egyházmegyéknek. Főpapjai közül kitűntek a 
később esztergomi érsek Bánfi Lukács (1156—61.), 
Tel?gdi Csanád (1322—1330.), Kanizsai János 
(1384—87.), Széchy Dénes bibornok (1439—40.), 
és Beckensloer János (1468—72.); továbbá Rangoni 
Gábor bibornok (1474—86.) és Nagylucsei Orbán 
(1468 — 93.), mindketten Mátyás király befolyásos 
hivei; Bakócz Tamás (1493—97.), a ki estei Hippolyt 
bibornokkal az egri püspökségért cserélte el az esz
tergomi érsekséget; Szálkán László (1520—24.) és 
Váradi Pál (1524-26. ) , Oláh Miklós (1548-53. ) 
és Verancsics Antal (1557 — 69.), mindnyájan később 
esztergomi érsekek. A mohácsi vész. után a refor-
matio terjedése és Eger elvesztése következtében 
az egyházmegye pusztulásnak indult. A török 
kézen levő Egerből a püspökség és a káptalan 
Kassára költözött, csak a törökök kiűzése után he
lyezte vissza a székhelyet Egerbe T e l e k e s s y István 
(1699—1715.), az egyházmegye újjászervezője. Utó
dai Erdődy Gábor gr. (1715 — 44.), Barkóczy Ferencz 
gróf (1745 — 61.), a későbbi esztergomi érsek és 
Esterházy Károly gróf (1762 — 1799.) sokat tettek 
a püspökség felvirágzására. 1804. aug. 9. a kassai 
és temesvári püspökségek alakításakor érsekségre 
emeltetett; első érseke Fuchs Ferencz (1804—7.) 
volt, kit Fischer István br. (1807 — 22.), Pyrker János 
László, velenczei patriarcha (1827—47.), az 1848-ki 
minisztérium által kinevezett L o n o v i c s József 
(1848—49.) és B a r t a k o v i c s Béla (1850 — 73.) kö
vettek. Ez idő szerint S a m a s s a József (1. e.) ül az 



érseki széken. Nic. Schmidt: Episcopi Agrienses, 
(Nagy-Szombat 1758.). Kandra Kabos : Adatok az 
egri egyházmegye történetéhez. Jelenleg az egri 
érseki tartomány az egri érseki megyén kivül a 
kassai, rozsnyói, szatmári és szepesi püspöki suffra-
gan megyékből áll; a katholikusok száma 1.310,412 
lélek; van területén 755 plébánia és 246 káplánság. 

Egri nő, színmű S z i g l i g e t i E.-től. 
Égsark v. é g g ö n c z , azon két pont, mely az égbol

tozat látszólagos forgásában nem vesz részt. Az eze
ket összekötő egyenes az égtengely. 

Égteke, a gömbfelületnek látszó csillagos ég ábrá
zolása. A teke tengely körül forgatható és a délkört, 
vmint a láthatárt egy-egy rézgyűrű képviseli, mely 
utóbbin az u. n. csillagászati naptár van bevésve, 
melyről a nap hosszúsága leolvasható, a mennyiben 
jelezve vannak rajta a hónapok nevei, napjai, az állat
övi csillagképek mindegyik 30°-ra osztva és a nap 
hosszúsági foka a megfelelő napra. A gömb felületére 
vannak rajzolva az egyenlítő és nappálya 360°-ra 
osztva, a délkörök, a főbb párhuzamos körök stb., 
vmint a csillagok megfelelő elhajlásuk és egyenes 
emelkedésük szerint. Az égteke térképileg is ábrá
zolható. 

Egy, magyaros használatai : 1) számnévül s ekkor 
hangsúlyos, pl. Egy fecske nem csinál nyarat; — 2) ha
tározatlan névmásul, s ilyenkor hangsúlytalan, pl. 
Egyszer egy királyfi mit gondolt magában ; — 3) a 
bizonytalanság jelzésére (e helyett: mintegy), pél
dául : Budapesttől Hatvan lehet egy hat mérföld ; — 
4) oly értelemben, hogy csupa, merő, pl. egy sár a 
ruhája ; — 5) a teljes azonosság kifejezésére, pl. egy 
a törekvésünk ; — 6) vminek a többi hozzá hasonló 
közül kiemelésére, pl. gyönyörű egy állat; — 7) ilyen 
értelemben : egyetlen egy, pl. azt ne halljam én, hogy 
bántsatok egy lelket. 

Egyanyások, monogynia, Linné rendszerének 1-ső 
rendje (az első 13 seregben az anyák számát vesz-
szük nyelembe), melyben egy termő van egy bibével. 
Egy az Isten, Jókai regénye (1877). 
Egy-bank-rendszer v. a c e n t r a l i s a t i o rend

s z e r e , a jegykibocsátás jogának kizárólag egy 
bankra való ruházása (bankmonopol). E rendszer 
honosult meg nálunk, hol az 1887 : XXVI. t.-cz. a 
bankjegyek kibocsátásának kizárólagos jogát az 
osztr.-magy. bankra ruházta; ez van Francziaország-
ban. Előnyei a bankjegyek egysége ; fiókok által a 
centralisatio és decentr. előnyeinek kihasználhatása, 
a disconto-tétel egyenlősége folytán a hitelpénz árá
nak egyformasága stb. ; hátrányai a versenyzés 
hiánya, a disconto-üzletnek gyakran részrehajló mó
don vezetése stb. 

Egybehangzó ítélet, a felebbviteli bíróság azon 
Ítélete, melynek rendelkező része az alsó bíróságéval 
megegyezik. Két e. i. ellen sommás perekben nem 
lehet felebbezni, ha a per tárgya 500 frt készpénzt 
meg nem halad, v. nem készpénz iránt indított perek
ben, ha felperes 200 frtot meg nem haladó készpénzt 
elfogadni hajlandó. 1881 : LIX. t.-cz. 47. §-a. 
Egyed, férfi keresztnév, Aegidius. 
Egyed, község Sopron m. 982 lak. 
Egyed, minden szervezet, mely egy egészet, ön

állót alkot; személyről mondva : e g y é n (1. e.). 
Egyedáruság, monopólium vmely áru kizárólagos 

termelésére v. eladására vonatkozó jog. E. többféle 
lehet: 1) t e r m é s z e t e s , mely vkinek igen ritka, más 
által v. épen nem, v. csak nagyon nehezen szapo
rítható jószágok feletti jogszerű rendelkezhetéséből 

' ered ; 2) g a z d a s á g i , mely technikai előállitási mód 
titkának birtokából v. onnan ered, hogy a nagyobb 
tőkével dolgozó a gyengébbet a versenyből kiszorítja ; 
3) j o g i , ha az államhatalom a versenyt korlátozza. 
A term. és gazd. e. néha egyenes állami beavatkozást 
tesznek szükségessé a fogyasztók védelmére. Az e. 
produktív erőket köt le, a javak és értékek szabad 
forgalmát gátolja és mesterkélt, egészségtelen köz
gazdasági alakulásokat teremt. Az e.-ra jogosítottak 
lehetnek magánosok, de az állam is (1. állami e.); 
ez utóbbiak az 1884 : XVII. t.-cz. szerint nem esnek 
az ipartörvény szabályai alá. 

Egyedül üdvözítő, igy nevezi magát a r. kath. 
egyház már a negyedik karthágói zsinat óta azon 
öntudatánál fogva, hogy egyedül ő az üdvözülésnek 
istenileg alapított rendes utja és intézménye, s hogy 
extra ecclesiam nulla salus, vagyis kivüle üdvös
ség nincs. 

Egyeduralom, azon kormányforma, melyben egy 
személy az uralkodó, az állam önálló, élethossziglani 
feje ; k o r l á t l a n (absolut) e., ha az uralkodó a nép 
minden befolyása nélkül intézi az állam ügyeit; 
k o r l á t o l t , alkotmányos v. képviseletié., ellentéte 
az előbbink. 

Egyek, község Hajdú megyében 4346 lak., a Tisza 
közelében. 
Egyén, individuum, önmagában álló, egyes lény, 

kül. személy, mely a faji jellemvonásokon kivül sa
játos, eredeti vonásokkal is fel van ruházva. E kü
lönös, az illető egyént sajátosan jellemző vonások 
összesége az e g y é n i s é g , individualitás. 

Egyenérték, 1. aequivalens. 
Egyenes v. e. v o n a l , mértani alapfogalom; jel

lemző tulajdonságai, hogy két pont között csak egy 
egyenes lehetséges, hogy az egyenes a legrövidebb 
vonal, mely két pont között húzható s hogy két egye
nes csak egy pontban találkozhatik (1. vonal). 

Egyenes adó, 1. adó. 
Egyenes ági öröklés, a törvényes örökösödésnek 

azon neme, mely szerint az örökhagyó után első sor
ban lemenői : gyermekei, unokái örökölnek, ezek nem 
létében felmenői : apa, anya, ezek és testvérek nem 
létében nagyapa, nagyanya stb. Szerzett vagyon 
tekintetében minden felmenőnek kivétel nélkül van 
öröklési joga, öröklött vagyon tekintetében csak 
azon felmenőnek, kinek ágától a vagyon ered. Tehát 
gyermekek nem létében az apai nagyapától örökölt 
vagyont az örökhagyó apja örökli, nem anyja is. 
Az ági öröklés ellentéte a törzsi öröklés. 

Egyenesröpüek v. e . - s z á r n y u a k , a rovarok 
(insecta) első rendjét alkotó ízeltlábúak ; elnevezésük 
onnan ered, hogy szárnyukat röpülés közben egye
nesen tartják. Szárnyakat csak a negyedik vedlés 
után kapnak ; a szárnyatlanok csak háromszor ved
lenek. A csonka szárnyakkal ellátott fiatalokat nym-
phák-nak nevezik. Kb. 5000 faj.ismeretes. Ide tar
toznak a c s ó í á n o k , blaltida; fü lbemászók , 

forjlculida ; a m a n t i d á k és p h a s m i d á k ; a tücs
kök, gryllida; s z ö c s k é k , locustida; s á skák , 
aeridida; az ál, egyencsröpüekhez a te rmeszek , 
termitida; t a p a d ó - l á b u a k , physopoda; s z i t akö
tők, libellulida ; k é r é s z e k , ephemerida ; fátyol-
kák, periida; a szárnyatlanok alrendjéhez apodu-
ridák és episnatiddh. 

Egyenetlenkedni, viszálkodni, pártoskodni. 
Egyengetés, vmely felületnek egy szintben való ki

dolgozása ; földmunkánál a dombok lehordásából és 
a mélyedések kitöltéséből áll; kőfaragásnál a kőlapok 



e.-ére az e g y e n g e t ő szolgál, nehéz kalapács, mind
két végén széles éllel. 

Egyenhevü vonalak, a földnek egyenlő középhő-
mérsékkel biró helyeit egybekapcsoló vonalak, iso-
thermák. 

Egyéni czég, azon kereskedő cz.-je, ki üzletét 
maga vezeti; legalább az illető család nevét kell 
tartalmaznia, de benn lehet keresztneve teljesen v. 
rövidítve, esetleg nemesi előneve is. Az e. cz.-ékről 
külön czégjegyzék (1. e.) vezetendő. 
Egyénítés, a művész, költő, színész stb. azon eljá

rása, mely szerint a személyeket a maguk különös
ségében, sajátos vonásaikkal ábrázolják. Mig a 
klasszikus és középkori művészet inkább az általá
nos emberinek feltüntetésére törekedett, az újkorban 
s különösen napjainkban az egyéniség a jelszó s a 
művészet is az egyénitésre, egyéni jellemek ábrázo
lására helyezi a súlyt. Pl. az összes Krisztus-typusok 
közt, melyeket eddig a művészet megalkotott, leg
egyénibb a legújabb : a Munkácsy Mihályé. Leonardo 
da Vinci hires Krisztus-typusa az »Utolsó vacsorá«-
ban a férfiúi szépségnek legtökéletesebb, minden 
faji és egyéni jellemvonástól ment megtestesülését 
mutatja; Munkácsy Krisztusa ellenben hozzánk 
közelebb álló alak, a küldetésének tudatából merí
tett erő, bátorság és bizalom kifejezésével, határo
zott faji és egyéni bélyeggel. Amaz typikus, ez 
egyéni ábrázolás. A színészetben az egyénítés főkép 
az objectiv irányú j e l i e m s z i n é s z (1. e.) feladata, 
mig az alanyiasabb jellegű (hősi, szerelmes, naiv 
stb.) szerepkörök, melyekben csak az érzelmek teljé
vel azaz a színész közvetlen, lelkes alanyiságával 
lehet hatni, kevesebb tért engednek az e.-nek. 

Egyenjogúság, az állam összes polgárainak val
lásfelekezet- és nemzetiségre való tekintet nélkül poli
tikai és polgári jogok tekintetében való egyenlősége. 
1848 : XX. t.-cz. elvileg kimondotta az összes vallás
felekezetek tagjainak e.-át, az 1868 : LIII. ezt részle
tesen szabályozta, az 1867 : XVII. t.-cz. a zsidókra 
kiterjesztette ; az 1844 : IV., V. 1848 : VIII. és 1848 : 
VII. és XI. t.-czikkek a nemesség előjogait eltörölték 
és azoknak, valamint nemesi jószágoknak a törvény 
előtti teljes jogegyenlőségét kimondották (1. még 
egyenlőség). 
Egyenköz, sik négyszög, melyben a szemben fekvő 

oldalak párhuzamosak, ilyen a négyzet, derékszög, 
dülény és dülényded ; e g y e n k ö z ü , párhuzamos, 
azon két vonal v. sik, melyek, bármennyire meg
hosszabbítjuk őket, nem találkoznak. 
Egyenközény, egyenköz (1. e.). 
Egyenleg, azon összeg, melyet a számla »tartozik* 

oldalából le kell vonnunk (követelési e.), illetőleg 
hozzá kell adnunk (tartozási e.), hogy a »követel« 
oldallal egyenlő legyen ; e . -számia az, mely az e. 
meghatározása czéljából készül ; e.-köny v, azon 
kereskedelmi könyv, mely a kereskedő ügyfeleinek 
e.-számláit tartalmazza ; az e. k. ivenkint, ha 50, 40 
cm2-nél kisebb, 25 kr., ha nagyobb, 50 kr. bélyeggel 
látandó el; e. v á l t ó azon v., melyet a számla
vezető a számlatulajdonosra a sz.-n mutatkozó tar
tozási e. kiegyenlítésére kibocsát. 
Egyenlet, két egyenlő értékű mennyiségnek az 

egyenlítő jel ( = ) által való összekötése; az egyenlővé 
tett mennyiségek az e. részei v. oldalai, s ezek több 
tagból állhatnak; i d e n t i k u s azon e., mely érvé
nyességét megtartja, bármely értéket adunk az isme
retleneknek ; ilyen minden számtani müvelet képlete, 
pl. (a -f b) (a — b) = a 8 — b*; h a t á r o z a t i e., 

érvényességét az ismeretlenek csak bizonyos megha
tározandó értékeire tartja meg és ezen értékeket 
(egyenlet gyökei) az e. feloldása által keressük, pl. 
5x -f- 6 = 2x -f- 18 csak akkor áll, ha x — 4. Vmely 
e.-ben előforduló ismeretlenek száma szerint van egyen
let 1,2 v. több ismeretlennel, és az ismeretlenek leg
nagyobb hatvány kitevője szerint van első-, másod-
stb. fokú (magasabb) egyenlet; h a t á r o z o t t e. az, 
melynek korlátolt számú gyöke van ; h a t á r o z a t 
lan, d i o p h a n t i k u s e. az, melynek, külön megszorí
tás nélkül, végtelen sok gyöke van; a l g e b r a i e.-ben 
az ismeretlen csak mint valamely hatványnak alap
száma, e x p o n e n t i a l i s e.-ben mint hatványkitévő 
fordul elő; d i f f e r e n t i a l i s e. az, melyben az isme
retlen, függvénye és ennek differentiálisa előfordul. 

Egyenlítő, 1. aequator. 
Egyenlítői távcső, 1. csillagászati távcsövek. 
Egyenlő, a mennyiségtanban, két v. több mennyi

ség, ha ugyanazon értéke, két vagy több ábra v, 
felület, ha ugyanazon területe, két vagy több test, 
ha ugyanazon tartalma van; jelzése = . 

Egyenlőség, azon politikai elv, mely az összes 
kiváltságok megszüntetését s az állampolgároknak 
a törvény előtt jogban és kötelességben egyen
jogúságát hirdeti s melyen a legtöbb modern állam 
alkotmánya felépült. (L. még egyenjogúság.) A socia-
listák az e. alatt a társadalmi különbségek megszün
tetését, a vagyon v. legalább a nemzeti jövedelem 
egyarányu felosztását az állam összes polgárai 
közt értik. 

Egyensúly, nyugvó állapot, mely a beható erők 
kölcsönös ellensúlyozásának eredménye; valamely 
szilárd test akkor van egyensúlyban, ha súlypontja 
van alátámasztva, s pedig á l l ós egyensúlyban, ha 
a bekövetkező mozgásnál súlypontjának emelkedni, 
i ngó egyensúlyban, ha súlypontjának sülyedni kell; 
cseppfolyós vagy légnemű test általában akkor van 
egyensúlyban, ha a taszitó belerőket a bezáró edény
falak által gyakorolt ellennyomás legyőzi; erőmű-
tani értelemben e. azon állapot, mikor két v. több 
erő egymással olykép ellentétes, hogy vmely testre 
való behatásuk nem idéz elő változást a test nyug
vásában v. mozgásában. 

Egyes biró, azon birói személy, ki önállóan — és 
nem tanácsban — van jogosítva peres és perenkivüli 
ügyekben joghatálylyal eljárni és határozatokat 
hozni. Ilyen nálunk a sommás perben és kisebb sulyu 
bűnügyekben a járásbiró ésaljárásbiró, 1. 1881 : LIX. 
és 1880: XXXVII. t. cz., továbbá bűnügyekben a vizs
gáló biró 1. 1872. elj. szab., csődügyekben a csődbiz
tos 1881 : XVII, telekkönyvi perenkivüli ügyekben 
a törvényszéki biró. 

Egy eskü kel l , egy néma fogadás : Szeretni e min
dent adó hazát! — V ö r ö s m a r t y : Uri hölgyhöz. 

Egyesség, transactio, azonvisszteherrel járó szerző
dés, melynek czélja s szerződő felek között jogaik 
tekintetében fennálló bizonytalanságok megszünte
tése; lehet b í r ó s á g o n k í v ü l i és b i r ó i e. Ez 
utóbbi a per megszüntetésének azon módja, hogy 
peres felek biró előtt rendezik egyezkedés utján a 
peres jogviszonyt; a perrendtartás 257. §.-a értelmé
ben ítélet erejével bir. 

Egyesülés, közös czélok elérésére vezetés alatt 
egyletekv. társulatok létesítése; e.-i j o g és s z a b a d 
s á g az állam polgárainak azon joga, hogy egyesü
leteket, egyleteket törvények keretén belül — ameny-
nyiben nem a törvény által tiltott czélokra létesültek 
— alakithassanak ; nálunk nincsen erre vonatkozó 



törvény, hanem 1873. ápr. 29-én, 1875. május 2-án 
kelt belügymin. rendelet. A kormány és a törvény
hatóságok csupán felügyeleti jogot gyakorolnak, 
előzetesen az alapszabályok bemutatandók, de nem 
jóváhagyás, csak láttamozás végett; csak ennek 
megtörténte után alakulhat meg véglegesen az il
lető egylet. 

Egyesü l jünk! Az első magy. politikai vígjáték, 
irta N a g y Ignácz (1840). 

Egyesült-Államok, é s z a k - a m e r i k a i egy. á l l a 
mok, v. északam. unió ; az államterület 45, belügyei
ben önálló, egymással szövetséges államra, 4 terri
tóriumra s több még szervezetlen területre oszlik ; 
h a t á r a i , az Atlanti o.,é. a nagy tavak (Felső tó, Michi-
gan, Húron, Erié, Ontario, Winnipeg tó). É. Canada, 
ny. a Csendes o., d.-en Mexico (Rio Grand del Norte, 
és a Mexicói öböl). Összes területe 9.212,300 km s. 
62.980,000 lak. Az Egy.-Államoknak mint az egész 
continensnek is a ny. partokhoz húzódó h e g y e k , 
a Coast, Rangé, Sierra Nevada és Cascad hegységek 
é.-d. irányú lánczai teszik gerinczét, s mig a Csendes 
oczeán felé hirtelen esnek, az Atlanti felé hosszan 
lejtenek. A Cascad hegyláncz, és Sierra Nevada 
hegygerinczeiben sok a vulkán ; tölcsérei ma csak 
füstöt és hamut hánynak, ilyenek a Baker, Hellens, 
Hood, Rainier 3—5000 m. magas kúpjai. Az ifjabb 
eruptív kőzetek nem csak a hegységekben, hanem 
a Sziklahegység gerinczéig mindenütt résztvesznek 
a galóczai és archaicus kőzetek mellett a hegyalko
tásban ; e hegylánczok még 4000 m. m. csúcsain 
sincs jég s csakis a morénak és kövekbe vésett kar-
czolások jelzik a hajdani jegeseket. A Sierra Nevada 
és a Sziklahegységtől közre fogva az Utahi fensik 
v. nagy medencze egyközü sziklagerinczektől szeldelt 
lefolyástalan fentérsége van, melynek roppant agya
gos területén ürömbokrok tengődnek, s egyetlen forrás 
sem bugyog a sókristályoktól fehér mezőkön. Hajdani 
tavi fenék, melynek maradványa az Utahi sós tó. 
A fönsik egyközü medenczéi és oldalvölgyü öblei 
a.z egykori Földközi tengernek nagy magasságban a 
régi felszínét jelezik a hegyek oldalain lerakott tör
melékek. A sivatag jellegét a gyors elpárolgáson kívül 
annak is tulajdonithatni, hogy e ny. hegylánczok 
a Cascad, Rangé és Sierra-Nevada ormai felfogják az 
Oczeán légáramlásait és lecsapolják. D.-re hegylán-
czoktól elválasztva fekszik a 2000 m. m. Colorado 
plateau és a Colorado sivatagja szintén hajdani ten
ger-fenék. A fönsik k. peremén az é.-d. irányú Sziklás 
hegység 4000 m. m. gerincze, melynek keleti előhe-
gyei és az Alleghany hegyláncz közötti nagy meden-
czében fekszenek a prairiek füves térségei (savannái), 
melyek egy részét az előző geológiai korban a 
nagy tavak vize borította. A tó sik alapját a Szikla
hegység alatt mesozoi, Mississippin tul a nagy tavak 
és az Alleghany hegységig palacozoi (carbos), csakis 
a tenger mellékén negyedkori képződmények alkotják. 
Óriási folyók ágazzak be. Erdők is lépnek fel, de a 
füves rétségek a túlnyomók, melyek termékeny 
talaját a mezőgazdaság parczelázza, kiszorítva 
indián őslakóival együtt a vándor bölények csordáit. 
A nagy tavak síkságán a jégkori gletserek gránit töre
dékei és karczolásai láthatók. A sziklahegységre és 
az Alleghany lánczaira támaszkodó völgyteknő leg
mélyebb része a Mississippi, a tőle k. emelkedő rész 
fensik, ny.-ra a sziklahegységről k.-re hajló szelíd 
lejtő. Az é.-ny. irányú Alleghany hegység régibb, mint 
a ny. hegysorok ; 2300 km. hosszú párhuzamos lán-
czokból áll, közepes gerinczmagassága 900 m., leg

magasabb csúcsa a M. Kathadin 1600 m. A k. partok 
alámerülőben vannak, az elsülyedt continens főge-
rinczét az Alleghany képezi, mig a forgási tengely 
az emelkedő nyugati terület hegylánczaiba esik. A 
v í z r e n d s z e r n e k két középpontja van; az egyik 
Idahó területén a Sziklás hegységben, hol a hegység 
hóvizei folyókká alakulva d.-re a Coloradoba, k.-re a 
Columbiába, é.-ra a Missouriba folynak ; a másik az 
alföld egyik csekély duzzadása (Ozarke R.), mely a 
Sziklás hegységtől a tavakig húzódik ; az alacsony 
tóvidék a Mississippi, Szent Lőrincz, RedRiver forrás
vidéke. A nagy sikság folyói (a Mississippi mellék
folyói) a két határoló gerinczről erednek. A ny. par
tok folyói felső folyásukban a hosszvölgyeket követik, 
alsó folyásuk zuhatagos. Legnagyobb a Cascad hegy
ségen áttörő Columbia. A Colorodo felső folyásában 
490 hosszú szurdokba jár, melyek terasszos oldal
falai 900 m. magasak. A Rio grandé del Norte hegyi 
jellegű nagy részében, mig a Mississippi a két jelle
get egyesiti : maga alföldi, a Missouri által hegyi 
folyó. A k. partok vizei az Alleghany gerinczéről jön
nek, nevezetesebb a Hudson, Delawar, Alabama, Sus-
quehanna. Lefolyástalan területe Utah vagy a nagy 
medencze. — Tavai é.-kon a Felső, Michigan t Húron, 
Erié, Ontario, Champlain tó, Utáhban a Nagy Sós 
tó, ny. több kisebb-nagyobb tó. — A földmivelés, 
a talaj termékenysége, a sok folyó és sűrű csatorna
hálózat mellett igen nagy arányú és az Egy.-Áll. 
nyers terményei elárasztják Európát is. Megterem 
mindenféle gabona, főleg buza, tengeri, rozs, rizs, 
a legjobb minőségű gyapot, czukornád, dohány, 
bor, gyümölcs, burgonya, árpa, kender, len, komló. 
A földmüvelés mellett igen nagy az állattenyész
tés, bálna-, hering-, tőkehal-, lazacz-halászat, méhé
szet, osztrigafogás, vadászat, erdészet. A hegyek
ben van : arany (California, Montana, Colorado), 
ezüst (Colorado, Arizona, Montana, Utah, Nevada), 
vas, réz (Michigan, Arizona), ólom (Illinois), higany 
(California), kőszén (Pennsylvania, Ohio, Illinois), 
só, petróleum (Pennsylvania). Az ipar fejlődését 
nagyban elősegiti a nyers termények roppant meny-
nyisége s az elzárkózó vámpolitika; magas fokon 
áll a vasipar (Alabama, Ohio, Illinois, Pennsylvania), 
gyapot- és gyapjúszövés, gépgyártás, papir, üveg, 
selyem, bőr, szeszipar, sörfőzés. Iparüző államok : 
Massachusetts, Connecticut, New-York, Rhode Island, 
Uj Jersey, Delaware, Ohio, Pennsylvania, Maryland. 
A kereskedelmet a számos csinált országút, csa
torna (Erié, Pennsylvania, Ohio, Chesapeake-Ohio 
csatorna stb. 1890: 48.463 kilóm.), vasút (1890: 
259.688 km. és 5069 km. városi), hajózható folyam 
és a határos két Oczeán mozdítja elő, egyes városai 
a világkereskedelem főpiaczai. Kiviteli czikkei : gya
pot, buza és búzaliszt, tengeri, szalona, sertéshús, 
zsír, petróleum, gyapotáru, marha, marhahús, bőr, 
hal, halzsir, komló, vaj, juh, trágya, sajt, nyersbőr, 
faggyú, vas- és aczéláruk, réz, higany, fa, faáru, 
dohány, gyanta. A közoktatás minden ágában nagyon 
fejlődött. Á katonai terhek alig érezhetők ; toborzott 
hadsereg van s az is igen csekély. Az államok mind
egyikének külön alkotmánya s saját belügyeit önál
lóan intézi. A központi kormány és törvényhozás 
Washingtonban székel, a végrehajtó hatalom élén az 
elnök áll, ki négy évre választatik, jelenleg Harrison 
Benjámin 1889—1893-ig, mellette 8 tagu miniszté
rium működik. A központi törvényhozás neve a con-
gressus, mely senatusból és képviselőházból mind
kettőnek tagjait választják. Az Egyes.-Államok gróf-



ságokra (county) oszlanak, ezeknek részei a town-
shipek (járások). Pénz : 1 dol. = 100 cent. Ürmért.: 
1 bushel = 8 gallon ; 1 anker = 9 gallon. Az Egy.-
Államok az angol gyarmatokból fejlődtek. Walter 
Raleigh 1585. kezdte Virginiát gyarmatosítani. Az 
Angliában folyó vallásos és politikai küzdelmek a 
XVII. sz.-ban megélénkítették a kivándorlást; a puri
tánok 1620. alapították Massachusetts köztársaságot, 
mely néhány gyarmattal 1643. Uj-Anglia unióvá ala
kult. Maryland 1634 óta gyarmatosittatott. A letele
pülő hollandiak, spanyolok é% francziák az angol 
gyarmatosokkal állandóan hadi lábon állottak, 1667. 
a hollandiak Uj-Amsterdam gyarmatukat, mely New-
York nevet nyert, az angoloknak engedték át, az 
utrechti békében 1713. a francziák Uj-Skócziát ésAká-
diát adták át. A folyton fejlődő gyarmatokat Anglia 
mindinkább kiaknázta, de az 1764. törvény, mely 
a gyarmatokat megadóztatta és az 1765. bélyegadó 
nagy elégületlenséget keltett. Hosszas viszályok után 
kitört a forradalom ; az angol csapatok és a massa-
chusettsinépfölkelők 1775. ápril 18. már véres harczot 
vivtak Lexingtonnál. Ez év máj. 10. Washington lett 
a gyarmatok főhadvezére s 1776. jul. 4. megtörtént 
a 13 gyarmat elszakadása Angliától ; ez év okt. 4-én 
köttetett a felkelő államok szövetsége. Washington 
eleinte változó szerencsével küzdött, de a franczia 
segélylyel végre győzött s az 1783. szept. 3. versail-
lesi békében Anglia elismerte az Egy.-Áll. függet
lenségét. Azóta az unió rohamosan fejlődött s a 
lakosság, mely 1790. négy milliót sem tett, ma száz 
évvel később meghaladja a 67 milliót; a békés fej
lődést csak az 1812—14. angol s az 1861—65. nagy 
polgárháború zavarta, mely a rabszolgaság teljes 
megszüntetésére vezetett. Á bevándorlás az utóbbi 
időben különféle korlátozások miatt csökkent ugyan, 
de még 1890. is fél milliót lesz. 1821 — 1890 közt 
a bevándorlók száma csaknem 16 milló volt. 

Egyesült görögök v. görög-egyesültek, azok, kik 
egykor a görök keleti egyház hivei voltak, de szer
tartásaikat, egyházi nyelvöket és fegyelmi szabályai
kat megtartva, szervezetileg újra egyesültek a kath. 
egyházzal s a pápa legfőbb egyházi hatóságának 
alávetették magokat. Vannak Dél-Olaszországban, 
Galicziában s más osztrák tartományokban, de főleg 
hazánkban, hol az eperjesi, fogarasi, lugosi, mun
kácsi, nagyváradi és szamosujvári püspökségek s a 
balázsfalvi érsekség görög kath. szertartásuak. 

Egyetem, tudomány e. (lat. universitas scientiarum 
v. litterarum), a tanintézetek legfőbb neme, melyen a 
tudományok összeségét tanitják és mely azok egyes 
ágaiból a legfelsőbb képesítési fokokat osztja. A kora 
középkorban keletkezett; bölcsője Olaszország, hol 
a salernoi, ravennai, bolognai, paduai főiskolák már 
a XI. században a tudományosság központjai voltak. 
Nyugaton a párisi egyetem a legrégibb, mely a 
XI. században teljesen egyházi befolyás alatt kelet
kezett, s a középkor leghíresebb főiskolájává fejlő
dött; szervezetében mintául szolgált a későbbieknek. 
E belső szervezet itt, vmint az olaszoknál, a tanulók 
nemzetiségi külömbségén alapult. A négy nemzeti 
csoportba osztott tanulók mindenik csoportja külön 
elöljáróság alatt autonóm testület volt; procuratoraik 
választották a rectort. Az egyetemek főjoga az u. n. 
akadémiai fokok osztogatása ; eredetileg 3 ilyen fok 
volt, a baccalaureatus, a licentiatus és a magistra-
tus ; ez utóbbi már előadások tartására adott jogot 
és majdnem egyenlő értékű volt a később kifejlődött 
4-ik s legmagasabb fokkal a doctoratussal. Á főfel

ügyeletet az egyház gyakorolta ; az egyetemek ala
pítása is csak pápai engedélylyel történhetett. A nem
zetiségek szerinti beosztás a XIII. sz. végén háttérbe 
szorult az egyes tudományágak szerinti felosztás 
előtt, melyből a mai karok (facultasok) fejlődtek. 
Az e. mai szervezetében többnyire 4 karra oszlik, 
ezek a hittudományi, jogi, bölcsészeti és orvostudo
mányi karok; néhol, különösen az ujabb egyetemeken, 
a bölcsészeti szak két facultásra vált, az egyik a böl
csészeti és történelmi, tehát a humanista tudomány
ágakat, másik a mennyiségtant és a természettudomá
nyokat öleli fel; ilyen hazánkban a kolozsvári. Az 
államtudományok Németországban a bölcsészettel, 
Ausztriában és hazánkban a joggal egy facultást, 
némely német egyetemen (Tübinga, München) külön 
kart képeznek. Hazánkban a legrégibb egyetem a 
v e s z p r é m i volt, melyet a Szt.-István által alapí
tott püspökség iskolájából a párisi egyetem mintájára 
III. Béla (1173—96.) emelt egyetemi rangra, ekként 
hazánk majdnem 300 évvel megelőzte a német biro
dalmat, melynek legrégibb egyetemét, a prágait 
IV. Károly császár 1348., a bécsit IV. Rudolf hg 1365. 
alapította. A veszprémi e. azonban az Árpádház 
kihaltát követő zavarokban — vagy még előbb — 
megszűnt. A pécs i e.-et Nagy Lajos alapította 1367.; 
ez a mohácsi vész utáni viharos évekig virágzott. 
Zsigmond 1389. körül Ó-Budán, Vitéz János 1467. 
Pozsonyban, Mátyás király Budán alapítottak rövid 
életű egyetemeket; ez utóbbi s a budai domonkos
rendieknél ideiglenesen elhelyezett főiskolából a Jagel
lók alatt a domonkosok magániskolája lett. 1555 
táján vetette meg Oláh Miklós a nagyszombati főis
kola alapját, melyet Pázmány Péter 1635. május 16. 
Pozsonyban kelt alapítólevelével egyetemi rangra 
emelt, mit II. Ferdinánd király megerősített. A jezsuiták 
vezetésére bizott főiskola ugyanaz év nov. 13. nagy 
ünnepélyességgel megnyittatott s 1636. januárban 
megkezdte tevékenységét; három karból állt: a hit
tud., bölcsészeti és nyelvészeti (facultas linguarum) 
karból, mely utóbbi egyszerűen gymnasium volt; a 
jogi kar csak 1667. nyittatott meg, de az intézet kez
dettől fogva virágzásnak indult, noha a háborúk, 
járványok miatt az előadás többször éveken át szü
netelt. Ugyancsak a XVII. században Kisdy Benedek 
egri püspök K a s s á n alapított akadémiát, melyet 
I. Lipót király 1660. aug. 7. kiváltság-levelében a 
nagy-szombati s német egyetemekkel egy rangra 
emelt; jogi és orvosi kar nélkül fennállt 1773-ig, a 
jezsuita rend eltörléséig s azután még mint »püspöki 
egyetem « 1777-ig. Hosszabb élete volt Pázmány alko
tásának, mely orvosi karral kiegészítve 1777. Nagy
szombatról Budára helyeztetett át, még pedig a kir. 
várpalotába. Mária Terézia nagy reformokat léptetett 
életbe a tanitás terén s 1780. jun. 25., trónra lépte 
negyvenedik évfordulóján, kiadta uj alapító leve
lét, mely uj korszakot nyitott az egyetem életében. 
1784. az e. a budai várlakból Pestre tétetett á t ; az 
1848: XIX t. cz. közvetlenül a közoktatási miniszter 
alá helyezte ; az 1867. nagy politikai átalakulás az 
intézet fejlődésében is korszakossá vált. Jelenleg az 
e. négy karra oszlik, számos nagyszerű tudományos 
intézettel; az 1890/1. tanévben a tanári kar 188 kü-
lömböző rangú tagból állt; a hallgatók száma mint
egy 3500 volt. A magyar korona területén még 
K o l o z s v á r i t és Z á g r á b b a n van kir. tud. egye
tem ; amaz az 1872: XIX t. cz. alapján szerveztetett 
hittudományi kar nélkül. A zágrábi Ferencz József 
kir. tud. egyetem csupán három : hittudományi, jogi 



államtud. és bölcsészeti karból áll orvosi nélkül. 
Műszaki főiskola Budapesten egyetemi szervezettel 
a m. kir. József-műegyetem (1. e.). 

Egyetemes, általános, az összeséget magába fog
laló, sokféle szónál használják jelzőül; e. e g y h á z , 
az általános, az egész egyház ; e. g y ű l é s , a négy 
magyar ág. evang. egyházkerület konventje, köz
gyűlése; e. v i l á g i felügyelő, ez egyházak vil. főfel
ügyelője ; e. i r á s , pasigraphia : e. z s i n a t köz
zsinat; a tragikum elméletében az e. nevet viseli a 
világrend, a természeti és erkölcsi törvények össze-
sége; a természettörvények mellett az erkölcsi tör
vény egész köre: az állami és kormányformák, a 
társadalmi vezéreszmék, vallásos meggyőződés, nem
zeti felfogás és szokások, szóval az uralkodó eszmék 
a maguk összességében foglalnak helyet az egyete
mesben. L. Beöthy, A tragikum, 1885. 

Egyetemes irodalom, vmennyi nemzet irodalmá
nak összesége, 1. világirodalom. 

Egyetemesités, inductio (1. e.). 
Egyetemes történelem, világtörténelem (1. e.). 
Egyetemlegesség (solidaritas), közösen jogosított 

v. kötelezett személyek között akkor származik, ha 
a teljesítés felosztása, még ha ez lehető volna is, a 
szerződés v. törvény erejénél fogva ki van zárva; 
e. k ö t e l e m folytán tehát a kötelezettek mindegyike 
az egész szolgáltatásért felelős, és a hitelező jogo
sítva van a szolgáltatást tetszése szerint egyik adós
tól egészben, vagy valamennyitől v. egynehánytól 
részben követelni. Törvényen alapuló e. forog fenn 
a váltóilag kötelezettek között vtótrv. 91. §.; a 
keresk. trv. 268. §. e. kötelezettséget állapi tmeg, ha 
kereskedelmi ügyletből folyólag többen közös köte
lezettséget vállalnak; magánjogban csak a tiltott cse
lekedetbőlfolyó kártérítési kötelezettség egyetemleges. 

Egyéves növények, annuae, azok, melyek élet
működésüket a csírázástól a mag érleléséig egy év 
alatt befejezik, még pedig 1) egy naptári évben (ta
vaszkor csíráznak), igazi egynyári növények, an
nuae aestivales, p. o. a kukoricza; 2) két naptári 
évben (őszszel csíráznak és a jövő év tavaszán v. 
nyarán virágzanak), kitelelő egyéves n.-ek, milyen 
az őszi vetés ; némelyek ezeket a kétnyári n.-ékhez 
számítják. 

Egy éves önkéntes, 1. önkéntes. 
Egyezmény, összhang, harmónia. Mindaz, mi égi 

egyezményben Benned remekké egyesült (Vajda 
János, Gina emléke). 
Egyezményes bölcsészet, Hetényi János és Szon-

tagh Gusztáv »magyar philosophiája*, mely czéljául 
a szép, jó s igaz eszméinek harmonikus létesítését 
tűzte ki egyénileg és társadalmilag (1. bölcsészet). 

Egyezmény (accord) munkabér, melyet több egyén 
munkájának közös termékeért fizetnek; közel áll a 
vállalkozói díjhoz. A munka e faja nagyobb vállala
tok és munkálatok egyes részeinél különös előnynyel 
alkalmaztatik. 

Egyfalkás növények, monodelphia, Linné rend
szerének 16-ik serege, melyeknél a himszálak össze
nőve egy csövet alkotnak s ez az anyát eltakarja, 
p. o. a mályvafélék. 

Egy gondolat bánt engemet, Pe tőf i egy költemé
nyének (1846.) első sora. 

Egyhajlásu, monoklinihus, az ásványtanban azon 
rendszer, melynek alakjai 3 irányban vannak külön
bözőképen kifejlődve. A 3 különböző hosszúságú 
tengely közül 2 egymáson, a harmadik a két másik 
egyikére merőlegesen áll, mig a másikhoz hajlik és 

azzal egyik oldalon ferde, a másikon tompa szö
get alkot. 

Egyház, l ) a kath. egyházat 1. anyaszentegyház; — 
2) általában minden szervezett vallásos testület, ná
lunk különösen a bevett vallásfelekezetek szerve
zete; — 3) templom. 

Egyházas-Kesző, község Vas m., 1068 lak. 
Egyházatyák (patres ecclesiae), az ó-keresztény 

egyházban szerepelt irók, írásaik a hit igaz tanai 
tekintetében forrásokul szolgálnak; a görög e. a. közt 
legjelesebbek: ClemensAlexandrinus, Irenaeus,Orige-
nes, Nagy Basilius, Nazináncz Gergely és Chrysosto-
mus ; latinok : Tertullian, Cyprian, Ambrosius, Hila-
rius, Augustinus, Hieronymus és N.-Gergely. 

Egyház és állam közötti viszony, az a viszony, mely 
a világi és egyházi hatalom, mint a két legkiválóbb 
szervezet közt fennáll s mely az idők folyamán egyre 
változott. Az ó-korban a római császárok befolyása 
volt túlnyomó; a középkorban N.-Károly a pápának 
köszönvén a császári koronát, az ő példájára a fe
jedelmek esküvel fogadták az egyh. védelmét, ennek 
következtében keletkezett a két (világi és egyházi) 
kard féle hasonlat, melylyel az egyházi hatalom fölé
nye el volt ismerve és a pápák valamint a püspökök 
mind nagyobb befolyást nyertek az állam ügyeire. 
A Hohenstaufok alatt kezdődik a két hatalom közötti 
harcz, ennek lefolyása alatt keletkeztek utóbb az önálló 
nemzeti egyházak, a gallicanismus (1. e.) és febronia-
nismus (1. e.) tanai. A reformatio nagyban megvál
toztatta az egyház és állam viszonyát. Korunk egyik 
jelszava: Szabad egyház a szabad államban; külöm-
böző concordatumok (nálunk 1855. aug. 18-án — 
megszüntetve 1870. jul. 30-án) keletkeztek a két ha
talom közötti viszony szabályozására; a 70-es évek
ben indult meg Német- és Francziaországban az úgyne
vezett kulturharcz, az e.-nak az állam alá való ren
delése tekintetében és a harcz jelenleg sem ért véget. 

Egyházfi, csekélyebb istentiszteleti és igazgatási 
teendőkre hivatott világi alkalmazott, hajdan kisebb 
egyházi rendekhez tartozott. 

Egyház-Gelle, község Pozsony m. 240 lak. Csúcs
íves templom romjai. 

Egyházhelyes v. egytelkes nemesek, igy nevezték 
a nemesi curiák (udvartelek) birtokosait, kiknek job
bágybirtokuk nem volt. 

Egyházi állam, Olaszország azon része, melyben 
a római pápa 1870-ig mint teljesen független világi 
fejedelem uralkodott. Alapja maga Róma városa volt, 
melyben a pápák, mikor a császárok Konstantiná
polyban székeltek, folyton nagyobb önállóságra tet
tek szert. 755. Kis Pipin frank király Ravennát, az 
úgynevezett exarchátust több várossal adományozta 
a pápának. E terület a századok folyamán ujabb 
szerzeményekkel gyarapodott s nemzetközileg elis
mert állammá lett, mig I. Napóleon 1809. fel nem 
oszlatta, 1815. azonban csaknem egész régi terjedel
mében visszaállíttatott s terjedelme 1860. előtt 41.187 
km 2 volt 3 milliónál több lakossal. Az akkori moz
galmak következtében e terület legnagyobb része az 
egységes Olaszországba olvadt s csak 12.803 km2 

700.000 lakossal maradt a pápáé. De 1870. szeptem
berben az olaszok Rómával e területet is elfoglalták 
s Olaszországgal egyesitették. 

Egyházi átok, excommunicatio (1. ezt). 
Egyházi biróság, keletkezett az ó-korban, a midőn 

a hivek perügyeikben püspökeikhez fordultak; midőn 
a kereszténység állami vallássá lett, még a rendes 
bíróságok elé utalt pereket is az e.-b., azaz a püs-



pök széke elé vihették a felek közmegegyezéssel; a IV. 
és V. században már csak a papok vitték oda perei
ket (privilégium fori), továbbá özvegyek, árvák 
ügyeit; a középkorban az e. b. illetékessége még 
terjedt; a XV. század óta mind szűkebb térre szorult 
és jelenleg csak házassági perek tartoznak oda. Ná
lunk az e. b.-ot s z e n t s z é k n e k nevezik, és hajdan 
házassági és eljegyzési pereken kivül eléjük tarto
zott a hitszegés és hamis eskü, a születés törvényes
ségének kérdése, az 1868: LIV. t.-cz. 12. §-a szerint 
csak a házassági, ül. vegyes házassági válóperek. 

Egyházi bucsu (indulgentiae), 1. bucsu. 
Egyházi büntetések, kétfélék: olyanok, melyek 

csak az illetőnek lelkiismeretére vonatkoznak, ezek a 
vezek l é sek (1. e.), v. külsőleg is nyilvánuló bünte
tések, ezek v. e g y h á z f e n y i t é k e k (censurae), me
lyek czélja a javítás, minők az excommunicatio (1. e.), 
interdictum (1. e.) és suspensio (1. e.); vagy szorosan 
vett b ü n t e t é s e k (poenae vindicativae)',• melyek 
czélja a megtorlás, ilyenek a ker. eltemetés megtaga
dása, e. hivataltól való felfüggesztés, javadalomvesz
tés, letétel és az egyházi rendből való végképi kivet-
keztetés. 
Egyházi év, kezdődik a r. kath. és protestáns egy

házakban az első adventtel, keleti egyházban Krisz
tus megjelenésének ünnepén jan. 6-án. 
Egyházi hatalom, a kath. egyháznak Krisztustól 

kapott meghatalmazása, hogy az embereket tanítsa, 
vezesse és szentségekkel ellássa (potestas ordinis), 
továbbá önmagát kormányozza; amaz a püspökök 
kezében van, akik az áldozó-papokra ruházzák ; a 
vatikáni zsinat szerint az e. h. kizárólag a pápát 
illeti, akinek megbizottjai a püspökök. 

Egyházi hivatal (officium), vmely papi személy
nek törvényesen nyert joga és kötelessége, az egy
házhatalomnak bizonyos körben való gyakorlására 
és az ezzel összekötött jövedelem élvezésére. 
Egyházi javadalom (bencficium), tulajdonképen az 

cgyházhivatallal egybekötött jövedelmet jelenti, de 
használják egyáltalán az e.-hivatal megjelölésére ; 
vannak nagyobb és kisebb e. j.-k, aszerint amint kü
lönös egyházkormányhatalom jár velők vagy sem. 
Egyházi nemesek (praedialisták), egykor szabad 

személyek, kik az ország főpapjaitól földbirtokot 
kaptak, melyért katonáskodási kötelességet vállal
tak és bizonyos szabadságokat élveztek; az eszter
gomi érseknek, a győri püspöknek és káptalannak, 
a pannonhalmi főapátnak, a zágrábi püspöknek és 
káptalannak voltak ily nemesei. 
Egyházi rend, azon szentség, mely által a papokká 

szentelt egyének az e. hivatal teljesítésére való jogo
sultságot és a hitvallásbeli titkok kezelésére szüksé
ges malasztot Istentől nyerik; az e. r. felsőbbek és 
alsóbbak, amazok a püspöki, presbyteri (áldozópapi) 
és diakoni rendek, ezek együtt az úgynevezett hier
archikus rendek, hozzájárul még az aldiakoni rend ; 
amazok az ostiariatus, lecioratus, exorcisatus és 
acoluthatus ; ezek manap már megszűntek. 

Egyházi szónoklat, praedicatio, a szónoki műbe-
széd azon faja, mely a hit elveit s a vele összefüggő 
erkölcsi igazságokat tárgyalja. Az e. beszéd két
féle : a szónok fölvehet egyetlen hitágazati v. er
kölcsi tételt beszéde tárgyául, v. pedig a szentírás
nak vmely fejezetét, pl. a magvetőről szóló evange-
liomi szakaszt fejtegeti. Ide tartozik a homilia és a 
halotti beszéd is (1. e.). Jelesebb magyar e. szóno
kok : Telegdi Miklós, Bornemissza Péter, Dávid 
Ferencz, Pázmány Péter, Káldi György, Szenczi 

Molnár Albert, Alvinczi Péter, az ujabb időben : 
Győry Vilmos, Szász Károly, Schlauch Lőrincz. 

Egyházjavak, mindazon dolgok, melyek az isteni 
szolgálatra, tehát a szorosan vett egyházi czélokra és 
az egyházi személyek ellátására, v. egyébként ájtatos 
és kegyes czélokra szolgálnak. Szerzése az e. j.-nak 
a holtkézi törvény (1. e.) által van korlátozva, elide-
genitésök rendszerint tilos, csupán nyomós okok foly
tán és miniszteri jóváhagyás alapján. 1880. évi 1643. 
sz. vall. és közokt. min. körrendelete. 
Egyházjog, mindazon jogszabályok összesége és 

tudományos rendszere, melyek a különböző keresz
tény vallásfelekezeteknek, mint önállósággal biró, 
látható közösségnek általában, ugy egymáshoz, mint 
az államhoz, valamint tagjaiknak egymás és az egy
ház iránti jogviszonyait szabályozzák. 

Egyházkerület , 1. ágostai ev.és helvét hitv. egyház. 
Egyházkormány, az e. igazgatására és vezetésére 

rendelt szervezet. A kath. egyházban a római pápa, 
az ő kezében van a legfőbb felügyeleti jog, legfőbb 
törvényhozó hatalom, szabadalom. Kiváltságok adá
sára való jog, a felmentési jog és törvényhatósági jog 
és e jogainak gyakorlására követségeket tart az euró
pai udvaroknál. Közegei: a római curia (1. e.), a bí
bornoki (1. e.) testület és az ezekből alakult consisto-
rium (1. e.) és congregatiók (1. e.), az egyháznak, mint 
egésznek kormányzatát a metropoliták (1. e.) és püs
pökök (1. e.) utján végzi. Más eg3^házak kormányza
tát 1. az illető egyházaknál. 

Egyházlátogatás (visüatio). az egyházkormányzat 
közegeinek azon joga és kötelessége, hogy az alattok 
álló kerületeket időnkint meglátogassák és felebb-
valóiknak jelentést tegyenek, ezen alapul a püspökök 
azon kötelessége, hogy a szentszéknél személyesen 
(nálunk minden 4 évben) megjelenjenek jelentéstétel 
végett (1. visitatio liminum). 

Egyházmegye, hazánkban azon terület, szorosab
ban püspökmegye, melyre a püspök joghatósága 
kiterjed. 

Egyháznagy, igy nevezik a püspököket és érseke
ket, vmint a szerzetrendek főnökeit, vmint azon főpa
pokat, kik a főrendiházban üléssel és szavazattal 
birnak. 

Egyháztörténet, azon tudományág, mely a keresz
ténység, a keresztény hitágazatok, vmint az egyházi 
intézmények fejlődésével foglalkozik és mint ilyen az 
általános művelődéstörténetemnek egyik fontos része. 
Először foglalkozott vele caesopai Eusebius. 

Egyhimes növények, monandria, Linné rendsze
rének első serege, melyeknél egy szabad him van egy 
páros éltü virágban. 

Egyik kezében eke-szarva, Másik kezében kard : 
Igy látni a szegény jó népet, Igy ont majd vért, majd 
verítéket, A mig csak élte tart. Pe tő f i : A nép. 

Egyiptom (Kémet, arab. Masr, török. Gipt, héb. 
Miczrájim), török hűbéres állam angol védnökség alatt, 
Afrika é.-k.-i részén. Határai é. a Földközi tenger, k. 
a Vörös tenger, melynek é. részén a Suez-csatorna a 
hozzá tartozó Sinai félszigettel köti össze, a ny.-i ha
tár a Solum öböltől széles ivben a Libyai sivatag 
felé vonul, a d.-i határ még bizonytalan a mahdista 
felkelés óta. Ter. 1,021.354 km 8, 6,817.265 lak., kik 
felláhk, koptok (az ősegyiptomiak korcs utódai), tö
rökök, beduinok, nubiaiak (barabra), örmények, görö
gök, négerek, európaiak. A Nílus mélyen bemetszett 
völgye ketté osztja a két partján hajdan összefüggött 
területet, mely csak az eltérő magasság és a vele 
kapcsolatos meteorológiai viszonyok tekintetében kü-



lönbözik. Az arab rész átlagosan 900 m. magas és 
a Vörös tenger felé meredeken néz; magas csúcsai 
(1500—2000 m.) összegyűjtik a csapadékot, mely 
forrásai, patakjai mentén buján tenyésző életet ád a 
szikláknak. E parti hegység a Szahara k. határa. 
Kristályos kőzeteit (gránit, gneisz, diorit) fiatalabb 
üledékkőzetek fedik. (Kvarczhomokkő, márga, mész, 
melyet középkréta korú barnaszén és aszfaltos ho
mokkő fed.) Libyai része 200—300 méter magas 
fensik, hol eső évtizedeken át nem esik, s a 
mozgó homokbuczkák, a törmelék kőmezők (ham-
madák) sivataga között csak itt-ott van oázis. A 
Nilus medre az, mely dus árvizeivel lakhatóvá tette 
a Szahara e részét. A N. Kairónál oszlik meg és al
kotja hires deltáját, melynek helyén a negyedkor 
elején a Földközi tenger benyúló öble hullámzott. 
(Területe 2,219.400 ha.). Abesszínia bérczeinek töre
dékeiből építette fel. Vizei a Níluson kivül : több 
kisebb folyó, továbbá a parti tavak (Mareotis, Abukir, 
Edku, Burollos, Mensaleh) és azon tavak, melyeket 
a Suez-cs. átszel (Ballah, Timsa stb.). Éghajlatát te
kintve a deltabeli nedves és a Nílus-völgyi forró, 
száraz övre oszlik ; a Chamsim tavaszi déli szelek, 
a sivatagokban pedig a Számum nyugtalanítják a 
lakosságot. E. a legrégibb idők óta elsőrangú föld-
mivelő állam, a Nilus áradásai és a kiterjedt csatorna
hálózat (Bahr Jussuf, Farsuttól Fajúmig, 560 km. és 
a Suez-csatorna (1. e.), járulnak a föld termékeny
ségéhez. Kiviteli czikkek: gabona, gyapot, czukor, 
bőr, gummi, elefántcsont, ópium, strucztoll, kender, 
len, zezam-fű, déli gyümölcs. Ásványok: arany (Dje-
bel Ollagi), smaragd (Djebel Sebara), nátron, salétrom, 
timsó, konyhasó, kén, porphir, keleti mész, alabás
trom. Az állatvilágból említendők a krokodilus, a ní
lusi ló, ibis, mérges kigyók, kétpupu teve. A tanügy 
még fejletlen, az ipar is alacsony fokon áll, de a ke
reskedelem élénk; kiválóbb forgalmú városok: Kairó 
a főváros, Alexandria, Damiette, Damanhur, Tanta, 
Suez, Port Szaid stb. Vallásra nézve az e.-k moha
medán szuniták, kopt keresztények, zsidók. A Baker 
basa által 1883. újjászervezett hadsereg élén egy 
angol vezérőrnagy áll 60 brit és 447 e.-i tiszttel. Köz
igazgatásilag Alsó- és Felső-E.-ra oszlik, mig földraj
zilag rendesen 3 részt különböztetnek meg: É s z a k i 
(Masr el Bahri), K ö z é p (El Wustani) és F e l s ő E.-t 
(Es Said); feloszlik továbbá 7 guberniumra (moha
ikat), 14 tartományra (mudrieh). Az alkirály neve 
chedive, 1892. eleje óta Abbas pasa. Az állam ügyeit 
7 szakminiszter vezeti, ezenkívül egyes szakoknak 
külön igazgatóságuk van. 

K ö z m ű v e l ő d é s : E. az emberi művelődés egyik 
legrégibb tűzhelye; ősi lakói, kiket a biblia Hámtól, 
Noé fiától származtat, autochtonoknak tekintették és 
a szomszédos barbárokkal szemben romét, azaz em
bereknek nevezték magukat. A történelem előtti kor
ban, ugy hiszik, néger nép lakta, mely a jövevény 
sémita törzsekbe beolvadt, nyelvök az egyipto-semi-
tikus nyelvcsaládhoz tartozik. A vallást illetőleg 
minden tartománynak és nagyobb városnak megvolt 
a maga istensége, igy Thebaeben Ammont, Memphis
ben Ptaht, ki mint ács és építész a világot teremte, 
Koptosban Mint, az aratás és a parasztok istenét 
imádták, az isteneknek emberi szenvedélyeket tulaj
donítottak (Set megöli fivérét Osirist); tisztelték to
vábbá az állatokat: a krokodilust, macskát, íbiszt, 
szent ökröket, melyekről azt tartották, hogy az iste
nek ezekben megnyilatkoznak, igy az Apist a Ptah, 
a világosság istene székhelyének hitték. Általános volt 

a hit, hogy Atum 2 gyermeke Su és Tefmit az eget 
és földet egymástól elválasztották; az ég és föld iste
neitől (Keb és Nut) származott Osiris (az élet ura), 
Isis (a föld anyja), Set és Nephthys; továbbá hitték, 
hogy a halál után a lélek tovább él. Az ember alkat
részeit — test, a madár alakjában képzelt lélek és a 
»Ka«, kettős lényeg — az enyészettől megóvandó, a 
hullát bebalzsamozták, és hogy a lélek étlen-szomjari 
ne veszszen el, gazdag alapítványokat tettek szá
mára. A királyok sírjául pyramisok (Sakkara, Dahsur, 
Abusir és Giseh stb. körül), az előkelők számára pedig 
mastabák szolgáltak, melyekben nagy művészetet 
fejtettek ki. Az egyiptomiak művészetéről a philaei, 
edfui stb. templom, sphinxek, obeliskek tanúskod
nak; a festészetet is művelték, az orvosi (Ebers talált 
papiruson irt orvosi rendelvénykönyvet) és mérnöki 
tudomány (csatornák) ki volt fejlődve. írásjegyek 
a hieroglyphák voltak. 

E. t ö r t é n e t e . 1) A r ég i b i r o d a l o m (3 — 6. dy-
nasztia: 2800 — 2500. Kr. e.) E. I. királya a feliratok 
szerint Menés volt 3180. Kr. e., ő alapította Memphist. 
A 4. dynasztiából Snofru a Sinai félsziget beduinjait 
legyőzte. Utódai Chufu, Chafré, Menkeré. — 2) Kö
zép bír . ( 1 1 - 1 2 dyn.: 2200-1900 . Kr. e.). A jólét 
magas fokot ért el, a művészet és irodalom fejlődött 
III. Amenemhét és III. Usertesen alatt. Főváros Fajúm 
és Thebae. Ekkor nyomult be a hódító hyksos pász
tornép, melynek hatalmát Amasis törte meg. — 3) Uj 
bi r . (18—21. dyn.: 1400—1270. Kr. e.). Amasissal 
kezdődik E. nagyhatalmi állása, a leigázott népek 
adózásai fokozták a vagyonosságot, mely viszont az 
irodalmat s művészetet fejlesztette. III. Thutmosis 
győzelmes háborúkat viselt, utódai III. és IV. Ameno-
phis voltak. I. Sethos és II. Ramses a hethiták ellen 
harczoltak. — 4 ) L i b y a i u r a l o m (22.dyn.950—750 
Kr. e.). E. lassú hanyatlását felhasználva a libyai feje
delmek mindinkább nagyobb hatalmat nyertek, kirá
lyuk Sesonchis I. (Sisak) Jeruzsálemet kifosztotta. 
728. az aethiopok nyerték el az uralmat, kik az assy-
rok túlnyomó ereje előtt meghátráltak, az assyr ura
lomnak 662. Psammetich vetett véget. — 5) Kl -
s ő b b i k o r ( 2 6 - 3 1 . dyn. 6 6 3 - 3 3 1 . Kr. e.). Egyip
tom utolsó fénykorát Necho, II. Psammetich, Apries 
és Amasis alatt élte, utóbbi a görög gyarmatosoknak 
megnyitotta az utat E.-ba. A perzsa sereg 525. Kam-
byses alatt, Nagy Sándor pedig 332. Kr. e., hódí
totta meg E.-t, melyben a maczedóniai uralom után 
(332 — 305.) a Ptolemaeusok ültek a trónon, kik a 
görög műveltséget s társadalmi szokásokat terjesztet
ték. Kleopátrával az állam is elvesztette önállóságát 
és az actiumi csata után, 30. Kr. e., a gazdag »élés-
kamra* a római birodalomba bekebleztetett. 638. 
Kr. u. az arabok foglalták el. 1250. az Ejjubidák 
dynasztiájának kihalta után a mamelukok uralma 
kezdődik önválasztotta szultánok alatt, mely időben 
a nyomor szomorú képét nyújtotta: 1517. török tar
tomány, 1798. a franczia hadak Bonaparte alatt el
foglalták, de rövid ideig tudták megtartani; 1805. 
ismét a török szultáné lett, ki helytartóvá Mehemed 
Ali basát nevezte ki; ez az ország korlátlan urává tette 
magát, több szomszéd tartományt elfoglalt, 1832. 
fellázadt a szultán ellen, megverte a török hadakat, 
de 1840. az európai hatalmak ellene fordultak; 1841. 
rendezték Egyiptom közjogi viszonyait s azóta az 
ország Mehemed Ali egyenes leszármazóinak uralma 
alatt áll. Ezek egyike, Izmail basa, kiépítette a 
Szuez-csatornát, nagy hadsereget szervezett, mely
lyel fontos hódításokat tett. Ezek azonban 1883 óta 



a máhdista lázadás folytán nagyobb részt elvesztek. 
Az idegen, főleg angol befolyás ellen 1882. Arabi 
basa alatt az egyiptomiak fellázadtak; de az angol 
hadsereg gyorsan megverte a lázadókat s azóta az 
országban angol occupáló hadsereg tartózkodik. 
Egyiptomi építészet és sül je . (L. épitő stil mellék

letünket.) Az e. stilt a sir- és templomépítés fejlesz
tette, s építményei v. sziklába vájtak v. szabadon 
állók. A nagyobbszerü sziklába vájt sir előcsarno-
kos, 3 hajós belső térrel, melyet a sziklából kifaragott 
oszlopok osztanak el. A gul^ a szabadon álló királyi 
sírkamra körülépitése, mely a király hatalmával és 
uralkodási idejével hozzáépítés által mind nagyobb 
kiterjedést nyert; a sírkamrák és a kívülről hozzájok 
vezető folyosók lépcsőzetesen kiugró v. szarufa-
szerüen állított kőlapokkal voltak fedve. A négy
oldalú gúlák oldalhajtása 42 — 57°; legnagyobb a 
Cheops és Chefren gúlája (1. e.). A templom alap
rajza több, laza összefüggés nélkül, hossztengely 
szerint egymás mellé állított helyiségből áll; ezek 
közül legkisebb a szentély, körülötte többé-kevésbbé 
sötét helyiségek és papi lakások sorakoznak, ezután 
nagy fedett termek (hypostylek) és oszlopsorok által 
körülvett udvarok (peristylek), s a mindezeket túl
szárnyaló kapuzatok következnek. A szabadon álló 
épités szerkezete: vízszintesen fektetett kőlapok a be
épített tér felett, melyeket oszlopok, pillérek és a falak 
hordanak. A falak enyhén hajlanak, oszlopok és más 
tagozás nélkül, a nagy felületeket tarkaszinü jelképes 
irás és domborművű ábrázolások borítják, mintha 
szőnyeggel lennének betakarva. A kapuzat torony
szerű alkotmány, melynek bejáratát pylonok, he
gyesre csonkított gúlák, jelölik. A templom jellegzetes 
része az oszlop; az oszlopláb a törzsnél szélesebb 
korong, melyen nádlevelekkel díszített visszahajló 
aljával az oszloptörzs kidomborodva emelkedik, az 
oszlopfej lotosbimbó v. kehely, pálmalevelek v. 4 
isisfej; ezen négyzetes lap (abacus) van, melyen 
a gerenda nyugszik. Az oszloptörzs szerves fejlő
dését vízszintes szalagok szakitják meg. Az o. törzs 
eredetileg nádkötegszerüen (lotosk.) barázdázott, ké
sőbb sima henger, melyet jelképes irás és különféle 
alakzatok díszítenek. A templomoknak tetőt nem 
adtak, s az egész építmény egyhangú, komoly és 
szerves összefüggés nélküli benyomást keltett. Nagy 
templomok vannak: Theba, Luxor, Edfu, Denderah 
stb. (L. Pasteiner Gy. A művészetek története. Buda
pest 1885.) 

Egyiptomi szembetegség, trachoma, 1. szemcsés 
köthártyalob. 

Egyisten-hivés v. hit, monotheismus, ellentéte a 
t ö b b i s t e n - h i v é s , polytheismus. 
Egyjegyrendszer, oly rendszer, mely szerint a köz

raktár a letéteményezett áruról csak egy igazolványt, 
az u. n. letétjegyet szolgáltatja ki; ellentéte a kétjegy-
rendszer (1. e.). 

Egy kenyéren élők, egy háztartásban élők. 
Egylaki növények, monoecia, Linné rendszerének 

21-ik serege, melyeknél a himes és magvas virágok 
u. a. növénytövön vannak (p. o. tök, tengeri); pá-
roséltü virágjok nincs. 
Egymást értve, boldogítva ily egy nép, Bármi 

vészszel bizton, bátran szembe lép. V ö r ö s m a r t y : 
Fóti dal. 
Egynejüség, monogámia, e g y férjnek házassága 

egy nővel, a keresztény államokban elfogadott álta
lános elv, mig a polygamiát, a többnejüséget (1. e.), 
és bigamiát. a kettős házasságot (1. e.), nemcsak 

hogy el nem ismerik, de büntetendő cselekmény
kép fenyítik. 

Egypatások v. lovak, solidungula s. eqnina, állat
család a páratlanujjuak (peristodaetyla) rendjéből. 
Jellemző fogazatuk i jj>, c y, m jj<, néha ^ ; az ebfo-
gak nőstényeknél rendesen, hímeknél néha hiányza
nak. Az ujjak közül csak a középső van kifejlődve, 
melynek harmadik perczén pata van; két más ujj 
durványokban van meg a bőr alatt. Ide tartoznak 
a ló, szamár, öszvér, onager (vadszamár), zebra, 
onagga, quagga és dsiggetai. 

Egy pohár bor a hazáért meg nem árt. Vörös 
m a r t y : Fóti dal. 

Egyptienne (francz., egipszien), a vastag nyomda-
betű egy faja. 

Egyptologia, az a tudomány, mely a régi Egyip
tom történeti és összes közművelődési viszonyainak 
földerítésével foglalkozik; e g y p t o l o g u s , e tudo
mány müvelője. 

Egység, azon meghatározott mennyiség, mely vala
mely más, ugyanazon nemű mennyiség megméré
sére szolgál, igy van : idő-, erő-, munka-, suly- stb. 
egység (1. e.). 

Egységes középiskola. A középiskolák általában 
kétféle: h u m á n és r e á l irányúak, nálunk gymna-
sium és reáliskola. E két iránynak egy iskolába való 
összeolvasztásából származik az e. k.; feladata az, 
hogy az egész tanuló ifjúság egyforma középiskolai 
nevelésben részesüljön. A szerint, a mint egyik v. 
másik irány túlnyomó benne, lehet az e. k. humán-
és reálirányu; az előbbi a mai gymnasiumhoz, az 
utóbbi a mai reáliskolához áll közelebb. Tagozata 
szerint lehet mindvégig teljesen egységes, lehet a fel
sőbb osztályokban elágazó (bifurcatio és trifur-
catio). Elágazó iskolában a tanulók egyik v. másik 
ágat önként választják. Az egységes középiskola 
eszméje főleg két okból lépett előtérbe; az egyik az 
elégedetlenség a classicus tanulmányokkal, a másik 
az, hogy a tanuló ne legyen kénytelen nagyon korán, 
10—11 éves korában pályát választani. Az e. k.-át 
először Svédországban, 1869. valósították meg, ez 
azonban csak az alsó 3 osztályban teljesen egységes, 
már a negyedik osztályban választani kell a tanuló
nak a latin nyelv, v. az angol nyelv és jajz közt. 
Ez iskolának egyik fontos jellemvonása, h lgy 3 évig 
egyáltalában nem tanulnak benne latinul. A kérdés
nek leggazdagabb irodalma van Németországban, 
hol a 70-es évek elején kezdtek nagyobb mértékben 
foglalkozni vele. 1886. alakult az eszme terjeszté
sére Hannoverában a D e u t s c h e r E i n h e i t s s c h u l -
v e r e i n ; ugyancsak Németországban folyóiratok is 
szolgálják az ügyet. A mozgalomnak már az a gya
korlati eredménye, hogy 1892. húsvétkor, tehát az 
iskolai év kezdetén, a közoktatási miniszter engedel
mével M a j n a - F r a n k f u r t b a n egy gymnasiumot 
átalakítanak olyan iskolává, amilyennek az egységes 
középiskolát tervezik. Ugyané kísérletet ugyanott 
megteszik egy reálgymnasiummal, de természetesen 
más tanterv alapján, vagyis kevesebb latinnal és gö
rög nélkül. Nálunk az egységes középiskola kérdé
sével a 80-as években kezdtek behatóbban foglal
kozni, főleg mikor gr. Csáky Albin közokt. miniszter 
fölvette programmjába. A miniszter e tárgyban 1892. 
februárban Bpesten egy hétig tartó szakértekezletet 
hivott össze, mely elvileg az egységes középiskola 
mellett nyilatkozott. — Spi t k ó L a j o s : Az egységes 
középiskola kérdése. (Beszterczebányai kath. gymn 
értesítője 1887/8.) B o k o r J ó z s e f : Egy közép -



iskola. 1882. J a n c s ó B e n e d e k : Középiskoláink 
reformja. 1891. 
Egységi ár, vmely munka v. szállítás egységére, 

pl. folyóméter, négyzetméter stb. megállapított ár, 
melynek alapján a tényleges teljesítmény értékét 
meghatározzák; e. ár alapján kiadott munka ellen
téte az átalánymunkának. 
Egyszeri , mesebeli. 
Egyszikű növények, monocotyledones, azon virá

gos növények, melyek magvában egy sziklevél talál
ható, szárukban az edénynyalábok elszórtak, cam-
bium nélküliek; leveleik erezete többnyire párhuza
mos; virágjuk takarója többnyire egyszínű (leplesek), 
a virágrészek számában a hármas szám az uralkodó. 
Igy a lepel 3 v. 6 tagu, a himek száma 6, a termés 
3 rekeszü. Ide tartozik 12 rend, u. m. az úszók, 

fluviales; mocsáriak, helobiae; békatutajfélék, hydro-
charides; buzogányosok, spadicijlorae ; pálmák, pál
máé; pelyves füvek, glumaceae; ellencsirások, en-
antioblastae; koronások, coronariáé; a dioscoreae; 
kardoslevelüek, ensatae; pizángképüek, scitamineae 
és az anyahimesek, gynandrae. V. ö. csira. 

Egy szó nyilallott a hazán keresztül, Egy röpke szó
ban annyi fájdalom. A r a n y : Széchenyi emlékezete. 

Együd I s t v á n , kiváló színész, szül. 1838. Pócs-
Megyeren, szegény földmives szülőktől, korán a szín
padra lépett. 1861. a budai népszínház tagja, ennek 
bukása után Aradon és Debrcczenben játszott, majd 
a budapesti népszínház tagja 1882. bekövetkezett 
haláláig. Jeles komikus és jellemszinész volt. L. Mán-
doky Béla, Emléklapok a magy. vidéki színészet éle
téből, Debreczen 1891. 
Együttható, a számtanban ismert v. állandó ténye

zője vmely ismeretlen v. változó mennyiségnek ; az 
erőmütanban biztossági, szilárdsági stb. e. van. 

Együttnemző növények, syngenesia, melyeknél az 
5 himszál szabad és a himgömbök összenőve csövet 
alkotnak, melyen a bibe kinyúlik, p. o. a fészkesek. 

Egyveleg, keverék, mindenféle. 
Egyviratu lencse v. bükköny, ervum monanthos 

L. v. vicia monaniha, gyengébb homokos talajon 
nálunk is termelt pillangós takarmánynövény, mely 
őszszel és tavaszszal vethető. 
Éhbél, inlestinum jejunum, a vékonybélnek egyik 

részlete, mely a nyombél, duodenum, után következik 
és a csipbélbe, i. ileum megy át. Ez utóbbival együtt 
5 — 7 m. h. kanyargós csövet képez. 

Eh bien (francz., ebjen), jól van ! nos tehát! 
Ehom, éh ómra , éhgyomorra, az éh és jonh (bél, 

gyomor) szavak összevonása. 
Ehrenberg-szoros, Tirol északnyugati részén a 

Lech m., azelőtt megerősített hely. Innen utköti össze 
a Lech és Inn völgyeit; a középkorban a német-velen-
czei kereskedelemnek ez volt egyik országútja. 

Ehrenbrei tenstein, régi vár Poroszországban, Kob-
lenz átellenében a Rajna jobb partján, 175 m. magas 
sziklán. Alatta fekszik E. (Thai E.) város, 5281 lak. 

Ehrenfeld-codex, a legrégibb magyar (irott) 
könyv, egyik legbecsesebb nyelvemlékünk, mely régi
ségre nyomban a Halotti beszéd és a Königsbergi 
töredék után következik. Fölfedezője és tulajdonosa 
hazánk szülötte, dr. Ehrenfeld Adolf bécsi jogtaná
csos, ki tanuló korában Nyitrán tett szert a kéziratra. 
»Ferencz legenda« néven is szokás említeni, a meny
nyiben tartalmát »némi írások Bódog Ferenczről és 
társiról: ő nekik csudálatos mívclkedetekről« képezik, 
íratása idejét a XV. sz. közepére kell tennünk, de a 
kézirat csak másolata egy sokkal régibb eredetinek. 

Közzétette Volf György a »Nyelvemléktár* VII. 
kt.-ben, 1881. 

Ehrgang, magy.: Szász-Ernye (N.-Küküllő m.). 
Ehrmans T i v a d a r , báró, tájképfestő, szül. Bécs

ben, 1845. Jelenleg Budapesten él. 
Éhség, azon érzet, melyet a gyomor üressége idéz 

elő. Az éhség a gyomor és vékonybelek táján kelet
kező nyomásszerü érzés alakjában jelentkezik, mely 
ha hosszan tart, fájdalmas lesz, a test kifárad, elgyen
gül, 1 — 2 heti éhezés után elhal (éhhalál). Bár az é. 
érzete a gyomorban lokalizálódik, mégis megszűnik, ha 
a táplálékot felszívható alakban a végbélbe visszük, 
vagy vmely viszérbe fecskendezzük, ellenben fen-
marad az é. telt gyomor esetén is, ha a táplálékok 
bizonyos ok (p. o. sipoly) folytán nem jutnak a belek 
utján felszívódásra. 

Éhtifusz, 1. hagymáz. 
Éh- v. czigánybarázda, hosszas betegeskedés vagy 

elcsigázás által az elvesztett zsírszövet helyén, lónál 
a farizmok megett és a czomboldalakon az ischiadi-
cusnak megfelelően vájulat képződik, melyet, mert 
leggyakrabban czigánylovakon észlelhető, czigány-
barázdának is hivnak. 

Eibenschitz, iparos város Morvaországban az 
Iglava m. 5000 lak. Vidéke bortermő. Közelében 
Alexovitz iparos falu. 

Eibesdorf, magy.: Ivánfalva (N.-Küküllő m.). 
Eichendoríf J ó z s e f báró, német költő, szül. 1788. 

Porosz-Silesiában. 1815—1844. porosz államszolgá
latban, f 1857. A német romantikus iskola egyik 
utolsó képviselője. 

Eichhorn K á r o l y F r i g y e s , jogtudós, szül. 1781. 
Jenában. 1811. Berlinben egyetemi tanár, később 
államszolgálatba lépett, f 1854. ; a német állam- és 
jogtörténet köréből több fontos munkát irt. 

Eider, folyó Schleswig és Holstein közt, a Keleti 
tenger közelében ered és Tonning alatt az Északi 
tengerbe ömlik. Az E. csatorna 1878. óta közvetíti a 
Keleti és az Északi tenger közt az összeköttetést. 

Eidograph (gör.), rajzmásoló eszköz, a pantograph-
hoz (1. e.) hasonló; e.-ia, könyvnyomáshoz való 
nyomó lemezek előállítása fémre közvetlenül készí
tett rajzokról. 

Eifel hegység, a Rajna által kétfelé metszett pala
hegységnek azon része, mely a Mosel bal partján az 
Our folyó völgyéig terjed. Az agyagpala és grauvak-
keből álló fensikot kitódulási kőzetek törték át; 
egyhangúságát szép bazalt kúpok, ősláva és iszap
árak és hajdani krátereiben tavak, a »maar«-ek teszik 
változatossá. Ezek közt a legnagyobb a Laachi tó. 
E vulkáni vidéken moffetták és savanyuviz-források 
is vannak. Magaslatai kopárok, de a Rajna felé néző 
oldalán hires szőlő terem. A fensik é.-ny. részén 
tőzeglápok vannak, a »Hohe Wenn« (magas láp) 
vidéke. Szélein ifjabb kőzetek és szóntelepek vannak. 
A Mosel mély és kanyargós medret vésett rajta. 

Eiffel-torony, az 1889. évi párisi nemzetközi kiál
lítás alkalmával méltán csodált alkotás; toronyszerű 
építmény, melyet megalkotójáról, Eiffel mérnökről 
(szül. 1832. Dijonban) neveztek el. A Marsmezőn 
emelkedik a vastorony 1 ha. alapterületen és 1 m. 
vastag alapon négy rácsszerkezetű pilléren, melyek 
a négyzetalaku alap négy sarkpontjából indulnak ki 
és felfelé mindinkább gyengülő görbülettel közelednek 
egymáshoz, mig 185 m. magasságban függőlegesen 
emelkednek és a csúcshoz közel teljesen egyesülnek, 
folyton megtartván a négyzetkeresztmetszetü rácsos 
csőalakot. Ez a négy pillér a torony legfőbb alkotó 



része és egyedüli támasza. A különböző magasság
ban elhelyezett termek külsőleg architektonikus hatá
súak és egyúttal a 4 pillért összekapcsoló kereszt
kötéseket burkolják. A föld felett 60 m. magasságban 
van az első emelet, padlózata 2400 m 2 területtel, 
melyben 4 nagy étterem v. kávéház és a tornyot kö
rülfutó erkély van. A 2. emelet 115 m. magasságban 
van a föld felett, területe 1400 m a és főleg tudomá
nyos kísérleteknek szolgál. Ezt az emeletet 21U m. 
széles erkély övezi. A tornyot üvegkupola koronázza 
be, honnét rendkívüli szép* látvány nyílik Parisra és 
környékére. A keleti és nyugoti pillérben van a fel
es lejáró lépcső, az első emeletről négy csigalépcső 
vezet a 2. emeletre s innét egy keskeny, csak a fel
ügyelő személyzet által használt lépcső szolgál a 
csúcsig. De a lépcsőkön kivül 8 hydraulikus felhúzó 
gépezet van, melyek perczenként 100 embert visznek 
fel az 1. emeletre; innét két felhúzó vezet a 2. eme
letre s 1 felhúzó a 2. emeletről a legfelső részig; 
az egész felhúzás 7 — 8 perczig tart. A 4 pillér 
távolsága az alapon tengelytől-tengelyig 100 m. 
és az egész torony 300 m. magas, építési költsége 
kbl. 6 millió frank volt, melyet részvénytársaság 
fektetett be. A kiállítás óta is nagyban látogatják, 
főjelentősége azonban abban van, hogy meteoroló
giai figyelő állomásul szolgál; ily magasságban eddig 
csak elszigetelten álló magas csúcsokon v. léghajó
zás közben lehetett a levegő felsőbb rétegeiben me
teorológiai megfigyeléseket tenni. Most Paris kellő 
közepén van oly állomás, hol nagyobb nehézség nél
kül állandóan ily megfigyelések eszközölhetők s már 
is sok hasznos eredményre vezettek. 1889. aug. 19. 
a villám csapott be a torony villámhárítójába, anél
kül, hogy a látogatók, kik akkor nagy számmal vol
tak a toronyban, rázkódást éreztek volna, ámbár a 
villám iszonyú robajjal csapott le s pár másodperczig 
az egész tornyot rezgésbe hozta. 

Ein Gulden, az 50-es években az osztrák forinto
sok feliratát igy olvasták : Ein guter Ungar leidet 
dieses Elend nicht. (Jó magyar nem tűri e nyomorú
ságot.) L. még krajczár. 

Einhard (Eginhard, Einhart), N a g y K á r o l y csá
szár élet-irója, szül. 770 körül Keleti-Frankoniában. E. 
kitűnő építész volt, az aacheni székesegyház építését 
is övezette. J á m b o r L a j o s n á l is nagy kegyben 
állott, f 846. Főműve, a középkor egyik legbecsesebb 
maradványa, a »Vita Caroli Magni« életrajz, mely 
közvetlen személyes észlelet alapján Íratott. 
Einsiedeln, helység Swyz svajczi kantonban, 881 

m. magasban 8400 lak. Az e.-i benczéskolostor 940. 
alapíttatott. Ennek Mária-kápolnájáról a legenda azt 
tartja, hogy maga Krisztus szentelte fel. Látogatott 
bucsujáróhely a csodatevő Mária-képhez, különösen 
a nagy Angyalszenteléskor, mely minden 7 évben 
•egyszer ünnepeltetik. 

Einsiedln, magy.: Szepes-Remete (Szepes m.). 
Eisack, folyó Dél-Tirolban, a Brenner hegységben 

ered s Bozen alatt torkol az Etsbe. 
Eisdorf, magy. : Zsákócz (Szepes m.). 
Eisenach, a Szász Weimárhoz tartozó E. herczeg-

ség fővárosa a Nesse és Hörsel egyesülésénél 21.000 
lak. E. 1070. leégett és akkor a Wartburg alján 
épült fel. 

Eisenburg, magy. : Vasvár (Vas m.). 
Eisenhut F e r e n c z , festő; szül. 1857. jan. 26. 

Német-Palánkán. Münchenben tanult és ott él, leg
inkább keleti tárgyú képeivel keltett figyelmet, s a 
budapesti kiállításon aranyérmet kapott. 

Eisenmenger J á n o s A n d r á s , zsidó eredetű és 
a kereszténységre áttért német iró, született Mann-
heimban 1654. 1700. heidelbergi tanár. »Entdeck-
tes Judenthum« czimű munkájában a zsidókat heve
sen megtámadta. E könyv, melyből a modern anti
szemiták is folyton merítenek, izgató tartalma miatt 
soká tiltva volt.f 1704. 

Eisenstadt, magy.: Kis-Marton (Sopron m.). 
Eisenstein, magy. : Moravicza (Krassó m.). 
Eisenstein R i c h á r d , vezérőrnagy, szül. 1837. A 3. 

lovas-dandár parancsnoka Marburgban. 
Eisenzicken, magy.: Német-Ciklin (Vas m.). 
Eisleben, gyár- és bányaváros Poroszországban, 

24.000 lakosssal; réz- és ezüstbányászat. Itt szü
letett és f Luther Márton (1483— 1546.). 

Eisteddfod, Angliának Wales tartományában gyű
lés, egykor a nép v. a bárdok gyűléseinek neve; ma 
évenkint tartott gyűlés a walesi nyelv és irodalom 
ápolása czéljából. 

Éj v. é j je l , azon idő, mely alatt a nap bizonyos 
helyre nézve a látóhatár alatt áll és mely a földrajzi 
szélesség, v m i n t az évszakok szerint változó tartamú. 
A Regrövidebb és leghosszabb éj a napfordulatok ide
jébe (dcczember 21 és jun. 21.) esik. Az egyenlitő 
alatt folytonos nap-éjegyen van, a sarkokon éj és nap 
félévenkint váltakoznak; a sarkkörök és megfelelő 
sarkok közötti vidékeken (a sarkokhoz való közelség 
v. távolságnak megfelelőleg) több napig, hetekig v. 
hónapokig tartó folytonos nappal, hosszantartó foly
tonos éjjellel váltakozik. 

Ejaculatio (lat.), kihajtás, kilövelés; e. seminis, az 
ondó kilövelése. 

Ejalet v. v i l a j e t (tör.), helytartóság a török bi
rodalomban, részei a livák vagyis kerületek, élén egy 
basa áll; régi emlékeinkben is előfordul. 

Ejector (lat.), vizemelő készülék, melyben nagy 
feszültségű gőzsugár a vizet magával rántja. 

Éjfél, éjjeli 12 óra. 
Éjféli párbaj , ballada A r a n y J.-tól (1877.). 
Ejh, ráérünk arra még! P e t ő f i »Pató Pál«-jának 

refrainje, s mint a költő ironikusan mondja: hazánk
ban ősi jelszó. 

Éji látogatás, ballada G y u l a i P á l t ó l . (1867.) 
Éjjeli eskór, epilepsianocturna, az eskór egy külö

nös fajtája, mely álmukban lepi meg a betegeket. 
Éjjeli lepkék, szárnyaik szélesek, nyugváskor ház-

fedélszerüen állanak v. testök körül csavartak. Színe
zetük egyszerű. Késő este vagy éjjel röpködnek. Her
nyóik 10—16 lábúak. Idetartoznak a gyökérrontó 
lepkék, hepialida; farontó lepkék, cossida; szellem
kék, psychida; pávaszemü lepkék, satumida; szövő 
lepkék,bombycida; bagoly lepkék,noctuida; araszoló 
lepkék, geometrida. 

Ejnye be j ó ! A >Czigánybáró« cz. operettből (1. e.) 
elterjedt szólásmód. 

Éjszak, 1. észak. 
Éjszakák, Y o u n g (jöng) mult századi angol köl

tőnek hires tankölteménye (eredeti czime: Night-
thoughts), melyet Péczeli József magyar fordításában 
(1787.) nálunk is nagyban olvastak. M u s s e t (1. c.) 
egy költemény-cyklusának is czime. 

Éjszaky K á r o l y , a Petőfi-társaság tagja, a m. 
államvasutak főfelügyelője s a kolozsvári üzletveze
tőség első osztályának főnöke, szül. 1818. Bakony-
Rédén, Veszprém m., a mérnöki pályán működött iv 
több színmüvet irt, melyek hatással adattak elő. 

Ejtegetés, az indogermán nyelvekben a névszók 
azon változásai, melyek mondatbeli. viszonyitá-
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sukra szolgálnak, megfelelően a magyar n é v r a 
g o z á s n a k . 

Ejtési folyamat (praecipitatio), vegyi müvelet, 
melynél vmely testet egy másik által, vegyületéből 
kiválasztunk. A kivállott egyszerű testet v. vegyüle
tet c s a p a d é k n a k nevezik. E. f. gyakran megy 
végbe a fémek és vegyületek előállitásánál. 

Ék, rendesen hegyesebb és keskenyebb véggel ki
dolgozott kis fa-, vas- v. kődarab, melyet feszítés, 
szorosabb összekötés v. szétválasztás, emelés, stb. 
czéljából vmely hézagba bevernek; ék el és, az ékek 
beverése szorosabb összeköttetés előállítása végett; 
é k e l t t a r t ó , vastagítás végett egymásra fektetett, 
ékkel és csavarokkal összekötött két gerenda; é k k a-
1 a p a c s , a bányászatban használt, fanyélre erősített, 
horogszerü vas; ékkő , éktégla, boltozatokhoz v.más 
összefutó hézagu falazathoz ékalakban kidolgozott 
kő v. tégla. 

Ekbatana, Média fővárosa és Cyrus óta a perzsa és 
parthusi királyok nyári lakhelye. Deioces alapította. 
Ma : Hamadan. 
Ekchymosis v. e c c h y m o s i s (gör.), a test szö

vetei közé történő vérömlés. 
Ékcsont v. i k c s o n t , os sphenoideum, a koponya

csontok egyike, mely részt vesz a koponyaalap és 
szemgödrök képzésében. 

Eke (1. Gazdasági eszközök és gépek mellékletün
ket), talajművelő eszköz, melynek feladata a talajt 
felhasítani, forgatni, lazítani és keverni. Lényeges 
két része: 1) v á g ó k é s z ü l é k , szintén 2 darabból: 
a c s o r o s z l y a (1. e.) és a s z á n t ó v a s , széles, há
romszögletű és lapos kés, mely a talajt vízszintesen 
v. közel vízszintesen vágja; — 2) f o r g a t ó k é s z ü 
lék, henger v. csavarfelületü lap, k o r m á n y v. k. 
lap, rendesen vasból v. aczéllemezből, hozzá van 
erősítve a szántóvas. A két készülék egy erős és köny-
nyü rúdhoz (gerendely) van erősítve, melyhez az 
igavonókat befogják s hátul két kiálló szarvval (eke
s z a r v ) van ellátva, melylyel egy ember az ekét igaz
gathatja. Ezen ekének nem biztos a járása ( l engő 
eke) s mostan v. alátámasztják a gerendelyt egy 
csúszó talppal ( m a n k ó s eke) vagy az eke elé két 
kereket tesznek, a kisebb a felvágatlan földben, a 
nagyobb a barázdában jár ( t a l y i g á s eke). Az egy
szerű eke egy barázdát, mig a kettős, hármas stb. 
eke (2 v. 3 soros stb.) több barázdát vág. A forgatási 
munka szerint van: e g y o l d a l ra f o r g a t ó , egy kor
mánylappal; k é t o l d a l r a f o r g a t ó (hátas eke), egy
másnak támasztott két kormánylappal; v á l t v a for
g a t ó , hegyoldalakon alkalmazzák, központi rűd 
körül megerősitett két kormánylappal, egyiket az 
előremenésnél, másikat a visszamenésnél használják. 
Vannak különleges ekék: szőlő-, rétmüvelő, arató, 
stb. ekék; ezenkívül ekeszerü gépek: t ú r ó e k e , mely 
az altalajt is lazítja, a nélkül, hogy a felső réteggel 
keverné; p o r h a n y i t ó , szilárd vaskerettel, melyben 
hajlított vasfogak vannak s a fogak alakja szerint: 
g y o m i r t ó , exstirpator, a gazt kihúzza a földből és 
nem a gyökerét vágja el, t ö l t ö g e t ő eke, cultivator, 
mely nagy tömegben töri fel a földet. G ő z e k é n é l a 
vonó erőt gőzgép szolgáltatja, egy v. két gőzmoz
donyt állítanak fel a szántóföld egyik v. két szélén, 
mely kötélátvitellel az ekét egyik szélétől a másikhoz 
húzza; legjobb rendszer a Fowler- és Howard-féle. 
É.-Amerikában ujabban Wood egészen eredeti gőz
ekét szerkesztett, melynek gépjéhez van az öt v. hat
soros eke erősítve, s a mozdony ugy húzza az ekét, 
mint az igavonó állatok; puhább földben is használ

ható, mert a hátulsó nagy kerekek erős léczekbőí 
készült paternoster-féle szerkezeten járnak, ugy hogy 
a gép egész súlya a menés közben lerakott és felsze
dett léczeken nyugszik. — Az eke ősrégi eszköz, az 
egyiptomiak, görögök, rómaiak már használták, de 
régebben egészen fából, kis részben vasból, jelenleg 
egészben vasból készítik. Nálunk nagy elterjedésnek 
örvend a Vidacs-féle magyar eke (1. mellékletünkön 
10. sz.). Lázár P. Talaj- és növénymüvelő gépek és 
eszközök, Bpest, 1886., Lloyd F. J. A földmüvelés 
tudománya, ford. Mudrony Pál, Bpest, 1890. 

Ekebontó Borbála, trag. T ó t h Lőrincztől. (1837.). 
Ekecs, község Komárom megy. 1429 lak. 
Ekecsont, os vomer, az arczkoponyacsontok egyike, 

mely az orrüreg válaszfalának képzésében vesz részt 
és porezban folytatódik előfelé. 

Ekei , község Komá.om m., 931 lak. 
Ékény, calosoma, bogárfaj a futó bogarak (carabi-

dae) családjából. Földön, bokrokon, cserjéken, fákon 
mászkálva élnek, hernyók és bábok után vadászva. 
A b á b r a b l ó é., c. sycophanta, 26 mm., szárnyfedői 
gyönyörű rézvörösbe játszó aranyzöld színűek. Na
gyon hasznos állat, a mennyiben a búcsújáró és más 
kártékony lepkék hernyóit szorgalmasan pusztítja. 
A f ü r k é s z é., c. inquisitor, 17 mm., bronzbarna, 
zöldes, v. kékes; c. reticulatum, 17 mm., halvány 
feketészöld, a káposztanemüek hernyóit pusztítja. 

Ék és kalapács , bányászjelvény (1. e.). 
Ékesszólás , a szónoklat szabályai szerint való 

művészibb beszéd, melynek elméletével az ékesszó
l á s t a n , rhetorika foglalkozik. 

Ekeverseny, a különféle szerkezetű ekék minősé
gének ugyanazon viszonyok között való összehason
lítása; a bírálás ugy történik, hogy az eke egyes 
tulajdonságait, mint: munkáját, munkaképességét és 
szerkezetét (tartósságát) osztályozzák és az osztály
zatokat összeadják, v. pedig költségszámítás alapján, 
mely szerint azon eke a legjobb, mely a szabványos 
munkát legolcsóbban képes végezni. 

Ékezet, a magánhangzók hosszúságát jelölő vonás. 
Ekhó v. echo , 1. viszhang. 
Ekhó, szekérernyő, melyet 4 lábon a szekér két 

oldalához erősítenek. 
Ekhof K o n r á d , német színész, szül. 1720.,f 1778.,. 

a német színművészet megteremtője. 
Ékirás , ékalakja után nevezik, mert az ékalaku 

jegyek különböző irányú összetételeiből keletkeznek 
a betűk. Ez Írásjegyek eredetileg magát a tárgyat áb
rázolták, jelképek voltak. Használták a sémi-khal-
deai (Assyr-Babylon) és méd-perzsa népek. Városaik 
romjainak tégláin, sziklába vésve, cseréplemezeken 
találtattak. Eredete sok ideig kétes volt s világot reá 
a behisztuni hegy 300' magasságig lesimított olda
lán levő háromnyelvű ékirat megfejtése kezdett vetnrr 
A Dárius trónraléptekor kitört lázadások leverését 
adja elő. A perzsa és khald nyelvű feliratok mellett 
a harmadik sokáig érthetlen volt, mig végre Norris 
megfejtette s kimutatta, hogy a régi turáni nyelven 
van irva, melyet Irán őslakói beszéltek. Ezután sike
rült csak az ős Khaldea és Assyria feliratait is meg
fejteni. Ninive romjai között Layard által felfedezett 
(Assurbanipal) ékiratos cserépkönyvtára tudomásra 
hozta azt, hogy a művelődés különböző ágain kivül 
az ékirást is turáni népektől vették a sémiek át és ala^ 
kitották nyelvükhöz. A könyvek egy része a régi 
korból átvett és már nem értett Írásjegyeknek ere
deti hangzását és jelentését is megmagyarázza. 
Oppert, Lenormant stb. azon meggyőződésre jutottak, 



hogy azon turáni néptörzs, melytől ez Írásjegyek 
származnak, ural-altáji, sőt nyelvtani szerkezetéből 
következtetve a f inn-ugor népcsaládnak rokona v. 
egyik á g a volt. 

Ekkehard, több st.-galleni szerzetes pap neve; 
1) I. E k k e h a r d , f973körül. Ettől ered > Waltharius« 
•czimü latin, hexameterekben irt költemény. — 2) E., az 
előbbinek unokaöcscse. Burkhard német fejedelem 
özvegye, Hadviga, udvarába hívta, hogy tőle latinul 
tanuljon, f mint mainzi prépost 990. — 3) IV. E., st.-
galleni szerzetes, szül. 980 körül, f 1060. Casus 
Sancti Galli czimü művében megírta a zárda történetét. 

Ekklesia (gör.), a görögöknél szabad attikai pol
gárok gyülekezete, mely az összes állami ügyek felől 
döntött; egyházjogi szempontból ellentétben a syna-
goga szóval, mely a kényszer jellegét hordja magán, 
a kath. hivek szabad egyesülése a ker. kath. egyház
ban; e. triumphans, patiens, militans, győzedelmes, 
szenvedő, harczoló egyház, e. discens, obediens, ta
nuló, engedelmeskedő egyház. 

Ékkő, 1. drágakő. 
Eklampsia, rángó betegség, rángó görcs, 1. e. 
Eklektikusok (gör.), válogatók, azon bölcsészek, 

kik a különböző bölcsészeti rendszerekből a felfogá
suk szerint igazat kiválogatják és összeállítják; ilye
nek voltak a régi bölcsészetben a rómaiak, Plotin és 
Proklus, az újkorban pedig a franczia Royer-Collard 
és Cousin. 

Eklézsia, nálunk az egyházközség, annak vezetése, 
és különösen vagyonának megjelölésére használt ki
fejezés; e . -követés , régente szokásban volt bünte
tés, mely abból állott, hogy a illem, erkölcsiség vagy 
közrend háboritóit a templom előtt állva kényszeritet-
ték a község tagjaitól bocsánatot kérni (megkövetni). 
Eklipsis (gör.), eltűnés, különösen vmely égi test 

eltűnése fogyatkozása alkalmával. 
Ekliptika, a napnak látszólagos keringése közben 

befutott évi pályája, nap-ut, valóságban a földnek 
pályája. 
Ekloga (gör.), 1. eccloga. 
Eklogit, üledékes kőzet, szürkészöld smaragdit 

(egyik neme a szarufénylének) és vörös gránát durva-
v. finom-szemcsés elegye; többféle ásvány mint ven
dégkeverék fordul elő benne. Kevéssé elterjedt, de 
gyakran igen szép kőzet, melyet diszitő czélokra 
dolgoznak fel. 

Ekrasit, ujabb robbanó anyag, mely pikrinsavból 
salétromsav behatása alatt keletkezik; előnye a 
dynamittal szemben, hogy kezelése veszélytelen, sem 
ütés, sem dörzsölés által nem robban és meggyújtva 
is robbanás nélkül ég el; csak a gyujtókupak beható 
tüzsugara robbantja fel. Ütés elleni érzéketlensége 
folytán igen alkalmas robbanó lövedékhez, s igy a 
jövő háborúban nagy szerepre van hivatva. Egy 
lövedék robbantó töltete körülbelül 26 kg. ekrasit, s 
az ily bombákkal a legjobb erődítményt is hamar el 
lehet elpusztítani; szörnyű robajjal robban szét és 
fojtó gázokat terjeszt. Nobel találta fel és gyártja 
Pozsonyban; hadseregünknél szabványos robbantó 
anyagképen van elfogadva. 
Ekron, a philisztaeusok 5 fővárosainak egyike, a 

mai Akir falu. 
Ekstasis (gör.), eszméletlenség, rajongás, túlságos 

izgatottság. 
Ektasia (gör.), v. ectasis, kinyujtás, kifeszülés, tá

gulás pl. véredények, bárzsing tágulata. 
Éktelen, régiesen: a mi nagy vagy szokatlan, ha 

szép is. »Mostan pedig éktelen a ház« (Vörösmarty, 

Két szomszédvár, I. 257). "Éktelenül megszerette* 
(Arany, A tudós macskája). 

Ek thyma (gör.), 1. genybub. 
Ektopia (gör.), vmely szervnek veleszületett rend

ellenes elhelyezése. 
Ektropium (gör.), kifordulás; e. palpebrarum, a 

szemhéjak kifordulása, minek folytán a szemrés nem 
zárható teljesen. Csakis műtét által gyógyítható. 

Ektyp (gör.), dombormű, kőfaragvány lenyomata ; 
e.-ograpkia, dombornyomás, domborúan nyomtatott 
irás, melyet vakok tapintás által olvasnak. 

Él, 1) csapat, gyülekezet stb. eleje, pl. csapat élén 
menni; é l én á l l a n i , feje, parancsnoka lenni vala
minek ; — 2) két felület metszővonala. 

Elaboratum (lat.), dolgozat, munkálat, vmely tétel 
Írásbeli megoldása. 

Eladó leányok, vigj. S z i g l i g e t i Edétől (1862.). 
Eladó verseny (selling plate), melynek egyik fel

tétele, hogy a benne futó ló meghatározott áron eladó. 
Elaeosacharum, illóolajczukor, vmely illóolajnak 

porrá tört czukorral való benső keveréke. 
Elágazás, több irányba való eloszlás, különösen 

útnál, vasútnál és folyónál. Némely folyónak, igy a 
Dunának, nagy hajlandósága van az e.-ra, ami gyak
ran a meder elfajulását okozza; nagy esésű és durva 
hordalékot mozgató folyónál gyakori, mert a meder
ben rendetlenül lerakott hordalék elágazásra kény
szeríti; mederrendezésnél zárógáttal zárják el. 

Elaidin, fehér, jegeczes zsir, salétromsavnak zsí
rokra, olajokra való behatása által jő létre, el a i din
sav , salétromsavnak olajsavra való behatásakor 
keletkezik. 

Elain, 1. ölein. 
Elam, sémita nép, mely Perzsiában lakott s fővá

rosa Susa volt. 
Élan (francz.), lendület, tüz, roham; értékpapírnál: 

árfolyam-emelkedés. 
Elaopten, némely illóolajnak alacsony hőfoknál is 

folyékony része : a megmeredő, jegeczedő rész a 
s t e a r o p t e n . 

Elaphomyces, föld alatt tenyésző, gumószerü gom
bák a tuberaceák rendjéből; kellemetlen szaguak. 

Elárasztás, 1) valamely tárgynak nagy mennyiség
ben forgalomba való hozatala, pl. valamely értékpa
pírral vagy áruval a piaczot elárasztani; — 2) víz
folyásnak azon működése, hogy valamely területet 
ideiglenesen vizzel borit; az e.-t mesterségesen is 
előidézik iszapolás, s'ankolás, öntözés végett a tölté
sen keresztül vagy duzzasztó müvek által. 

Elásticitas (lat.), ruganyosság. 
Elastics (ang., ilesztiksz), rugony, nagyon nyújt

ható, keresztbe szőtt vagy kallózott szövetfajta gya-
ratolt fonalból, mely kaucsuk-szálakkal van átszőve. 

Elaterit (ruganyos földszurok), bitumenes ásvány, 
behintve, veseszerüen és mint bevonat fordul elő, 
tapadós, képlékeny és ruganyos. Szénhydrogénekből 
áll, gyúlékony, világos lánggal és erős bitumenes 
szaggal ég; főleg Dél-Amerikában. 

Elaterium, az ecbalium elateriutn, ugorkás mag
rugó, nevű növénynek besűrített nedve ; keserű ízű, 
hashajtó hatású. E l a t e r i n v. e l a t i n , a benne tar
talmazott hatóanyag. 

Elaterométer (gör.), műszer gázok és gőzök fe
szültségének megmérésére. 
Elátkozott család, reg. J ó k a i M.-tól (1858.). 
Elba (lat. Ilva, gör. Aethalia), olasz sziget a Föld

közi tengerben, Olaszország é.-nyugati szárazföldjé
től a Piombino csatorna választja el. Ter. 223 km 2 , 



24.000 lak. Hegyeiből (Monté Capanna 1030 méter) 
vasat, márványt nyernek. A lakosság halászattal és 
tengeri só-főzéssel foglalkozik. 1814. máj. 4-től 1815. 
fcbr. 26-ig I. Napóleon számüzetési helye, melynek 
souverain fejedelme volt. Főváros Porto-Ferrajo. 

Elbassan, város Janina török vilajetben a Skumbi 
folyó m. 8000 lak. 

Elbe, folyó, ered Csehországban az Oriáshegységbeli 
Schneekoppe melletti Elbewiesén, d. felé szük völgy
ben folyik s Königgrátznél ér az é. cseh rónaságra, 
hol Pardubitznál ny.-ra, Brandeisnál é.-ny.-ra fordul, 
áttöri a cseh középhegységet Leitmeritznél,s a homok
kőhegység vízszintes rétegein keresztül metszett mély 
völgyben hagyja el Csehországot. Itteni mellékfolyói 
az Iser, Adler és a Moldva. Innen szász, porosz és 
mecklenburgi területen át folyik s Kuxhavennél az 
Északi tengerbe szakad. Torkolata a tenger hullámai
nak befolyása alatt áll, s a dagály a tengeri hajókat 
Hamburgig behozza. Hosszúsága 1165 km., folyam
vidéke 143.000 km 8, középes vízmennyiség 1371 m 3 

másodperczenként. Észak-Németországban, melynek 
legnagyobb folyama, belé torkolnak a Mulde, Saale, 
Ohra, Ilmenau, Elster, Havel stb. A jobb oldali part
vidék tavain át vezetett csatornák kötik össze a 
Spreevel, illetőleg a Oderával. (Plauer, Havel, Finovi 
csatornák stb.) 

Elbemelléki homokkőhegység, Szász- és Csehor
szágban a Lausitzi hegység gránittömege és az Ércz-
hegység között, 400méter m. vízszintes rétegekből álló 
hegység, melyet az Elbe áttört, levezetve a cseh me-
denczének, e gát által fentartott édesvízi tavát. E 
főárkon kivül a vizek még számos mély és keskeny 
völgyet vájtak, mi által az eredeti fönsikot kivetkez
tették egyhangúságából. A vízszintes rétegekre füg
gélyes bevágások mentén támadtak a phantastikus 
hegyalakzatok, melyek a S z á s z - C s e h - S v á j c z ne
vet szerezték meg a máskép egyhangú hegységnek. 
A mély völgyek felett várromokhoz hasonló ormok 
emelkednek, s függélyes oldalaikon arétegezés terasz-
szerű párkányokat alkot, a tető rendesen füves sik. 
Legszebbek egyike a 400 méter magas Lilienstein, 
lapos tetejére csak vésett lépcsőkön juthatni, és vele 
szemben a Königstein. 
Elberfeld, gyár- s kereskedelmi város Poroszor

szágban aWupper völgyben, Barmen mellett, 126.000 
lak. Gyapot-, len-, gyapjú-, selyemszövés, csipkegyár
tás, kelmefestés, vasműáru- és vegyészeti gyárak. 

Elbeszélés, vmely esemény lefolyásának szóbeli v. 
írásbeli összefüggő előadása. Mint irodalmi műfaj 
az e. prózai v. költői mezben lépett fel. Prózai e.-ek 
a regény és beszély (1. e.), költőiek az epikai költé
szet (1. e.) különböző fajai. A történetírás a múltban 
történt v a l ó események elbeszélése, mig a regény, 
beszély, eposz stb. írója első sorban a képzeletből 
merít. Szűkebb ért. e. alatt beszélyt szokás érteni. 
Elbeuf (francz., -böf), város a Seine m. Seine-Infér. 

franczia departementben 21.316 lak. Élénk ipar, külö
nösen posztógyártás. 

Elbing, város Poroszországban 42.000 lak. a hason
nevű folyó m. Hajó- és gépgyárak, dohány- vászon-
és posztóipar, élénk gabonakereskedés az oberlandi 
csatornán, mely a várost érinti. 

Elbing-oberlandi csatorna, Kelet-Poroszországban 
(1860. óta) a Drausent a Geserich és Drevenz tavak
kal köti össze. 

Elbirtoklás (jogszerző elévülés, praeseriptio aqui-
sitiva, usucapio), szoros összefüggésben van az elévü
léssel (1. e.); aki ugyanis az elévült jogot a törvényben 

előirt módon és megszabott időn keresztül gyakorolta, 
azt épen e huzamos ideig tartott gyakorlás által meg
szerzi. Az e.-hoz szükséges a valóságos birtok a meg
határozott időn keresztül. Ez idő a fiskus ellen 100 
év, az egyháziak ellen 40 év, nemesek közt 32 év, 
polgárok közt 12 év, elidegenitett birtokra nézve, 
vmint falusiak közt egy év és egy nap. Ingatlanokra 
nézve az osztr. polg. törvénykönyv. E szerint az 
e.-hoz a fentieken kivül még a jogszerű, jóhiszemű és 
valódi birtok szükséges (osztr. p. t. 1466. §.). Rendes 
elbirtoklási idő 30 év (osztr. p. t. 1468.). Telek
k ö n y v i e. Az osztr. p. t. 1467. §. értelmében a telek
könyvbe bekebelezett jogok 3 évi folytonos birtoklás 
után megtámadhatatlanokká válnak; de e jogkedvez
ményt csak a jóhiszemű harmadik személy érvénye
sítheti. Az e. n y u g s z i k , azaz az időt nem számit
hatják be árvák ellen 16 éves korukig, az ellenségnél 
fogva levők ellen kiszabadulásukig. Az e. félbensza
kad, és a lefolyt idő is elveszti hatását, ha elveszti 
az illető a dolog birtokát, ha a jogosított pert indit, 
vagy más módon követeli birtokát. 

Elbocsátás, azon szerzetbeli tagok, kik csak az 
egyszerű fogadalmat tették le, fontos okból elbocsát
hatók és ezzel megszűnik minden kapcsolat köztük s 
a szerzet között; az ünnepélyes fogadalom (1. e.) után 
e.-nak nincs többé helye, kivéve a jezsuita rendet, 
hol a főnök ezután is elbocsáthatja a rend tag
jait, de kijelölheti azon szerzetrendet, melybe belépni 
kötelesek. 

Elbogen, város Csehországban az Eger m.; por-
czellánipar; környékén timsó, uran-ércz, barnaszén
telepek. 

Elbrus (Elburus), kialudt vulkán, a Kaukázus leg
magasabb csúcsa, 5642 méter magas. 

Elcsapás (ejectio, expulsio), állásból való elmozdí
tás; szerzetes rendeknél oly tagok ellen alkalma
zandó büntetés, kik a zárda falain kivül botrányt 
követtek el, és a fegyelmi fenyités után sem szállnak 
magukba; az e. csak a szerzet közösségéből zárja 
ki a tagot, de a papi jelleg megmarad. 

Élez, a lélek azon tehetsége, mely egymástól távol 
fekvő képzetek, fogalmak stb. közt oly vonatkozáso
kat fedez föl, melyek az embert meglepik s derült
ségre hangolják. Legalsó neme a s z ó j á t é k (1. e.), 
magasabb becsű a k é p e s é., mely nem szavakkal, 
hanem képekkel, eszmékkel, gondolatokkal játszik. 
L. Greguss. Rendszeres széptan, 15. fejezet. Buda
pest, 1888. 

Élczlap, mulattató tartalmú lap, melynek lehet ki
zárólag nevettetés és szórakoztatás a czélja s ekkor 
humoros irányú, v. pedig az aktuális politikai és tár
sadalmi viszonyokat és ferdeségeket igyekszik meg
világítani s ekkor inkább szatirikus jellegű. Amaz 
h u m o r i s z t i k u s , ez p o l i t i k a i é. Az előbbi genret 
irodalmunkban az » Urambátyám « (szerk. Baróti La
jos), az utóbbit a »Borsszem Jankó« (szerk. Ágai A.), 
»Bolond Istók « (szerk. Bartók L.), »Üstökös« (szerk. 
Szabó Endre) és »Mátyás diák« (szerk. Murai Károly) 
képviselik. 

Éld a jelenlét Perczét s óráját. K ö l c s e y : Bordal. 
Éldelet, régibb kifejezés az »élvezet«-re. 
Elderbach v. E l l e r b a c h (monyoróke rék i ) , né

met származású kihalt főúri család; őse Ber tho ld 
a XIV. sz. elején a Széchy családba házasodott és 
Monyorókerék várát épité. E . K o n r á d , Nagy Lajos 
seregét vezette Zára megvételére (1357.), unokája 
B e r t h o l d Mátyás alatt erdélyi vajda volt. Ennek fia 
J á n o s 1481. Stiriában III. Frigyes ellen harczolt; 



Mátyás halála után Miksa pártján állott. Mint család
jának utolsója f 1499. 

Eldöglés, lásd elhullás. 
Eldorádó (spanyol), aranyország, Pizarro egyik 

útitársának, Orellanának mesés elbeszélése szerint 
aranygazdag vidék Dél-Amerikában, Guyanában v. 
Venezuelában, Pazime tó környékén. Ily tó azonban 
nem létezik. Általában meseország, paradicsom. 

Elecs, butomtts, növény az clecsfélék (butomeae) 
rendjéből; leple sziromszerü, poroda 9 ; alul hat 
összenőtt tüszője van, melyeken egy bibe ül. Er
n y ő s e., b. utnbellatus, levelei szálasak, vályúsak, 
virágai ernyősek, halványpirosak. Álló mocsarakban 
tenyész ; a nádasok disze. 

Electi (lat.), kiválasztottak, üdvözültek, különösen 
a régi egyházban a keresztelésrc éretteknek nyil-
vánitottak. 

Electio (lat.), választás. 
Elector (lat.), választófejedelem. Electoratus, vá

lasztófejedelemség. 
Electoral-Negretti , a legfinomabb gyapjút termelő 

Merino-juhfajta. Nálunk a gödöllői korona-urada
lomban mint törzsnyáj, ezenkívül több gazdaságban 
gyapjutermelés szempontjától nagyban tenyésztik. 

Electra, a legfinomabb gyapjú neve. 
Elefánt, 1) Alsó, község, 344 lak. — 2) Felső, köz

ség, 678 lak. Mindkettő Nyitra megyében. 
Elefánt, elephas, állat az ormányosak (proboscidea) 

rendjéből. Vastag bőre fiatal korában gyér szőrrel 
fedett, később csaknem teljesen csupasz. Orra hosz-
szu ormánynyá nyúlt, mely tapogatóval van ellátva. 
Metszőfogai csak a felső állkapocsban fejlődnek 
(i. -^), előrenyúlnak és agyaraknak neveztetnek, 
zápfogai összetettek. Csapatokban él a legidősebb 
állat vezetése alatt. Könnyen szelídíthető, mikor is 
sokfélekép használható, fontos háziállattá lesz, mit 
könnyű tanulékonysága is elősegít. Az e.-ot főleg 
agyaraiért nagyban vadászszák. Elő fajai: az in
diai v. á z s i a i e., e. indicus, homloka lapos, füle 
középnagy, zápfogai felületén párhuzamos zománcz-
redők találhatók; az a f r i k a i e., e. africanus, hom
loka domború, füle roppant nagy, zápfogainak zo-
mánczrészletei rhombidomuak. 

Elefánt, tréfásan : oly ernber, a ki kihasználni en
gedi magát s kire a társas életben az apróbb kelle
metlen udvariassági teendőket hárítani szokták. 

Elefanta, szigetecske az Arab tengerben Elő-Indiá-
ban, hires sziklatcmplommal. 

Elefántbőr, bőrbetegség, elephantiasis Aráborum, 
a bőrben, a bőr alatti sejtszövetben, az izmokban, sőt 
néha a csonthártyában is fellépő lobos túltengés, 
mely leggyakrabban az alszárakon és lábakon (néha 
a borékon, csiklón stb.) lép fel, minek folytán azok 
idomtalanul megnagyobbodnak, ugy hogy a láb 
szinte elefántlábhoz lesz hasonlóvá. Ezen állapot ren
desen néhány nap múlva elmúlik, de többször ki szo
kott újulni, mindig mélyebbre ható elváltozásokat 
hagyva maga után ; e mellett a beteg mégis ma
gas kort érhet cl. Kezelés: nyomkötés, gypszkötés; 
az orbánezszerü lob ellen ólomvizborogatások. 
Elefántcsont, 1) az elefánt agyarai által szolgál

tatott tömör, kemény, ruganyos csont, melyből dísz
tárgyakat, billiárdgolyókat, stb. esztergályoznak. Az 
elefántagyarakat részben Kelet-Indiából és Sziamból, 
részben a Szibériában lakott őselefánt, mammuth, 
fennmaradt agyaraiból, legnagyobbrészt azonban 
Afrika nyugati és keleti partvidékéről nyerik. A leg
finomabb anyagot a sziámiak adják. A nagyobb 

agyar kb. 2 m. h., 60 kg. sulyu. A 15—20 cm. h., 
belül üres tő hasznavehetetlen; a tömör rész metszési 
felületén fehér, sárgás v. szürkés és szép rajzolatot 
mutat. Európa főpiacza London, hová évenkint kb. 
500.000 kg.-ot hoznak be; — 2) e. cs.-nak nevezik a 
a narvál nyársalaku agyarából, a viziló szem- és met
szőfogaiból és a rozmár agyaraiból nyert és feldol
gozott csontot is; sőt ez utóbbi agyarai, bár kisebbek, 
de jóval keményebbek; — 3) növényi e. cs., 1. ele
fántcsontdió. 

Elefántcsontdió, tagua- v. cocoss dió, a phytele-
phas macrocarpa nevü dél-amerikai pálmafaj csak
nem tyúktojás nagyságú magjának hatalmas, kemény 
fehérje, melyet növényi elefántcsont néven dísztár
gyaknak, ékszereknek stb. dolgoznak fel. 

Elefántcsont-part, Felső-Guineában (Afrika) elte
rülő lapályos vidék Libéria és az Arany-part közt. A 
Grand-Bassam nyugati végétől a Kong hegyek nyúl
ványai húzódnak rajta és jelentéktelen vizek öntözik. 
Egyes részei 1883. decz. 20. franczia védnökség alá 
kerültek; a francziák az egész partra igényt emelnek. 

Elefantina, sziget a Nilus folyóban, a vízeséseken 
innen; régiségek gazdag leihelye. 

Elefánt papiralak, 780 mm. hosszú, 624 mm. széles. 
Elefánt-rend, dán rendjel, alapította I. Keresztély 

1462., újjászervezte V. Keresztély 1693. 
Éleg, oxygén (1. e.); élegülés, oxydatio. 
Elegáns, választékos, Ízléses, finom; elcgantia, vá

lasztékosság, dísz, finomság. 
Elégia (gör.), régibb magyar néven a l á g y a , a gö

rögöknél és rómaiaknál distichonokban irt lyrai-
epikai költemény hazafias v. életbölcsészeti tarta
lommal (Tyrtaeus elegiákkal lelkesítette a spártaiakat 
a messeniai háborúban); a rómaiaknál később több
nyire erotikus tartalommal jelenik meg. Az újkori 
költészetben az e. panaszos, búsongó tartalmú lyrai 
költemény, tekintet nélkül a versalakra. Irodalmunk
ban régi formájú e. Kisfaludy Károlytól »Mohács«, 
modernek Vörösmartytól »Kis gyermek halálára«, 
Tompától »Tornáczomon«, Aranytól »Rachel si
ralma*. Az e. elméletét megírta Aigner Lajos, az 
e.-ról, Bpest, 1869. 

Elégikus v. e l ég i a k u s , panaszos, kesergő. 
Elégtétel, az okozott kárnak helyrepótlása, a jog

sérelemnek jóvátétele, az előbbi csak kártérítés, az 
utóbbi a sértő fél megbüntetésével kapcsolatosan a 
vagyoni kár megtérítése által történik; innen a btő-
jogban az e.-i e lmé le t , mely a büntetés czélját a 
vagyoni és erkölcsi kár megtérítésében és a sértett
nek kiengesztelésében látja; a modern tudomány ez 
elméletet elveti. 

Elegy-verseny (sweepstakes), melyben a versenyző 
lovak tulajdonosai bizonyos összeget tesznek össze ; 
ezt a futásban elsőnek érkező ló tulajdonosa kapja. 

Elek, község Arad m. 6629 lak. 
Elekes Pál , a marosvásárhelyi kir. tábla elnöke, 

szül. 1836. Sárdon Küküllő m., 1857. nagyszebeni 
országos tszki joggyakornok, 1865. felső-fehérmegyei 
tszki elnök és kiküldött egyes biró, 1867. u. o. főbíró 
és tszki elnök, 1869. marosvásárhelyi it. táblai biró, 
1874. curiai biró, 1891 óta a marosvásárhelyi kir. 
Ítélő tábla elnöke. 

Elek-legenda, Szent Elek (1. Alexius) története, a 
világi örömekről való lemondás megkapó példája, a 
középkor leghíresebb vallásos elbeszéléseinek egyike, 
melynek a mi codex-irodalmunkban is négy szövege 
van a Peer-, Erdy-, Tihanyi- és Kazinczy-codexben. 
L. Beöthy Zsolt, Széppróz. tör. I. 1886. 



Elektra (a sugárzó), Agamemnon és Klytaemnestra 
leánya, Iphigenia testvére, atyja meggyilkoltatása 
után megmentette fivérét Orestest, majd segédkezet 
nyújtott neki atyjuk halálának megboszulásában s 
azután Pylades neje lett. Hősnője Sophokles és Euri-
pides egy-egy tragédiájának, melyek Orestes vissza
térését s a Klytaemnestrán és ennek bűntársán, 
Aegisthoson állott bosszút tárgyalják. Sophokles 
tragédiáját Csiky Gergely fordításában s Jászai 
Marival a czimszerepben a nemzeti színházban 1890. 
rendkívüli hatással adták elő s a vidéki színpadokat 
is bejárta. 

Elektrochemia, elektromos áramnak vegyi vegyü
letekre való hatását tárgyaló tan ; e.-i e lmé le t , az 
elektrochemiai bontás okát fejtegeti, e szerint min
den vegyületben egy elektropositiv és egy elektro-
negativ alkatrész van, melyet az e. áram felbont. 
Elektrochemitypia, horganyedzés előállítása a gal

vanikus rézvitriol-fürdőben. 
Elektród, az elektromos áramvezetőnek vége, me

lyen az áram be- és kilép, amazt nevezik positiv 
elektródnak v. anodnak, a másodikat negatív elek
tródnak v. kathódnak. 

Elektrodynamika, az elektromos áramoknak egy
másra való hatását tárgyalja. Az e. tételeit Ampere 
fejtette ki, és az 1. tétel szerint két párhuzamos és 
egy irányban haladó galvánáram egymást vonzza, 
ellenben taszítják egymást, ha ellenkező irányban 
áramlanak. 

Elektrodynamikus gép, 1. elektromos gép. 
Elektrodynamométer , a dynamoelektromos gép 

erős áramának megmérésére szolgáló műszer. 
Elektrogép, influencziagép, 1. elektrophor. 
Elektrographia , horgany magas nyomólapoknak 

előállítása galvanikus uton. 
Elektrolit , azon test neve, melyet az elektromos 

áram az u. n. elektrolysisnél felbont. A bontástermé
keket i o n o k n a k nevezik, még pedig azt az iont, 
mely az anodnál válik ki a n i o n n a k , a mely a ka-
thodnál k a t i o n n a k . 

Elektrolysis , az elektromos áram által létrehozott 
vegybontás folyamata. Az összetett testek minden 
oldata, mely elektromosságot vezet, az áram által 
felbontható. Törvényei: 1) bontás alkalmával az 
elektropositiv alkatrész a negatív elektródnál (ka-
t o d), az elektronegativ alkatrész pedig a positiv 
elektródnál ( anod) válik ki; — 2) az elektromos 
áram vegybontó hatása arányos az áram erősségé
vel; — 3) ugyanazon áram ugyanazon időben min
den elektrolitbői a vegyi egyenértéknek megfelelő 
mennyiséget bontja fel. Az e. elterjedt alkalmazást 
talált a galvanoplasztikában, fémkohászatban, vegyi 
analysisnél, etetésnél stb. 

Elektromágnesség, a két erőnek egymásra való 
hatása vagyis az elektromos áramnak mágnesre való 
hatása és viszont. A galvánáram a mágnessel szem
ben mint mágnes működik és az iránytűt eltereli, az 
elterelés annál nagyobb, minél többször veszi a vezető 
drót az iránytűt körül ; ezen alapszik a galvánmérő 
(1. e.). Ha vmely vas- v. aczélrudat elszigetelt dróttal 
veszünk körül, mely elektromos áramot vezet, ugy 
ezen rud mágnessé válik, e l e k t r o m á g n e s ; vas az 
áram megszakításával elveszti mágnességét, aczél 
ellenben állandó mágnes marad. Az elektromágnes 
rendesen patkóvá görbített henger alakot nyer és a 
mágnesezést erős rézdrót tekercsekkel végzik. Az 
elektromágnes nagy alkalmazást talál a távirdánál és 
az elektromágneses gépeknél erőmüvi munka előállí

tására használják. Viszont az áramvezető fémdrót 
vmely mágnesrud hatása alatt, ha felfüggesztésében 
szabadon mozoghat, keresztben helyezkedik el a 
mágnesre s továbbá mágnesség által elektromosság 
gerjeszthető, mely utóbbi fontos és az elektr. gépek
nél alkalmazott tünemény, Faraday fedezte fel 1831. 
A galvánáramnak a mágnestűre való eltérítő hatását 
Oersted 1820. fedezte fel, Arago pedig 1824. az áram 
mágnesező hatását; az első elektromágnest Sturgeon 
1825. szerkesztette. 
Elektrometallurgia, a fémkohászat, illetőleg az elek

trotechnika azon része, mely a fémeknek elektromos 
uton való nyerését, tisztítását, választását stb. tár
gyalja. 

Elektrométer , az elektromosság mennyiségének 
mérésére szolgáló műszer, pl. Coulomb elektrométere, 
vagy az ennél sokkal érzékenyebb Thomson-féle 
quadrans elektrométer. 

Elektromos accumulatorok, az elektromos ener
gia gyűjtésére szolgáló készülékek, melyek higitott 
kénsavval töltött szekrényekbe elhelyezett s töltelék
kel ellátott ólomrácsokból állanak. Az accumulatorok 
dynamogéppel összekapcsolva töltetnek, vagyis elek
tromos energiát vesznek fel, melyet bármikor tetszés 
szerinti mennyiségben ki lehet belőlük venni s fel
használni. Accumulatorok készítésével csaknem min
den elektrotechnikai gyár foglalkozik hazánkban Sel-
meczen a Farbaky-Schenek-féle accumulátorokat 
gyártják. 

Elektromos áram, az elektromosság vezetőben 
való mozgásának eredménye. Az elektromos áram 
tehát a vezetőtől, a mely rendesen drót, elválasztha
tatlan. Az áram lehet folytonos vagy csak rövid ideig, 
pillanatig tartó ; a gyakorlatban főleg a folytonos 
áramoknak van nagy jelentőségük. Az e. áram erős
sége alatt a vezető vmely keresztszelvényén egy má-
sodpercz alatt keresztülfolyó elektromosság-mennyi
séget értjük. Az áramerősségnek gyakorlati egysége 
az ampere (1. e. mértékegységek). 

Elektromos attractio, 1. elektromosság. 
Elektromos csengetyü, az elektr. áram segítségé

vel működik; az áram átfutja egy elektromágnes 
tekercseit és ez a kalapács nyelét, mely fegyverzet 
szerepet játszik, vonzza és igy a kalapács megüti a 
harangocskát. De elhajlása folytán az áram megszű
nik és a kalapács visszaugrik. Az e. cs.-t a bányák
ban is használják és a bányalég jelenlétét önműkö
dőlég kimutatja. 

Elektromos egység v. e. mértékegység. Az e. 
mérték alapegységei: centiméter, gramm (mint tömeg) 
és másodpercz. Az á r a m e r ő s s é g e g y s é g e , azon 
elektromos áram, mely 1 cm. átmérőjű körben kering 
és ennek középpontjában lévő 1 mágnestömegre 1 erőt 
(dyn, 1. e.) gyakorol. Az e l e k t r o m o s s á g mennyi
s é g é n e k e g y s é g e , azon mennyiség, melyet 1 erős
ségű áram 1 másodpercz alatt ad. Az e l l e n t á l l á s 
e g y s é g e , azon vezető ellentállása, melyben 1 erős

ségű áram a munkaegységgel (erg, 1. e.) egyenértékű 
hőmennyiséget fejleszt. Az e l e k t r o m o t o r o s erő 
e g y s é g e az, mely 1 ellentállásu vezetőben 1 erős
ségű áramot és a munkaegységgel egyenértékű hő
mennyiséget fejleszt. Az e l e k t r o m o s képesség 
e g y s é g é v e l rendelkezik azon vezető, melyet az elekt. 
mennyiség egysége az elektromotoros erő egységéig 
megtölt. A g3'akorlatban az illető tudósok nevével 
megjelölt egységek használtatnak: ohm, 1000 mill. 
ellentállásegység (10 9, Q) ; vol t , 100 mill. elektro
motoros erőegység (10 8, V); a m p e r e Vio áramerős-



ség egység (10—1, A); vagyis azon áramerősség, 
melyet 1 volt 1 ohm ellentállásu áramkörben fejleszt; 
c o u l o m b , Vio, az elektromosság mennyiség egysé
gének (10—1. Cb) vagyis azon mennyiség, mely 
vmely drót keresztmetszetén 1 ampere áramerősség 
mellett 1 másodpercz alatt átmegy; fa rad , ezred
milliomod része a képesség egységének (10 — 9, 
vagyis vmely vezető képesége, mely 1 coulomb által 
1 volt elektromotoros erőt felvesz. Az e l e k t r o m o s 
h a t á s e g y s é g e , azon munka, melyet 1 e. erő egy 
másodperczben teljesít, gyakorlati egysége w a t t , 
azon árammunka v. e. hatás, melyet 1 ampere erős
ségű áram 1 volt elektromos erőnél végez. 

Elektromos erőátvitel, 1. elektromos munkaátv. 
Elektromos feszültség, azon erő, melylyel vmely 

testben felhalmozott elektromosság abból eltávozni 
törekszik ; e. f.-i sor, az elemek sorozata tekintettel 
az érintkezésök által fejlesztett elektromosságra, 
melyben az érintkezés által minden előző, az oxygén-
hez közelebb álló test negativ, a következő positiv 
elektromos lesz. 

Elektromos gépek, általában mindazon készülé
kek, melyek segélyével mechanikai erő felhasználása 
mellett elektromosságot lehet előállitani; szorosabb 
értelemben pedig a mágnes-elektromos és dynamo-
elektromos gépek ; mindkettőnél a mágnes g e r j e s z 
t é se , inductio, által fejlődik az elektromos áram. 
A gerjesztésnek 1831-ben Faraday által történt fel
ismerése után Pixii, Saxton és Clarké készítették az 
első mágnes-elektromos gépet egyszerűen ugy, hogy 
szigetelt rézdrótból készített tekercset erős állandó 
mágnes sarkai előtt gyorsan forgattak; később 
Holmes, Lontin stb. a mágnes és tekercsek számát 
szaporítván már nagy gépeket szerkesztettek, melye
ket Siemens és Wilde 1856-ban javítottak. A d ina -
m o e l e k t r o m o s e l v n e k Siemens és Wheatstone 
által 1867-ben történt felállítása óta a mágnes-elek
tromos gépek mindinkább kiszorulnak s helyettök a 
dynamoelektromos elven alapuló, az úgynevezett 
dynamoelektromos gépeket vagy röviden dynamókat 
használják. A d. elektr. elv szerint a gerjesztő elektro
mágnes törzse lágy vas is lehet, mert a leglágyabb vas
ban is van az áram megszűnte után csekély mennyi
ségű, de áram gerjesztésére elégséges u. n. v i s s z a 
m a r a d ó (remanens) mágnesség, s ha ezen áramot 
azután az eredetileg csak alig mágneses lágyvas 
tekercsein keresztülvezetjük, a törzs már erősebb mág
nessé lesz és erősebb áramot gerjeszt s igy tovább, és 
igen rövid idő alatt a lágyvas nagyon erős áramot 
gerjeszt. Ezen alapszik a d. e. gépek szerkezete, mely
nél az elektromágnes sarkai körül forgó tekercsben 
(fegyverzet, armatúra) keletkezik a gerjesztett áram. 
Ezen gépek készítése körül nagy érdeme van Gram-
menek, ki a nevéről elnevezett gyűrű alakú, Heff-
ner-Altenecknek, ki a dob vagy henger alakú fegy
verzetet szerkesztette. Ha a dynamogépben keletkező 
áramot közvetlen vezetik ki, akkor az áram válta
kozó irányban fog a vezetékben keringeni; ez a 
v á l t a k o z ó á r a m s fejlesztője a váltakozó áramú 
dynamo; ha azonban alkalmas berendezés által az 
áramot ugy alakítjuk át, hogy állandóan egy irány
ban halad, nyerjük a f o l y t o n o s á r a m o t . Az ujabb 
dynamók közül legelterjedtebbek a Siemens-, Ziper-
nowszky-, Schuckert-, Edison-, Grammé-, Bruch-
félék stb. 

Elektromos képesség, azon elektromosság-meny-
nyiség, melyet vmely elszigetelt vezető felvesz, mig 
a sűrűség egységéig megtöltődik. 

Elektromos központi állomás, azon állomás, hol 
elektromos energiát nagy mértékben fejlesztenek, 
melyet vezető hálózat által különböző felhasználási 
hehyekre világítás v. munka végzése végett vezetnek. 
Azon elosztás rendszere legczélszerübb, melynél min
den készüléket (lámpa, motor, accumulator) egymás
tól függetlenül kötnek össze a vezetékkel. 

Elektromos munkaátvitel, a mechanikai energiá
nak közvetett uton való átvitele az által, hogy előbb 
elektromos energiára változtatják át, s ezt dróton 
a kellő távolságra vezetvén, itt ismét mechanikai 
energiává változtatják. Az átváltoztatás elektromos 
energiává, valamint ennek visszavitele mechanikai 
energiává dynamogépek (1. elektromos gépek) segé
lyével történik ; az első czélra szolgál a dynamo 
vagy szorosabb értelemben elsőrendű (primár) gép, 
a másodikra a mótor-dynamo vagy másodrendű 
(secundár) gép. Ha ezen két gépet vezető drót által 
összekapcsolják s az egyiket (tehát az elsőrendű 
gépet) valamely hajtó erő által forgatják, akkor 
ennek árama a másodikat forgásba fogja hozni, 
csakhogy a két gép forgása ellenkező irányú lesz. 
A második gép által munkát lehet végeztetni. Az 
elektromos munkaátvitel kérdése 50 km.-nél nagyobb 
távolságra egészen a legújabb időkig kétséges volt, 
egyrészt a vezetékek tökéletlen elszigetelése folytán 
beálló tetemes veszteségek miatt, másrészt mert fél
tek a nagy feszültségű áramok alkalmazásától. 
A mult évben (1891.) Frankfurtban megtartott elek
trotechnikai kiállításon Siemens és Halske berlini 
czég azonban már oly munkaátvitelt mutatott be, 
melylyel körülbelül 300 lóerőt a 175 kilométernyi 
távolságban fekvő laüffeni vízeséstől vittek át a 
kiállítás területére nem több mint 5 mm. vastag réz
dróton, melyek a telegrafdrótok módjára voltak 
kifeszítve. Az elektromos munkaátvitel kérdése ezzel 
körülbelül már meg volna oldva; vérmes remények 
nélkül mondhatjuk, hogy pár év múlva talán több 
mértföld távolságban fekvő vizi erőnek energiáját 
vékony drót fogja vezetni a nagy és kis iparos mű
helyébe, hogy ott a legkülönbözőbb gépeket hajtsa. 
Elektromos munkaátvitelnél nem kell különös, költ
séges berendezés, gépház, kazán, hajtógép; elesik 
az ipartelepek kéménye, füstje stb. ; mindezek 
helyett csak a megfelelő másodrendű gépet, mótor-
dynamót fog kelleni beállitni. Kiváló jelentőségűvé 
lesz az elektromos munkaátvitel, ha elektromos köz
ponti áramfejlesztő telepekből fogják olcsón szétosz
tani az elektromos energiát a fogyasztóknak. 

Elektromos óra, 1. óra. 
Elektromos posta, levelek és kisebb csomagok 

továbbítása az e. áram segítségével; már a 60-as 
évek óta kísérleteznek czélszerü berendezése iránt. 

Elektromos potencziál, bizonyos pontban azon 
munka értéke, melyet valamely elektromos tömegnek 
az elektromosság egységének vonzó vagy taszító 
hatása ellenében akkor kell végeznie, midőn ezt a 
végtelenből abba a bizonyos pontba hozzuk, vagyis 
a elekt. tömeg hatásossága az e. tér bármely pontjá
ban ; elektromosság fejlesztése által a 0 szinten lévő 
két e.-ot különböző szintre hozzák s igy közöttük 
p o t e n c z i á l k ü l ö n b s é g áll elő. 

Elektromosság, számos test (borostyánkő, gyanta, 
üveg stb.) azon tulajdonságának oka, melynél fogva 
más testtel pl. posztóval, selyemmel történt megdör-
zsölés után könnyű testeket magához vonz és érint
kezés után eltaszít. Az elnevezés a borostyánkő gö
rög nevétől (rjXsxxpov = elektron) ered. A dörzsölt 



üveg és gyanta e.-a különbözik egymástól, mind
egyik taszítja a hasonnemüt és vonzza a külön-
nemüt, egyenlő mennyiségben egyesítve semlegesitik 
egymást. Minden elektromozott test vagy a dörzsölt 
üveghez v. a dörzsölt gyantához hasonlít. Az üveg 
elektromosság p o s i t i v (-4-E), a gyantáé n e g a t í v 
(— E). Nem elektromos testben az e. semleges álla
potban van. Az elektromosság mibenléte felől csak 
hypothesisek állnak rendelkezésünkre (Symmer 1759); 
e szerint minden testben határtalan mennyiségű kü
lönnemű, positiv és negatív, elektromosság van, 
melyek egymást lekötve tartják ugy, hogy hatásuk 
nem nyilvánulhat; ha azonban külső behatás, mint 
pl. fentebb dörzsölés, által a positiv és negatív elek
tromosságot egymástól különválasztjuk, akkor hatá
saik nyilvánulhatnak. Az elektromosságnak dörzsölés 
által való előállítása igen kezdetleges volt ; később 
vegyi folyamat (galván elemek), hő (thermoelek-
tromos oszlopok) és inductió, illetőleg mechanikai 
munka által állították elő az elektromosságot, mely 
századunk jelen utolsó évtizedének egyik elsőrangú 
tényezőjévé vált s mint elektromos energia minden 
irányban rohamosan tért hódit. Az e.-ga! szemben a 
különféle anyagok különböző magatartást tanúsíta
nak, egy részük jól vezeti, pl. a fémek, kevésbbé jól, 
pl. a szén s rosszul pl. a porczellán, üveg, borostyán 
stb. Az elsőket v e z e t ő k n e k , az utóbbiakat nem 
v e z e t ő k n e k vagy s z i g e t e l ő k n e k (izolátorok) 
nevezik. Oly vezetőt, melyet nem vezetők vesznek 
körül, s z i g e t e l t (izolált) v.-nek nevezik ; ha ehhez 
elektr. testet közelitünk, ugy ez megzavarja a vezető 
elektromos egyensúlyát, a különnemű e.-ot vonzza 
és leköti, a hasonnemüt taszítja, ez az e l e k t r o m o s 
megosztás( in i luenczia) ; az utóbbi vmely vezetővel 
érintkezve a földbe áramlik, mig a különnemű e. az 
elektromos test eltávolítása után felszabadul és a 
vezető felületén eloszlik ; kísérletek által megállapí
tották, hogy az e. a vezető test felületén oszlik el és 
rendkívül csekély mértékben hatol a test belsejébe. 
Ha valamely elektromos testhez vezetőt közelitünk, 
ugy az utóbbiban megosztott különnemű e. a test 
e.-ával egyesülni törekszik és az egyesülést, k i s ü t é s t, 
fény- és hőtünemény ( e l e k t r o m o s s z i k r a ) kiséri ; 
a kisütő távolság az e. f e s z ü l t s é g é t ő l v. sű rű 
s é g é t ő l függ. Az e. és mágnesség kölcsönösen ha
tással vannak egymásra; 1. elektromágnesség és 
elektromos gépek. 

Elektromosság gerjesztő, 1. elektromotor. 
Elektromos süritő, készülék, mely sokkal nagyobb 

mennyiségű elektromosság felhalmozását engedi meg 
mint a melyet valamely egyszerű elszigetelt vezetőn 
össze lehet gyűjteni ; az elektromos elosztáson és a 
készülék két vezető felületén összegyűjtött ellenkező 
elektromosság lekötöttségén alapszik ; ilyen : leydeni 
palaczk, Aepinus süritője, stb. 

Elektromos szag, vmely működő elektromozó gép 
közelében érezhető szag, mely ozonképződéstől 
származik. 

Elektromos szintfelületek, az elektromos tér 
egyenlő potentiálu pontjait összekötő felületek. 

Elektromos telep, több leydeni palaczk összekö
tése, továbbá a galván telep. 
Elektromos tér, azon tér, melyre vmely elektromos 

test hatása kiterjed; elméletben határtalan, agyakor
latban azonban határoltnak tételezik fel. 
Elektromos transformator, e. átváltoztató, ger

jesztő készülék, melyben nyugvó vasrészek mágneses 
állapotában végbemenő időszakos változások által 

elektromos áramok fejlődnek, s ezen készülék segít
ségével világító telepen nagy feszültségű, de gyenge 
áramokat átváltoztatnak csekélyebb feszültségű, de 
megfelelően erősebb áramokká. Az első transforma-
tort a gyakorlatban való alkalmazásra Zipernowszky, 
Déri és Blathy mérnökök 1885. állították elő, és a 
nevökről elnevezett t.-nak lényeges szerep jutott az 
elektrotechnika fejlődésében. 

Elektromos vasút, a közlekedésnek azon neme, 
melynél hajtó erőül elektromosság szolgál; eszméje 
tulajdonképen összefüggésben áll Jacobinak 1835. évi 
szentpétervári kísérletével, az elektromosság által 
hajtott hajóval; az első elektromos vasutat azonban 
csak a dynamoelektromos gép (1. elektromos gépek) 
feltalálása után 1879-ben mutatta a Siemens-Halske 
czég a berlini ipar-kiállításon. Az elektromos vasút 
(kivéve az elektr. accumulátor által hajtott vasutat) 
elve azonos az elektr. munkaátvitel (1. e.) elvével, 
csakhogy nála a másodrendű gép nincs helyhez 
kötve, hanem a haladó vasúti kocsival együtt mozog. 
Az elektr. vasutaknál tehát az első- és másodrendű 
gépnek egymáshoz való összeköttetésére különös be
rendezés szükséges. Legegyszerűbb, de egyszers
mind legtökéletlenebb közvetlen a síneket, ezen forgó 
kerekeket s ehhez súrlódó keféket használni az össze
kötésre ; ezen esetben a központi állomáson gőzgép 
vagy bármi által hajtott gép árama az egyik sin köz-
vetitésével bevezettetik a vasúti kocsi alatt elhelye
zett motor-dynamóba, a honnan a másik sinen át 
visszajut a központi állomás dynamójába. A motor-
dynamó forgását, megfelelő módon, aczélkötél vagy 
szalag által átviszik a kocsi kerékére. Ezen berende
zés azért hátrányos, mert a gép működése közben 
a sineken keresztül haladó kocsik vagy egyének az 
elektromos áramot testükön vezetik át, mely, ha az 
áram nagy feszültségű, veszélyes is lehet, azért 
később a pálya mentén a telegráf-drótok módjára 
egymás mellett kifeszített két drótot használtak az 
áram vezetésére. E két dróton fut egy kis négy kerekű 
fémkocsi, ez közvetítette a vezetékdrótok összeköté
sét a kocsiban levő motor-dynamóval, tehát dróttal a 
vasúti kocsihoz volt kapcsolva s mindig ez után sza
ladt. Ez a rendszer sem bizonyult jónak, ugy hogy 
legújabban pl. a budapesti elektromos közúti vasút
nál is az egész vonal mentében egy föld alatti csa
torna van készítve; ez fent körülbelül 3 cm. széles
ségben egész hosszában nyílt, ezen át nyulik_a kocsi 
dynamójától két vezető rud a csatornába, melyben az 
említet vezető rudak két alakú keresztmetszetű 
elektromos vezető sínhez súrlódnak, létrehozván ez 
a központi áramfejlesztő telepen levő elsőrendű és a 
kocsiban elhelyezett másodrendű gép összeköttetését. 
Az elektr. vasutak egy másik rendszerénél megtöltött 
accumulátorokat helyeznek a vasúti kocsikba s ezek 
árama által hajtják a kocsi motor-dynamóját. Ha a 
behelyezett accumulátor - csoport energiája ki lett 
használva, egyszerűen más megtöltött accumulátor-
csoportot vesznek fel helyette. Ezen rendszernek sok 
előnye van, csakhogy az accumulatorok drágák, a 
rázkódást nem igen állják s súlyuk nagy lévén, a 
kocsiknak nagy, hiába való terhet kell magukkal czi-
pelni. Alig szenved kétséget, hogy a városi közlekedő 
eszközök sorában az elektromos vasutaké a jövő; 
sőt komoly tanulmány tárgyát képezi egy Budapest-
Bécs között épitendő ilyen vasút. 

Elektromos világítás, az elektromos áramnak hő
hatásán alapuló világítás ; ha ugyanis az áram rossz 
vezetőben halad azt nem csak felmelegíti, hanem 



világító sugarakat árasztó fehér izzóvá teszi. Az 
elektromos világitásnak két neme van: egyik az Edi
son által 1879-ben feltalált i z z ó l á m p á k k a l , másik 
az ennél jóval régibb i v e s l á m p á k k a l való világí
tás ; az elsőnél a kellő erősségű elektromos áram lég
üres körtében elhelyezett finom szénfonalat (rossz 
vezetőt) tesz fehér izzóvá; a másodiknál ellenben 
két egymástól bizonyos távolságban álló szénpálcza 
között létrejövő elektromos fényiv világit. Az izzó
lámpákkal való világítás főleg szobák, termek stb. 
világítására alkalmas és minden más eddigi világí
táshoz képest előnyösebb ; az iveslámpákat ellenben 
terek, kikötők, világító tornyok stb. megvilágítására 
alkalmazzák. Hazánkban már több város, nevezete
sen : Temesvár (már közel 10 év óta), Karánsebes 
(2 év óta), Szatmár stb. dicsekszik elektromos világí
tással ; nagyobb világitó-telep van Budapesten a m. 
kir. államvasutak központi pályaudvarában, szám
talan gyártelep és üzlethelyiségben, ugy a főváros
ban, mint a vidéken. Az e. v. a hadviselésben is nagy 
szerepre van hivatva. 
Elektromotorok, testek, melyek érintkezésök által 

elektromosságot gerjesztenek, ilyen pl. réz és hor
gany, továbbá galván elemek, telepek, hőoszlopok, 
dynamoelektromos gépek stb. 
Elektromotoros erő, a különféle anyagok érintke

zése alkalmával fellépő azon erő, mely a különnemű 
elektromosságot szétválasztja. Az e. erő gyakorlati 
egysége a v o l t = 108. 

Elektromozó gép, készülék, mely az elektromos
ságot dörzsölés által fejleszti ; nagy köralaku függő
leges üvegkorong forgattyú segélyével forgatható és 
e közben bőrvánkosokhoz dörzsölődik, melyek felü
lete füstaranynyal v. foncsorral van bevonva, a fej
lesztett elektromosság egy szigetelt fémtestben, a 
gyűjtőben (conductor), halmozódik fel. A vánkosok 
nincsenek elszigetelve és a rajtuk fejlődött negatív 
e.-ot a földbe vezetik, mig az üveg korongon fejlődött 
positiv e. a gyűjtő semleges elektromosságát elosztja, 
a negativ e.-ot leköti, mig a positiv e. a gyűjtőben 
felszabadul. Az első ilyféle dörzsölve elektromozó 
gépet Guericke Ottó szerkesztett, később lényegesen 
javította Ramsden és mások és gőzelekt. gépet Arms-
trong. Hasonló czélra szolgál az influenczia-gép, 
mely az elektrophor (1. e.) elvén alapszik. 

Elektron (gör.), borostyánkő (1. e.). 
Elektrophor, eszköz, melynek működése az elek

tromos elosztás (influenczia) törvényén alapul és a 
vele közölt elektromos töltést hosszú ideig megtartja. 
Szigetelő anyagból, u. m.: gyanta, kén v. kaucsuk
ból készített korongból áll, mely fa- v. fémmintába 
van öntve, vezető fedője van, mely szigetelő üveg
fogóval van ellátva vagy pedig zsinegre van kötve. 
Dörzsölés által a korong negativ elektromos lesz, a 
rátett fedő semleges e.-át elosztja, a positiv e.-ot a 
fedő alsó felületére vonzza és a negatívot a felső 
felületére üzi. Ha most a fedő felső felületét ujjunkkal 
megérintjük, a negativ e. eláramlik, s ha a fedőt az 
üvegfogóval v. zsinegen szigetelten felemeljük, posi
tiv e.-gal töltöttnek találjuk és szikrát csalhatunk ki 
belőle. A korong hónapokon keresztül elektromos 
marad és ezen műveletet uj elektromozás nélkül foly
tathatjuk, de a készüléket tökéletesen száraz levegő
ben kell tartani. Ezen alapszik az i n f l u e n c z i a -
gép: közös vizszintes tengelyre függőlegesen erő
sített két üvegkorong, a nagyobb szilárdon áll, a 
kisebb forgatható, s e mellett van a fémgyüjtő elhe
lyezve; a fejlesztés macskabőrrel dörzsölt ebonit 

(keményített kaucsuk) lemez által történik. Az első 
ily gépet Holtz készítette 1865., melyet sokfélekép 
javítottak. 

Electroscop, elektromosság-mutató, azon eszköz, 
melynek segélyével felismerhető, hogy valamely test 
elektromozva van-e vagy nincs, s az első esetben a 
felületén elterjedt elektromosság állapota is megálla
pítható. Többféle szerkezetűé.van, elterjedt az arany
füst e., melynél felül golyóban vagy fémtányérban 
végződő, elszigetelt és felfüggesztett fémrúd alsó 
végén két lecsüngő és érintkező aranyfüstöt hord ; ha 
a golyóhoz közelitett kérdéses test nem elektromos, 
ugy a két aranyfüst érintkezésben marad, ellenkező 
esetben pedig eltávolodnak egymástól, mert megosz
tás utján egynemű elektromossággal töltetnek meg. 

Elektrotechnika, az elektromosság minden irányú 
hatásának a gyakorlatban való alkalmazásáról szóló 
tan. Alig pár évtized óta indult fejlődésnek, de igen 
sok téren máris uralkodó befolyást gyakorol ; sőt 
rohamos fejlődésével feljogosít arra, miszerint feltéte
lezhetjük, hogy még sok, eddig alig remélt irányban 
is átalakitólag fog hatni. Az e. mint önálló tudomány 
igen fiatal; megalapítói tulajdonképpen egészen a 
legújabb időkig a fizikának elektromosságra vonat
kozó része körül nagy érdemeket szerzett tudósok, 
u. m. Franklin Benjámin, Dufay, Coulomb, Galvani, 
Volta, Oersted, Ampere, Weber, Helmholz, Thomson, 
Arago és Faraday. A két utóbbinak nevével áll kap
csolatban az önálló e., mert tőlük ered az elektro
mágnes, illetőleg az inductió elve. Hozzájuk csatla
kozik Morse (1833.) az elektromos telegráf felfedezé
sével s Jakobi (1839.) a legelső elektromosság által 
hajtott bárka alkalmazásával, továbbá Pixii (1832.), 
Pocinotti, Grammé és Hefner-Alteneck elektromos gépek 
szerkesztésével. Korszakalkotó Siemensnek dynamo
elektromos elve és Edisonnak izzólámpája. Hopkinson, 
Deprez és Fröhlich (1879. körül) a dynamoelektromos 
gépek elméletével szereztek maradandó érdemeket, 
melynek alapján azokat ma már csaknem elméleti 
pontossággal előre ki lehet számítani ; ezen téren 
közreműködők továbbá: Kapp, Ayrton, Perri, Forbes 
és Thomson. Hazai elektrotechnikusaink is hatható
san működnek közre, igy : Zipernowsky, Déri és 
Bláthy főleg a transformátorokat és váltakozó áramú 
gépeket emelték máris nagy tökélyre, Schenek és Far-
baky pedig az elektr. accumulátorok fejlesztése körül 
szereztek érdemeket. Hazai irodalmunkban nagybecsű 
elektrotechnikai czikkek találhatók : »A magyar mér
nök- és épitészegyesület közlönye« czimü folyóirat
ban, népszerű czikkek a »Természettudományi köz
löny «-ben. Önálló elektrotechnikák : »Az elektrotech
nika kézikönyve* Kovács Páltól (1890.), »Részletek 
az elektrotechnika köréből« Straub Sándortól (1890.), 
s végül jelenleg füzetekben »Az elektrotechnika alap
vonalai* Woditska Istvántól. 

Elektrotechnikai mérőműszerek, műszerek, me
lyeknél valamely mutatónak a beosztás mentén elő
idézett játéka által az elektromos viszonyokat köz
vetlenül leolvashatni; ilyen: v o l t m é r ő , a feszültség, 
a m p e r e m é r ő , az áramerősség megmérésére. Elektro
mos központi állomások berendezése szükségessé 
tette az egyes helyeken átvett energiának megméré
sét, erre szolgálnak az e l e k r o m o s s á g - s z á m l á 
lók, s pedig egyenáramot fejlesztő központi állomás
nál a c o u l o m b sz., váltakozó áramú állomásnál a 
w a t t s z á m l á l ó . 

Elektrotechnikus, az elektromosságnak gyakorlati 
alkalmazásával hivatásszerüleg foglalkozó egyén. 



Elektrotherapia, villamgyógyászat, az elektromos 
áramnak gyógyczélokra való alkalmazása, különö
sen neuralgiák, bénulások, görcsök és csúzos bán
talmak ellen. Még pedig vagy az inducált áramot 
alkalmazzák (faradizálás) vagy az állandó áramot 
(galvanizálás). 

Elektuárium (lat.), lekvár, íz, (1. e.). 
Élelem, 1. táplálkozás; é l e l m i s z e r e k 1.tápszerek. 
Elem v. e g y s z e r ű t e s t , elementum, azon test, 

melyet sem physikai, sem vegyi uton egymástól kü
lönböző tulajdonságú részekre nem bonthatunk. Igy 
p. o. a vizet felbonthatjuk elektromos áram segélyével 
hydrogen és oxygén elemekre, melyek egymástól 
nagyon különböznek. De akárhány és akármily pa
rányi részekre bontjuk az oxygént, annak összes 
részei u. a. tulajdonságokat mutatják és azokat min
den körülmény között meg is tartják. U. e. áll a 
hydrogénről és a többi elemekről is. A régi görögök 
4 elemet ismertek, melyekből összetéve képzelték a 
világegyetemet, u. m.: föld, viz, levegő és tüz. Az ő 
»elem« fogalmuk tehát nem azonos a mienkkel, mert 
a föld, stb. nem egyszerű testek. Eddig 68 elem isme
retes, melyek földünk összes ismert tárgyainak alkat
részei, sőt, mint a színképelemzés megmutatta, az 
egész naprendszer is, legalább részben, u. e. elemek
ből áll. A szerepről, melyet az egyes fontosabb ele
mek földünk képzésében játszanak, tájékozást ad a 
következő táblázat, melyet legújabban F. W. Clarké 
állított össze és mely a földkéreg (10 angol mérföldig 
a tenger szine alatt) összetételét tünteti fel. 

Élemedett, koros, éltes, meglett idejű; é. k o r ú n a k 
tekintik jogforrásaink a 60 éven tuli férfit és nőt. Ma 
magánjogi tekintetben csak annyiban van az aggkor 
befolyással, hogy a 60-ik év betöltése gyámság és 
gondnokság viselése alól mentésit (1877: XX. t.-cz. 
49. §.); a büntető jogban nem enyhítő körülmény, 
de a btk. 93. §-a megengedi, hogy az é. korra szabott 
fegyház-büntetést börtönre változtassák át. 

Elementum (lat.), 1. elem. 
Elemér, 1) Német-, község 1251 lak. — 2) Szerb-, 

község 3428 lak. Mindkettő Torontál m. 
Elemi csapás, oly esemény, mely a természet erői

nek (elemek) működése folytán áll be. Amennyiben 
azok káros hatása gondosság által elkerülhető nem 

volt, az e. cs. folytán lehetetlenné vált teljesítés alól 
a kötelezett szabadul. 

Elemi gyanta, lágy, de hosszabb idő múlva meg
keményedő, köményszagu gyanta. Főfajai az u. n. 
n y u g a t - i n d i a i e. gy., az amyris elemifera nevü és 
a k e l e t - i n d i a i , az amyris ceylonica nevü fától. 

Elemi oktatás , általánosságban bármely szakba 
vágó előleges, az alapfogalmak közlésére szorítkozó 
tanítás; rendesen azonban a néptanitást vagyis azon 
iskolai oktatást értjük alatta, mely a legszüksége
sebb és legegyszerűbb ismereteket sajátíttatja el a 
növendékekkel. 

Elemi szervek, a növények és állatok parányi, 
csak górcsővel látható alkatrészei, melyeken a szer
vezetek életműködéseit, a mozgást, anyagcserét, 
szaporodást tapasztalhatjuk. L. sejt. 

Elemzés, valami adottnak részeire való bontása (1. 
analysis). A nyelvtanban azon eljárás, melylyel egy 
megadott mondat v. olvasmány egyes szavaira bon-
tatik oly czélból, hogy ezek egyenként alak- és mon
dattani viszonyaik szerint meghatároztassanak. 

Éleny, oxygén, 1. e. ; élenyités, élenyülés, oxydatio; 
é l e n y s a v a k 1. savak; é l e n y s ó k 1. sók. 

Eleonóra császárnék és magyar királynék: 1) Gon-
z a g a E., II. Ferdinánd 2-ik hitvese, G. Vincze man-
tuai herczeg nővére, szül. 1598., 1622. február 4-én 
lépett házasságra Ferdinánddal s július 26-án Sop
ronban koronáztatott magyar királynévá, f 1655. 
Egy fia volt: Lipót Vilmos főhg (sz. 1624. f 1662.), 
passaui püspök, I. Lipót gyámja. — 2) Mária E., 
III. Ferd. 3-ik hitvese, II. Károly mantuai hg. leánya, 
sz. 1630., esküvője 1651. ápril 30-án volt, megkoro
náztatott Pozsonyban, 1655. június 6-án. f 1686. 
decz. 5-én. Gyermekei voltak: Eleonóra, Koributh 
Mihály lengyel király, s ennek halála után Károly Li
pót lothringeni herczeg neje (sz. 1653. f 1697.), 
és Marianna, Vilmos ncuburgi pfalzgróf neje (sz. 
1654.) — 3) E., I. Lipót 3-ik hitvese, Fülöp neuburgi 
pfalzgróf leánya, sz. 1655. jan. 6., házasságra lépett 
Lipóttal 1676. decz. 14., magyar királynévá koronáz
tatott Sopronban, 1681. decz. 9. 8 gyermeke szüle
tett, ugy mint: I. József, III. Károly (1. e.), Mária 
Erzsébet (sz. 1680. f 1741.), Mária Anna, V. János 
portugall király neje (sz. 1683. f 1754.), Mária Teré
zia (sz. 1684. f 1696.), Mária Jozefa (f 1703.), Má
ria Magdolna (f 1743.) és Mária Margit (f 1691.). 
Férjét és I. Józsefet túlélve, ő erősítette meg III. Ká
roly nevében a szatmári békét 1711. május 26-án. 
f 1720. január 19. 

Elephantiasis (gör.), elefántkór, elefántbetegség; 
e, graecorum, lepra, 1. bélpoklosság; e. aráboruml. 
elefántbőr. 

Élesd, község Bihar m. 1739 lak. A Sebes-Körös 
mellett. Járásbir., adóhiv., szolgabir. Közelében van 
az Igricze v. Pesterei barlang, melynek szádája a 
vasútról is látszik, s odább d.-re a'Kalotai barlang. 

Éles-vas, télen csúszás ellen használt hegyes fejű 
szöggel, fix v. kicsavarható hegyes sarokkal és kápá
val ellátott lópatkó. 

Élesztő, befüződés, illetve sarjadzás által szapo
rodó gombákból álló tömeg, mely oldott czukorral 
nitrogéntartalmú anyagok jelenlétében bizonyos hő-
mérséknél erjedést indit meg, azaz a czukrot szén
savvá és alkohollá bontja szét. 

Élet, a szerves testek azon képessége, melynél 
fogva azok bizonyos működéseket — é.-működések 
— fejtenek ki. Ezen életműködéseket a legegyszerűbb 
szervezeten, a sejten éppen ugy tapasztalhatjuk, 

Elem neve Szilárd Oczeán Középszám a 
légkör be

kéreg 93% 7°/o számításával 

Oxygén 47-29°/o 85'79°/ 0 4 9 - 9 8 ° / 0 

Silicium 2 7 2 1 — 25'30 
Aluminium ... 7-81 — 7-20 
Vas 5'46 — 5'08 
Calcium 3:77 0 0 5 3 5 1 
Magnesium ... 2 68 014 2 Y)0 

' Nátrium 2 36 Ll4 2'28 
Kálium 2-40 004 2 2 3 
Hydrogen 0-21 10-67 094 

' Titán 0-33 — 030 
Carbon (szén) 0-22 0'002 0-21 

: Chlor 0-oi Ooos\ 0-15 
Brom — 2-07J 

0-15 

Phosphor Oio — 0-09 
Mangán ... 0'08 — 0"07 
Kén 0-03 0'09 0'04 
Bárium 0-03 — 0'03 
Nitrogén — — 0'02 
Chrom Ooi — Ooi 



mint bármely kifejlett növényen v. állaton. Ezen 
életműködések a mozgás, a táplálkozás (anyagcsere) 
és a szaporodás, melyekhez az embernél még a 
kifejlett szellemi működés járul. Az életjelenségek 
megfejtésével foglalkozó tudomány az élettan. Iro
dalom : B a l o g h , Emberélettan, Bp. 1862., K l u g N. 
Élettan, Bp. 1888. 

Élet álom (Az), C a l d e r o n hires színmüve, spa
nyolból ford. Győry Vilmos. 

Életbeléptetés, vmely törvény alkalmazása módjá
nak és érvényessége kezdetének meghatározása; ren
desen maga a törvény megmondja hatályba léptének 
kezdőpontját; de alkalmazásának módját gyakran 
külön é.-i t ö r v é n y , v. min. rendelet határozza meg. 
Fontos a büntető törv. é.-ről szóló 1880: XXXVII. 
törvczikk. 

Életbiztosítás, 1. biztosítás. 
Életbölcseség, a bölcseség azon szabályai és elvei, 

melyekhez a gyakorlati életben alkalmazkodnunk kell, 
ha megelégedésben akarunk élni. 
Élethossz, 1. életszakok. 
Élethű, arczkép, leirás stb., mely épen olyan, minő 

eredetije az életben. 
Életjáradék, olyan járadék (1. e.), melynek fize

tése vmely egyén életéhez van kötve, történhetik a 
kifizetés, 1) addig mig az é.-ot élvező v. pedig egy 
harmadik személy (a kedvezményezett) él (tulajdon-
képeni é.-j.), 2) mig két v. több személy k ö z ö s e n 
életben van, 3) mig több biztosított egyén közül, ha 
csak egy is életben van, ez az u. n. tontina-biztosi-
tás (Tonti nevü olasztól), melynél több biztosított 
személy mintegy társulatot alkot; az esedékes kama
tokat az egyes tagok közt osztják fel koruk szerint, 
de az időközben elhalálozott tagokra eső kamatokat 
is a még életben levők fizetik; az é.-j. biztosításával 
a biztosító intézetek foglalkoznak; a tontina bt. kül. 
az amerikai életbiztositót.-ok müvelik. 
Életkép, genre-kép, a festészetben s irodalomban 

azon műfaj, mely a való életből vett alakokat v. jele
neteket ábrázol. Az irodalmi é. prózai v. verses kül
sőben jelenhetik meg, s lehet komoly, humoros v. 
szatirikus, sokszor pedig az idyllel rokon. Petőfi 
a költői életképnek (Pató Pál ur, Pál mester, Sári 
néni, A kis béres stb.), Jókai, Vas Gereben, Tolnai, 
Baksay a prózainak mesterei. Az é.-ről mint festészeti 
ágról 1. genre-festészet. 

Élet komédiásai, J ó k a i regénye (1875.). 
Életmentés, 1. mentő eljárások, mentő társulat. 
Életrajz, 1. biographia. 
Életszakok, az emberi életnek azon részei, melyek

ben a szervezet bizonyos jelentőséges változásokon 
megy át. 1) A fe j lődés szaka, a születéstől a teljes 
érettségig, tehát férfiaknál a 24-ik, nőknél a 20-ik 
életévig terjed, magában foglalja az újszülött kort 
(születéstől a 8. napig), a csecsemőkort (az emlőtől 
való elválasztásig), a gyermekkort (a 7-ik évig, a tej
fogak kihullásáig), a fiu és leánykort (a 14—16 évig, 
a serdülés kezdetéig), az ifjú és hajadonkort, mely a ser
dülés kezdetétől a test tökéletes kifejlődésének teljes 
befejezéséig tart. — 2) Az é r e t t s é g szaka, férfiak
nál a 24-ik évtől az 50—55. évig, nőknél 20-tól a 
40—45-ik évig (a klimakterikus szakig, 1. e.) tart. — 
3) A v i s s z a f e j l ő d é s szaka, melyben a szervezet 
háztartásában a kiadást, a sorvadást nem fedezi a 
bevétel. Az első v. kora aggkor- és a magasabb agg
korból áll. Egyáltalán az életszakok tartama az élet
módon, kiállott betegségeken, baleseteken kivül még 
a főtartózkodás földrajzi helyétől is függ. Igy p. o. 

az érettség szaka a melegebb vidékeken sokkal előbb 
beáll, mint a mérsékelt v. hideg tájakon. Az emberi 
élettartam középszámitás szerint 30—40 év, azon
ban rendes viszonyok között 60—70 év, elég gyak
ran még tovább, sőt kivételesen a 100-ik éven is jóval 
felül terjed. 

Élettan, 1. élet. 
Elettaria, növényfaj a zingiberaceák rendjéből, a 

forróövi Indiában tenyésznek. Az e. cardamomum 
magvai mint kis, vagy malabar kardamomok jönnek 
a forgalomba; az e. major szolgáltatja a ceyloni 
kardamómokat. 

Élettartam, 1. életszakok. 
Élet tartam v. e l h a l á l o z á s i t á b l á z a t o k , a biz

tositási dijak kiszámítására szolgálnak ; legneveze
tesebb a 17 angol társulat t.-ja, mely 83.905 élet- és 
13.781 halálesetnek 78 éven át folytonos összeállí
tásán alapszik ; vannak ilyen t. még Deparcieuxtól, 
Carlisletől stb. 

Életünket és vérünket , 1. vitám et sanguinem. 
Életveszély, 1. mentő eljárások. 
Eleusis (most Leosina), város Attikában az e.-i 

öböl m., hol Demeter és Persephone mysteriumai 
tartattak (eleusiniák). 

Elevatio (lat.), emelkedés, magasság; e.-s l ö v é s 
emelt lövés ; e.-s s z ö g , az emelés és a vízszintes 
közötti szög. 

Elevátor (lat.), emelőgép nagy kiterjedésű súlyos 
v. porhanyó tárgyak felemelésére, illetőleg leggyak
rabban a vasúti kocsikban, esetleg közraktárakban 
való elhelyezésére ; ilyen Budapesten a közraktárak
nál levő elevátor (köznyelven gabna-torony). 

Élévé (francz., elév), tanítvány, növendék. 
Eleven erő, 1. erő. 
Eleven föld, természetes, termésföld, ellentétben fel

töltött földdel; e l even v iz , rendes le- és hozzá-
folyással biró viz. 

Elévülés, az idő azon hatása, melynél fogva vmely 
jog a törvényben meghatározott évsor alatti gyakor
lás v. nem gyakorlás folytán megszereztetik (elbir
toklás 1. e.) v. megszűnik. Hazai jogunk szerint 
magánjogi perek 32 év alatt évülnek el. Különböző 
törvényeink azonban rövidebb v. hosszabb határidő
ket szabnak meg, ellenben nem évül el a törvényes 
hitbér s a vérrokonok közötti örökösödési jog. A bün
tetőjogban az e. megakadályozza a bűnvádi eljárás 
megindítását v. a büntetés végrehajtását; amaz meg
kezdődik a büntetendő cselekmény elkövetésének 
napján, az utóbbi azon napon, melyen az ítélet jog
erőre emelkedett. Mindkettőről a btk. 106., 120. és 
121. §§-ai, a kbtk. 21. §-a intézkednek. 
Elfajtázás v. visszafajtázás, azon állattenyésztési 

visszaesés, midőn a nem elég szilárdvérü szülőktől 
származó utódon az ősöknek oly hibája jelentkezik, 
mely a szülőkön észrevehető nem volt; pl. lekonyult 
fül az angol telivérnél. 

Elfajulás, \)degeneratio, a szervezetek szöveteinek,, 
illetve azok sejtjeinek rendellenes elváltozása, mely
nek folytán azok életműködéseiket nem végezhetik a. 
rendes módon. Ismernek keményitőszerü (d. amyloi-
dea), zavaros (d. parenchymatosa), zsiros (d. adi-
posa), nyákos (d. mucinosa), stb. féle elfajulást; — 
2) vmely vízfolyásnál a meder elromlott állapota, 
mely lehet: sokféle elágazás, zátonyosodás, kanyar
gás, partok alámosása stb. (1. mederrendezés). 

Elfogadás, a váltóra irt azon nyilatkozat, hogy 
esedékessége napján beváltjuk. Az e.-t illetőleg a 
váltótörvény 21—24. §§. intézkednek. Ezek szerint 



az e.-nak magán a váltón Írásban kell megtörténnie. 
A ki a váltóra elfogadási nyilatkozatot ir, még ha 
nem is intézvényezett, váltójogi kötelezettséget vállal. 
Az egyszer megtörtént e. többé vissza nem vonható. 
Az intézvényezett e.-át a váltóösszeg egy részére 
korlátolhatja, mely esetben a v. olyannak tekintetik, 
melynek e.-a megtagadtatott; de az elfogadó váltó-
jogilag felelős marad. 

Elfogadási példány, a több példáméban kiállitott 
váltó azon p.-a, mely az elfogadási nyilatkozat beszer
zésére szolgál; ha csak az elfogadó és kibocsátó alá
írása van rajta és háta át van húzva, hogy nem lehet 
forgatni, ily váltó bélyeg alá nem esik. 

Elfogadmányi hitel , melynél a hitelező nem ád 
sem pénzt, sem árut, hanem saját hitelét bocsátja a 
hitelre szoruló rendelkezésére, hogy az ez alapon 
pénzt v. árut kaphasson. Az e. h.-t igénybe vevő 
a e. h.-t nyújtónak bizonyos dijat fizet, mely nálunk 
1 / s — Jla°lo szokott lenni. 

Elfogadó az, ki a váltó előrészére irta nevét s ezzel 
a váltónak esedékessége napján beváltására kötelezi 
magát. Az elfogadó a váltóösszegért felelős marad 
még azon esetben is, ha a v. esedékessége napján 
nem mutattatott be neki fizetés végett és nem is óva-
toltatott; kivételt tesznek a telepitett váltók, melyek, 
hogy az e. ellen a váltókereseti jog fenntartassák, 
minden körülmények közt óvatolandók (váltótörv. 
43 — 44. §.). A váltó akkor, ha azt az intézvényezett 
elfogadta, elfogadmánynyá válik. 

Elfogatás, 1. letartóztatás. 
Elfrida, az angolszász monda szerint Devonshire 

grófjának, Orgarnak leánya, kinek szépségéről Edgár 
király is hirt vesz s elküldi legbizalmasabb emberét, 
Athelwoldot, hogy kérje meg számára a leány kezét. 
De A. megszereti Elfridát s maga veszi feleségül, a 
király előtt pedig rútnak s a koronára méltatlannak 
festi. Idő multával a király vadászat alkalmával meg
győződik a csalásról, Athelwoldot leszúrja s E.-t 
nejévé teszi. E tárgyat régi s ujabb költők ismételve 
feldolgozták. Legelőször a spanyol Lope de Vega, 
majd az angol Mason Vilmos (1752.) s ennek szín
müvén alapul Bertuch Frigyes Justin (1775.) darabja, 
melynek a magyar irodalomban két átdolgozása is 
van : Dugonics András »Kun László«-ja (1794.) s K. 
Boér Sándor »Elfride« czimű tragédiája (1793.). A 
mondát ujabban Arany László költői beszélylyé dol
gozta fel (Kisfaludy-társ. Évi. III. kt.). A monda 
drámai feldolgozásait ismerteti Heinrich G. Bevezetés 
»Kun László«-hoz, Olcsó ktár, 1885. 
Elgátolás, csekélyebb vízfolyásnak megszüntetése 

keresztben húzott gátak által; vízmosások e.-át a 
vizjogi törvény 55. §-a szerint az illető birtok tulaj
donosa tartozik végrehajtani. 

Elgin, 1) B r u c e T a m á s , E. és K i n c a r d i n e 
gróf ja , görög régiségek gyűjtője, szül. 1766. előkelő 
skót nemzetségből. Bejárta Görögországot, honnan 
nagymennyiségű márvány szobormaradványt, érmet, 
vázát, stb. vitt Angolországba. Ezen régiségeket 
később a parlament megvette a "British Museum« 
számára, f 1841. — 2) J a m e s Bruce , E l g i n és 
K i n c a r d i n e gróf ja , az előbbinek fia, szül. 1811. 
Diplomácziai küldetésben többször járt Khinában. 
1859. közlekedésügyi miniszter; 1862. indiai al
király, t 1863. 

Elgin v. Moray, skót grófság, ter. 1375 km 3, 
243.448 lak. Főhelye E. 

Elgon (Ligonji), hegység keleti Afrikában a Viktória 
Nyanza északi részén. Magassága több mint 4000 m. 

Elhajlás, mágneses, declinatio, 1. mágnesség. 
Elhajtás, l )anem életképes magzatnak mesterséges, 

nem szülés utján való eltávolitása. Történhetik 
bűnös szándékból (1. abortus), de az orvos részéről 
is akkor, ha az anya a terhesség folytán más módon 
el nem hárítható bajban (csillapithatlan hányás, a 
hátrahajlott v. görbült méh beszorulása) szenved, v. 
pedig a medencze térbeli korlátoltsága miatt a ter
hesség végén okvetlenül a császármetszést követelné 
meg. Ellenjavalt a müleges e. a hüvely szűkületénél, 
vérzéseknél, ránggörcsök (eklampsia) vagy méh-
rák esetén; — 2) azon állatorvosi beavatkozás, midőn 
a megfogamzott vehemet gyógyszer v. mechanikai 
behatással szülés utján próbálják eltávolítani. Leg
inkább akkor fordul elő, midőn a nőstény állat igen 
fiatal korban vemhesedett meg. 

Elhalás, 1. halál, egyes szövetek kóros elhalása, 1. 
nekrosis. 
Elhalás, a házasságnak közösülés utján való végre

hajtása. 
Elháríthatatlan, jogi értelemben oly körülmény, 

melyet emberi számítással előre látni és emberi esz
közökkel és gondossággal, elkerülni nem lehet; az* 
e.-ság kizárja a bekövetkezett eredmény betudását 
(1. végszükség és kényszer). 

El-Hasav.Hadjer, tartomány Afrikában, ter. 81.328 
km 2, 218.000 lak. 1871. ozmán seregek foglaltakéi. 
Főhelye Hofuf. 

Elhasználási tartalék, vasutak és iparos vállala
tok által az évi nyereségekből leirás utján alakított 
tartalék a gépek, épületek, műszerek stb. elhasználása 
általi értékveszteség fedezésére. 

Elhelyezni, vkinek foglalkozási tért szerezni; e.-5 
i n t é z e t , mely e.-sel iparszerüleg foglalkozik; e.-ni 
tőzsdei értelemben, befektetni, tőkésíteni; c.-ett ér
t é k p a p i r, mely jó kézben van, esnem igen kerül 
piaczra. 

Élhetetlenek, szinmű, C s e p r e g h y Ferencz utolsó 
darabja (1879.). 

Elhullás, az állatok életműködésének megszűnése, 
ha betegség következtében állott be. Minden elhullást 
a tulajdonos v. gondozó bejelenteni tartozik, de 
állatorvosok és oly gazdák, kik évi fizetéses állat
orvost tartanak, csak a ragadós betegségben szen
vedő állatok elhullását kötelesek bejelenteni (1888 : 
VII. t.-cz. 23. §.). 

Elhull a virág, eliramlik az élet. P e t ő f i : Szep
tember végén. 
Elhunyt visszajöhetlenül, Bár érette egész nemzet 

epedne is. A vég óra hatalmai A vágyó szem elől 
elviszik a jelest! V ö r ö s m a r t y : Kisfaludy Károly 
emlékezete. 

Éliás (Illés), Thisbe városból (Galilaea) szár
mazó zsidó próféta Ahab és Ahazja királyok alatt 
(875 — 851 K. e.), kik üldözték, mert hevesen kikelt 
a Baal-imádás ellen. A biblia szerint E. Jericho köze
lében, tüzes szekéren az égbe szállt. A zsidó felfo
gásban É. a Messiásnak előhirnöke; Jézus Keresztelő 
Szt. Jánost mondotta a megjelent É.-nak. 

Éliás-tüze, s z t . El m-t űz e, a régieknél Castor és 
Pollux, fénypamatok, melyek erős zivataros légkör
ben villámhárítók, árboczok, tornyok stb. csúcsán 
mutatkoznak ; a csúcsokon kisugárzó villamosságtól 
származnak. 

Elidegenítés, alienatio, a magánjogban vmely dolog 
tulajdonának az egyik tulajdonosról a másikra való 
ruházása : a tulajdonos ezt rendesen minden korláto
zás nélkül teheti, vannak mégis e.-i t i l a l m a k tör-



vény, végrendelet, szerződés v. birói határozat foly
tán ; legfontosabb a hitbizományi helyettesítés és 
birói határozat (zárlat, biztositási v. kielégítési végre
hajtás folytán származó e.). — A büntető jogban 
az e. vmely ingó dolognak másra való jogtalan átru
házása, mint a sikkasztás. 
Eliminatio (lat.), kiküszöbölés, eltávolítás; az 

egyenletek feloldásánál azon eljárás, hogy két vagy 
több egyenletből egy v. egymásután több ismeretlent 
kiküszöbölnek, mig egy egyenlet egy ismeretlennel 
marad ; háromféle e. rendszer van : az összehason
lító, helyettesítő, és az egyenlő együtthatók rendszere. 

Eliot G y ö r g y (tulajdonképen Mary-Ann Evans), 
előkelő angol regényirónő, szül. 1819. nov. 22. Ala
pos tanulmányok után a »Westminster Review« 
munkatársai sorába lépett. Bede Ádám czimü regénye 
(1859.) alapította meg hírét. Élethű jellemzés, józan, 
egészséges életfelfogás, az angol népélet alapos 
ismerete főtulajdonságai. Számos más regényt is irt 
(Middlemarch, Holt Félix, A raveloi tanács stb.), 
melyek legtöbbje magyarra is lefordíttatott, f 1880. 
Elisa, zsidó próféta Joram és Jehu királyok alatt 

(851—815. Kr. e.), ki Éliásnak tanítványa s követője 
volt. Joram szerencsétlen syr háborúja után előmoz
dította az Ahab dynastia bukását (II. Királyok 9. fej.). 

Elisabethgrad (Jeliszavetgrad), élénk kereskedelmi 
város Cherson orosz kormányzóságban az Ingül m., 
58.000 lak. 
Elisabethpol (Jeliszavetpol), a transkaukazusi E. 

kormányzóság (ter. 43.632 km a., 728.251 lak.) főhe
lye a Gandsatsai m., 19.000 lak. 
Elisabethstadt, magy.: Erzsébetváros (Nagy-Kü-

küllő megy.). 
Elischer, 1) G y u l a , orvos és sebésztudor, a méh 

lobos folyamatai kór- és gyógytanának magántan. a 
bpesti egyetemen, szül. 1846. okt. 15. Eperjesen, szá
mos szakmunkát irt; — 2) József , tankerületi fő
igazgató, szül. 1843. Gölniczbányán, előbb Bpesten 
az ág. ev. főgymn. tanára, jelenleg tank. főigazgató 
Nagyszebenben, kir. tanácsos. 
Elisio, hangzó-kilökés, pl. gazd(a)asszony. 
Elismervény, vmely érték, pénz átvevője által kiál

lított okirat az átvétel megtörténtéről; ha nem saját, 
hanem idegen számlára történik az érték átadása, az 
átadó kettős, esetleg három példányban kiállított e.-t 
követelhet, de csak egyszeri érvénynyel, mely meg
jegyzés ilyenkor az e. szövegébe is felvétetik. A ke
reskedő világban használata nagyon el van terjedve 
és a nyugtatványt pótolja. 

Élite (franczia, élit), szemenszedett, válogatott; 
é l i t e - c sapa t , válogatott emberekből szervezett, a 
többinél rendesen jobban fölszerelt katonaság; prae
torianusok (1. e.), janicsárok (1. e.), mamelukok (1. e.), 
testőrök (1. e.). 
Elixír, elixiritim (arabs eredetű szó), kivonat; a 

gyógyszerészeiben keserű növényi anyagoknak bor
ban v. alkoholban való oldata. Azonkívül minden
nemű kotyvalék, melyet különböző hangzatos néven 
és drága pénzen árulnak, mint élet-elixir, hajnö-
vesztő-elixir. Régente minden betegség ellen hasz
náló ital, varázsital. V. ö. alchemia. 
Eljárás, a perrendtartás által előirt és az ügy ter

mészete, a per tárgya szerint változó módja a per 
előkészítésének, vezetésének és az itélet-hozatalnak. 
Prtsunk 91. §-a megkülönbözteti a rendes és som
más e.-t. Egyes birák a sommás, törvényszékek a 
rendes e. szerint határoznak. Sommás e. alapelve 
a szóbeliség és nyilvánosság, rendesé az írásbeliség, 

ezek előadása nyilvános. Vannak azonkívül ezektől 
eltérő eljárások, mint a vásári bíráskodás, választott 
bíróság eljárása, felhívási per, előleges bizonyítás, 
örökösödési e., s a kisebb polgári peres ügyekben 
való e. — Megkülönböztetik a peres és perenkivüli 
e.-t (1. büntető és bűnvádi e.). 

Eljátszottad már kis játékidat. V ö r ö s m a r t y : Kis 
gyermek halálára; ironikusan szokás használni olya
nokra, kiknek szereplése véget ért. 

Eljegyzés, szerződés, melylyel két különböző nemű 
személy Ígéretet tesz egymásnak arra nézve, hogy 
egymással házasságra lépnek; történhetik szemé
lyesen és megbízott által, de a szülők által serdület
len korú gyermekeik tekintetében e. csak akkor válik 
hatályossá, ha teljes koruk elértekor jóváhagyják. 
Az e.-ben rejlő házassági igéret kötelező ugyan, de 
arra egyik fél sem kényszeríthető — a görög kele
tieknél az e. felbontása házasságtörést képez ; az 
ok nélkül visszalépő kártérítéssel tartozik, a jegy
ajándékot ugy mint a visszalépésre okot szolgáltató 
fél kétszer köteles visszaadni, ha a visszalépés ese
tére kötbért határoztak, ez megfizetendő, de rende
sen csak az ajándékok adandók vissza, más, az 
eljegyzés alkalmával felmerült kiadások nem. Önként 
megszűnik az e., ha az egyik fél más házasságra lép 
és ha személyében, vagyoni viszonyaiban lényeges 
változás történt, v. ha hitét elhagyta. A kath. egy
házban az e. bontó akadály a jegyesek egyike és a 
másiknak első izbeni rokonai között. 

Éljen a magyar szabadság! Éljen a magyar vitéz, 
A ki e dicső hazáért S a királyért halni kész! B a j z a , 
Borének. 

Éljen hát a hős vezér magzatja, Addig éljen, mig 
a honnak él ! V ö r ö s m a r t y : Szép Ilonka. 

Éljen az egyenlőség, vigj. br. E ö t v ö s Józseftől, 
1840. játszották a nemzeti színházban, kinyomt. 1844. 
az Aradi vészlapokban, ujabban a nemzeti színház 
fölelevenítette. 

Eljő még az idő, mikoron szent Trója leomlik, S 
dárdavető Priamos s Priamosnak népe kipusztul. 
Homér , Ilias, IV. 1 6 4 - 5 . , VI. 448—9. Híressé vált 
az által, hogy Scipio önkénytelenül, könyes sze
mekkel elrecitálta, midőn az égő Karthágót meg
tekintette. 

Elkárhozás , vallásos értelemben örök bűnbe esés, 
az örök üdvösségből s a mennyországból való ki
zárás; elkárhozott lélek, gonosztevő stb. 

Elkobzás, confiscatio, büntetőtörvényünkben 61. §. 
is megállapított büntetés, melynél fogva oly tárgyak, 
melyeket bűntett v. vétség által hoztak létre, v. 
melyek bűntett v. vétség elkövetésére szolgáltak — 
amennyiben a tettes tulajdonát képezik — tőle 
elvétetnek ; ha pedig ezen tárgyak birtoklása v. hasz
nálata különben is tiltva van, akkor elvétetnek és 
megsemmisíttetnek. Játékkártyák elkobzása (1881 : 
XXVII. t.-czikk), középiskolai tankönyveknél (1883 : 
XXX. t.-cz.), szerzői jog bitorlásánál 1884: XVI. t.-cz. 
Talált kincs elkobzása btk. 366. §. Sokkal fontosabb 
szerepet játszott az elkobzás régi jogunkban, midőn 
a nemesi javak számos bűntény elkövetése esetén 
elkoboztattak. 

Elkorcsosi tás , az elkorcsosodás mesterséges elő
idézése, pl. a szamár és a ló párzásából öszvér 
nevelése. 

Elkorcsosodás, a gazdálkodásban azon visszaesés, 
midőn vmely faj a maga jó tulajdonságait egy ide
gen fajnak véletlen bekeveredésével egészben v. rész
ben elveszti; pl. a görög dinnye, tök himpor által 



éretlen lesz, a kora érő tengeri idegen himpor által 
később érővé válik stb. 

Elkövetési és mulasztási büntettek (delicta 
remissionis et omissionis), a bűntettek szabályo
zása a szerint, a mint vmely tiltó v. parancsoló tör
vénybe ütköznek. 
Elkülönítés, az állategészségügyben, bizonyos 

ragadós állati betegségek (1888 : VII. t.-cz. 24. 
pontja), továbbá ha a bivaly vész vmely állatállomány
ban fellép, a községi elöljáróság köteles a még 
egészséges állatokat kiválasztani s ugy helyezni el, 
hogy azok sem a beteg, sem a község többi állatai
val ne érintkezzenek. Az elkülönítés megszűnik szór
ványos betegségeknél az első, ellenben a járványo
soknál a másod fokú közigazgatási hatóság határo
zatára, ha az utolsó megbetegedés illetőleg elhullás 
után marhavésznél 21, lépfenénél, sertésorbáncznál 
és bivaly vésznél 15, veszettségnél (kutya 40 nap, ló, 
szarvasmarha 4 hónap, sertés, juh, kecske 3 hónap), 
takonykórnál 60 nap, ragadós száj- és körömfájásnál 
8 nap, ragadós tüdőlobnál 3 hónap, juhhimlőnél 
45 nap, rühkórnál 30 nap alatt ujabb betegedési v. 
elhullási eset fel nem merült és a fertőtlenítés befe
jeztetett. 

Ellák, D e n g e z i k és í r n á k néven emliti Jornandes 
Attila 3 fiát, kik atyjukat túlélve, birodalmáért ver
senyre keltek. Ellákot, a legidősebbet, A. kedvencz 
nejétől Rékától, a ki a hun-magyar mondakör Ala
dárjának felel meg, atyja törvényes utódjául jelölte 
ki, de a többiek nem ismerték el s osztozásra kény-
szeritették. Ez és a germán népek lázadása álta
lános zavart idéze.tt elő ; a 15 napig tartó csatában 
Sicambria mellett Ellák elesett, Dengezik a hunok 
többségével a Meotis tó vidékére vonult és egy ideig 
föntartá a hun birodalmat a keleti vidékeken. írnák 
az alsó Duna mellékére vonult és a byzanczi császár 
fenhatósága alá adta magát; a két testvér azonosnak 
látszik C s a b á v a l (1. e.), a ki szintén görög földre 
s onnan a scythiai őshazába menekült. 

Ellátni, tőzsdei ért. a t. ügyletek meghosszabbítá
sára szükséges pénzt beszerezni, illetőleg e czélra 
pénzt az üzérkedés rendelkezésére bocsátani. 

Ellenakna, a várharczban azon akna, melyet az 
ostromlott a támadó aknák ellen előrehajt. 

Ellenállás, az erőműtanban azon erő, l)mely vmely 
mozgás ellenében működik, 2) melyet vmely test 
vagy szerkezet egyensúlyának megzavarása ellené
ben kifejt; r u g a l m a s s á g i e. azon belerő, mely 
vmely rugalmas testben alakváltozása ellenében 
fellép ; e.-i k é p e s s é g , függ az anyag és az igénybe
vétel (megrövidítés v. meghosszabbítás, hajlítás, 
nyírás, csavarás) természetétől. 

Ellenállhatatlan, vígjáték C s i k y G.-től. (1878. 
Karátsonyi-jut.) 

Ellenárok, futóárok, melyet az ostromlott a támadó 
müvek ellen készit. 
Ellenbeszéd, e l l e n i r a t , amaz a szóbeli eljárás

ban alperesnek ellenvetései felperes keresete ellen. 
Az utóbbi a rendes Írásbeli v. jegyzőkönyvi eljárás
ban alperes első perirata a keresetre. E.-beszéd elő
terjesztéséig a kereset kijavítható, ennek megtörténte 
után a felperes sem a kereseti kérelem jogalapját 
meg nem változtathatja, sem a keresetlevélben foglalt 
követelését fel nem emelheti, ptrs. 68. §. 

Ellenbirálat, antikritika, 1. bírálat. 
Ellenbizonyítás, a peres felek azon perbeli cselek

vénye, melylyel perbeli ellenfelök ténybeli állításait 
megerőtleniteni és saját állításaikat bebizonyítani 

akarják. Ellenbizonyiték minden perrendszerü bizo
nyítási eszköz, mely e czélra szolgál. 

Ellencsirások, enantióblastae, növényrend az egy
szikűek osztályából; forróövi fűnemü növények; ide 
tartozik a tradescantia, kedvelt dísznövény. 

Ellenerő, vmely más, vele összeköttetésben lévő 
erő irányával ellenkező irányú erő; e l lenemelkc-
dés , e l l e n e s é s , e l l e n g ö r b e , e l l e n g y á m , ellen
k a n y a r u l a t , e l l en l e j t ő , e l l e n n y o m á s , vmely1 

más, vele összeköttetésben lévőemelkedés, esés, görbe 
stb., ellenkező irányú emelkedés, esés, görbe stb. 

Ellenfal, azon alapfeletti fal, melyre a boltozat 
támaszkodik; e. n é l k ü l i boltozat közvetlenül az ala
pon (szikla) nyugszik. 

Ellenforradalom, a forradalmi kormányzat ellen 
irányuló mozgalom oly czélból, hogy a forradalom 
által megdöntött uralmat visszaállítsa. 

Ellengőz, lejtőkön a menetsebesség mérséklésére és 
a vonat hirtelen megállítására a mozdonyvezető által 
ellenkező irányban alkalmazott gőz; ezen czélra fő-, 
leg a Le Chatelier-féle ellengőzkészüléket (gőzfék) 
használják. 

Ellenhitbér (viszonyos hitbér, contrados), azon 
vagyon, melyet a férjnek özvegysége esetére a nő, v. 
ennek szülei v. rokonai köteleznek. 

! Ellenjegyzés, a miniszteri felelősséggel kapcsolatos 
azon intézmény, hogy a király bármely rendelete, 
határozata, kinevezése csak akkor érvényes, ha azt 
(nálunk a Budapesten székelő) valamelyik miniszter 
aláírásával ellátta és ezzel érette a felelősséget 
magára vállalta. 1848: III. t.-cz. Bizonyos ügyek 
azonban csak bizonyos miniszter ellenjegyzésének 
vannak fenntartva, igy a miniszterek kinevezése á 
miniszterelnöknek, horvát bán kinevezése a min.-
elnök és a honv. min. együttes ellenjegyzésének, 
horvát ügyek a honv. min. ellenjegyzésének stb. 

Ellenlábasok, 1. antipodok. 
Ellenmérgek, 1. mérgezés. 
Ellennap, a légkör fénytani tüneménye, mely ködös 

időben és a nap alacsony állása mellett mutatkozik, 
magyarázatát a légtorlódásban találja. 

Ellennyugta, a pénzt lefizető által a pénzt átvevő
nek adott okirat, mely azon esetben, ha az utóbbi a 
pénzt nem saját, hanem idegen számla részére veszi 
át, igazolásul és ellenőrzésül szolgál. 

Ellenőrzés, c o n t r o l e , köz- és magánhivatalokban 
az ügymenet szabályszerűségére való felügyelet; 
a ki közvetlenül meg van bizva, az e l l e n ő r nevet 
visel; de vannak testületek is csupán e.-sel megbízva, 
pl. az államadósságok ellenőrzésére országgyülésileg 
kiküldött magyar és osztrák bizottság; a kormány 
politikájával szemben az ellenőrzést maga a törvény
hozás gyakorolja. 

Ellenőrzési szemle, a nem tényleges szolgálatban 
levő legénység tartózkodási helyének pontos nyil
vántartása végett évenkint okt. 1 -tői nov. 15-ig tar-
tatik; minden tartalékos és póttartalékos katona, ki 
ugyanazon évben tényleges szolgálatra berendelve 
nem volt, a szemlén megjelenni köteles. Az e. sz.-t 
a közigazgatási hatóság, a sorozó járások szék
helyén a tisztek tartják, a közigazgatási tisztviselő 
jelenlétében. 

Ellenpápa. A pápai hatalom csökkenésével, az in-
vestitura-harcztól kezdve a XV. századig az európai 
uralkodók befolyása és a pártviszályok folytán meg
történt, hogy több pápa lőn egyszerre megválasztva. 
IV. Victor, III. Pascal és Calixtus ellen III. Sándor; 
1378-ban III. Orbán és VII. Kelemen ; a pisai zsinat 



"V. Sándort választotta pápává, de XII. Gergely és 
XIII. Benedek is megmaradt, akik ellenében XXIII. 
Jánost választották meg. 

Ellenreformatíó, a katholikus fejedelmek és clerus 
törekvései, melyekkel a reformatio terjedését ellensú
lyozni és akadályozni iparkodtak; az e. állott részint 
•erőszakos intézkedésekben, részint a kath. egyház 
szervezetének javításában; nálunk az ellenreformatio 
a XVII. század elején Forgách Ferencz és még inkább 
utóda, Pázmány Péter, esztergomi érsek alatt kez
dődött. 
Ellenségeskedés, a nemzetközi jogban két állam 

közötti viszony, ha a diplomacziai összeköttetést 
egymással megszakították ; szorosabb értelemben a 
háborút viselő felek hadseregeinek működése; a per
jog szerint e.-ben vannak a perben álló felek ; oly 
tanú, ki a bizonyító fél ellenfelével e.-ben van, nem 
bocsátható tanúskodásra, ez iránt a biró megkérdezni 
köteles a tanút. Perrendtartás 192. és 202. §§. 

Ellensúly, általában vmely súlypontjában alá nem 
támasztott testnek a beállható sülyedéssel ellenkező 
•oldalán alkalmazott megterhelés, azon czélból, hogy 
a test egyensúlyát biztosítsa; alkalmazzák forgó emel-
tyükaron is, beállításának biztosítása végett; e l len
s ú l y o z á s akkor áll be, ha több erő vmely testre 

•olykép hat, hogy egymás hatását kölcsönösen meg
semmisítik; az e.-zás következménye valamely test 
egyensúlyi állapota; e u r ó p a i e., a nagyhatalmak 
azon viszonya, melyben egyikök sem gyakorol túl
súlyt a (öbbieken. 
Ellenszegülés, 1. erőszak ; hazai közjogunkban e. 

alatt az arany-bulla záradékában a nemességnek 
adott azon jog, hogy az alkotmány ellen vétő fejede
lemnek hűtlenség bűne nélkül ellenmondhasson; eltö
röltetett I. Lipót alatt az 1687 : IV. t.-cz. által s a kir. 
hitlevélben a király kifejezetten kiveszi ezen ellenál
lási záradékot az általa megtartandó törvények közül. 

Ellenszögek, két v. több egyenesnek egy másik 
egyenes által való metszésénél a metsző vonal ugyan
azon oldalán keletkezett szögek; párhuzamos vona
laknál az e. egyenlők. 
Ellentengernagy, hadi tengerészetünk magasrangu 

(V. napidijosztály) tisztje. A hajóhad egy részének 
— hajórajnak — parancsnoka. 
Ellentétes mennyiségek, a mennyiségtanban azon 

mennyiségek, melyek összeadás által kevesbednek, 
mint igenlegesek (positiv) és nemlegesek (negativ), 
+ és — által jelöltetnek. 
Ellenthal, magy. : Ingodály (N.-Küküllő m.). 
Ellenzék, politikailag azon párt, mely vmely ural

kodó irány ellen foglal állást, parlamenti uralom mel
lett rendesen a kisebbség; az e. állást foglal a több
ség kebeléből választott kormány politikai rendszere 
•ellen és a maga elveit akarja érvényre juttatni; ha az 
•e. pártja annyira nőtt, hogy a kormányt leszavaz
hatja, parlamenti államokban a kormány lemondani 
kénytelen és a volt e.-ből választja a korona a maga 
uj tanácsosait. Hazánkban a rendi országgyűlésen az 
ellenzék szerepe sokáig főleg sérelmi (gravaminalis) 
politikára szorítkozott, de a 30-as és 40-es évek ellen
zéke a nagy reformeszmékért harczolt a conservativ 
kormány ellen ; ezen küzdelem eredménye volt az 
1848-iki nagy átalakulás, 1867. óta nálunk a magyar 
e. két főcsoportra oszlik: az egyik elfogadja, a másik 
nem fogadja el a közjogi alapot. 
Ellenző, valami ellen való megvédésre szolgáló 

tárgy, pl. e. bőr, a sipkán nap ellen, k á l y h a e., a 
:sugárzó hő ellen stb. 

Ellerbeck, falu Schleswig porosz tartományban a 
kiéli kikötő m., a ném. tengerészet hajó-mühelyeivel. 

Elles, szülés az oly állatfajoknál, a melyek rendes 
körülmények közt egy magzatot hoznak világra. 

Ellesi láz, febris puerperalis, valószínűleg bacte-
riumok által előidézett, rendesen halálos kimenetelű 
betegség, mely a vemhes tehenet támadja meg. 

Ellinger József , jeles magyar énekes, szül. 1820. 
f 1891. ápril 30. 1866—1880. a nemz. színház tagja. 

Ellipsis (gör.), a stilisztikában a mondatok oly rö
vidítése, hogy az oda gondolható mondatrészek elha
gyatnak, pl. Arany J.-nál: »Vissza, neki!* (Tetemre 
hívás); az izgatott szenvedély beszédében gyakori. 

Ellipsis (gör.), kerülék, zárt sik görbe, melynek 
jellemzetes tulajdonsága, hogy minden pontjának két 
adott ponttól való távolságainak összege = vmely 
adott egyenessel. Az adott két pont az e. g y u p o n t 
j a i, távolságuk közepe az e. k ö z p o n t j a és egygyú-
pontnak távolsága a központtól az e. kö z p o n t ön
ki v ü l i s é g e (excentricitás). A görbe vonal vmely 
pontját a gyúpontokkal összekötő két egyenes a 
v e z é r s u g á r (radii vectores). A gyúpontokon ke
resztül húzott és a görbe vonal által határolt egyenes 
az e. n a g y - v. f ő t e n g e l y e , s az e.-en lévő bármely 
pont vezérsugarának összege = a nagy tengelylyel. 
Az e. központján a nagy tengelyre merőleges és mind
két oldalán a görbe vonal által határolt egyenes az 
e. k i s v. mel l ék t e n g e l y e . Az e. egyike a kúpmet
szeteknek és akkor keletkezik, ha vmely körkúpot 
alapterületével nem párhuzamos sikkal metszünk. Az 
e. területe = a kis- és nagy féltengely szorzatával, 
szorozva a Ludolf (z) számmal. A bolygók és több 
üstökös e.-ben mozognak, melynek egyik gyúpontja 
a nap. 

Ellipsoid (gör.), test, melynek sik metszete ellipsis 
v. kör; f o r g á s i e., oly test, melyet vmely ellipsis 
kis- v. nagy tengelye körüli forgása által leir. 

Ellipticzitás, csillagászati értelmezése vmely ellip
sis központonkivüliségének; valódi tört, melynek 
számlálója a két tengely különbsége, nevezője a kis 
tengely; minél kisebb, annál jobban közeledik az el
lipsis a körhöz, a kör tehát oly ellipsis, melynek 
e.-a = o; a föld e.-sa a. m. lelapulása. 

Ellora, romba dőlt város Kelet-Indiában, Auranga-
badtól é.-ny. ; nagyszerű őskori sziklatemplomok. 

Él magyar, áll Buda még! K i s f a l u d y Károly : 
Mohács. 

Elmállás, kőzetek felbomlása viz, szénsav, oxygén 
behatása alatt, melynél a kőzet némely alkatrészének 
kilépése mellett összefüggését és alakját elveszti. A viz 
ugy erőmüvi, mint vegyi hatással működik a kőzetek 
elmállásán, a felbomlott részeket magával ragadja és 
más helyen lerakja. Sóknál a kristályvíz kilépése kö
zönséges hőmérséknél, a mi mellett a kristály ösz-
szeomlik. 

Elmaly, kereskedelmi város Kis-Ázsia Konia vila
jetjében, 20.500 lak. 

Elmaradt haszon (lucrum cessans), azon vagyoni 
eredmény, előny, melyet vmely szerződési viszonyból 
a dolgok rendes menete szerint várhatunk, de mely
től a szerződésellenes teljesités v. a teljesítés elmara
dása miatt elestünk ; ez a tényleges kárral (damnum 
emergens) együtt a vagyonjogi érdek (interessé) ; 
mind a kettőnek megtérítését követelheti a károsított. 

Elmebetegségek, lelki v. kedélybajok, a lelki élet 
zavarai, melyek az agy v. agykéreg megbetegedésein 
(1. agybántalmak) alapulnak. Részben mint ingerek 
iránt való érzéketlenség (butaság, bárgyúság) nyilvá-



nulnak, részben mint a képzeletnek az ész és belátás 
fölötti uralma gyanánt lépnek fel (őrültség), részben 
alaptalan rögeszmék alakjában jelentkeznek (fix idea, 
mely ha komor : búskomorság, melancholia). V. ö. 
hallucinátiók, illusio, hüdéses butaság, mánia, té
boly és búskomorság cz. czikkeket. 

Elmefuttatás, K ó n y i János 1792. Budán » Elme
futtatások* czimmel két tündérmesét adott ki s a tőle 
származó kifejezést századunk közepén föltámadt 
irodalmunkbansjelenlegis használják humoros elmél
kedések, tréfás fejtegetések jelölésére. L. Beöthy, Szép-
próz. tört. II. kt. 1887. 118. 1. 

Él még a sir felett is egy remény. E ö t v ö s : Bucsu. 
Él még nemzetem istene! Buzgó könyeimen, szent 

öröm, ömledezz! Igy kezdi B e r z s e n y i »A felkölt 
nemességhez* irt ódáját. 1797. 
Elmegyógyászat, az orvosi tudomány azon ága, 

mely az elmebetegségekkel foglalkozik. Ez idő szerint 
két főirány divik: a franczia iskoláé, mely a régibb és 
az egyes betegségi alakok tüneteinek pontos megfi
gyelésén alapszik, e szerint osztályozza a betegsé
geket és ezt tartja a gyógykezelésnél szem előtt; a 
másik a német irány, melynek különösen Meinert 
bécsi tanár egyik úttörője és mely az elmebetegsége
ket az agy szöveti elváltozásaiból akarja nemcsak 
fölvenni, de kimutatni. Utóbbi a tudományosabb, 
előbbi a practicusabb. 
Elmegyógyintézetek, elmebetegek megfigyelésére 

és azok kezelésére berendezett intézetek. Országos 
elmegyógyintézet a budai lipótmezei tébolyda, emlí
tendők még az angyalföldi és nagyszebeni e. gy. i.-ek 
valamint a bpesti és kolozsvári klinikák elmebeteg-
kórodai osztályai, a pozsonyi kórház elmebeteg osz
tálya, a budapesti irgalmas-rend kórháza Laufenauer 
tanár vezetése alatt, a közkórház elmebeteg-megfi
gyelő osztálya. Magánintézet egyedül a Dr. Schwarzer-
féle Budán. Az elmegyógyintézetekbe a felvétel csak 
hatósági beavatkozás, illetőleg hatósági orvosi bizo
nyítvány alapján történhetik. A magángyógyintézet
ben felvett beteg végi eges elhelyezhetése iránt egy bíró
sági (orvosszakértőkből és bíróból álló) bizottság dönt. 

Elmegyógy-ügy, az elmebetegek megfigyelésére, 
kezelésére és gyógyítására czélzó intézmények és 
intézkedések, törvények, rendeletek összesége. Ha
zánkban ez ügy még csak most indul fejlődésnek; 
pontos statisztikai adatok bizonyítják, hogy az elme
betegeknek csak igen csekély része találhat elhelye
zést az ápoló és gyógyintézetekben. L. Fischer J. 
pozsonyi kórházi főorvos czikkét a Közegészségügyi 
Szemle 1891. évfolyamában. 

Elmélet, t h e o r i a , tudományos ismeret, igazság, 
vmely tudományágnak rendszeres előadása, ellentét
ben a tapasztalással v. gyakorlattal; e lméle t i , tisz
tán tudományos, mely csupán az elméletet tartja 
szem előtt; az egyes szaktudományoknak van elmé
leti és alkalmazott része; amaz az általános igazsá
gok kiderítésével s előadásával, ez gyakorlati alkal
mazásukkal foglalkozik. 

Elmosás, folyópartnak a viz ereje által történt el
szakítása és továbbhordása. A vízjogi törvény 8. §-a 
szerint vmely birtoknak elszakított és a szemben v. 
alább fekvő birtokhoz vitt része továbbra is a volt 
birtokos tulajdona marad, ha ezen tulajdonjogát egy 
év alatt igénybe veszi. 

Elmozdítás, fegyelmi büntetés, az elmarasztalt 
tisztségének gyakorlatától való eltiltása; alkalmaz
ható ügyvédeknél (1874: XXXIV. t.-cz. 70. §.), 
közjegyzőknél (1886 : VII. t.-cz. 45. §.), közigazga

tási bizottsági tagoknál (1876 : VI., 1882 :XX. t.-cz.), 
tanítóknál (1876 : XXVIII. t.-cz.). 

Elmozdithatlanság, azon elv, melynél fogva a tör
vényesen kinevezett biró csupán fegyelmi eljárás 
utján, a törvényben (1848 : XXIX., 1869 : IV., 1871 : 
VIII. t.-cz.) meghatározott esetekben fosztható meg 
birói állásától; kiterjesztetett a p. ü. közig, bíróság 
bíróira 1883 : XLIII. 

Elnapolás, 1) alkotmányunkban a korona azon 
joga, hogy az országgyűlés üléseit bizonyos időre 
elhalaszsza ; ez kir. leirattal történik, mely rendesen 
az uj összejövetel napját is meghatározza: 1848: IV. 
t.-cz. ; ha az elnapolás v. feloszlatás oly időben tör
ténik, midőn még az évi költségvetés megállapítva 
nincs, az országgy. még ugyanazon évben és pedig 
akként hívandó össze, hogy a zárszámadásokat és a 
jövő évi költségvetést az év végéig le lehessen tár
gyalni (1867 : X.); — 2) bűnügyekben a végtárgya
lás elhalasztása. 

Elnök, valamely állam, testület, hatóság feje; a 
franczia, svájczi, é.-amerikai stb. köztársaságokban 
a választott államfő; ház e., curiai e., tanács e., 
egyesületi e. stb. 

Elnyelés, elnyeletés, 1. absorptio. 
Előadó, a társas bíróságok- és hatóságoknál az, 

kinek az ügy tanulmányozás végett kiadatik, hogy 
azután az ülésben előterjeszsze eldöntés végett. Tör
vényszékeknél és felsőbb biróságainknál előadók a 
szavazóbirák; 1881 : LIX. t.-cz. 3. §. (L. még bizott
sági, gazdasági stb. e.) 

El Obeid, Kordofan nubiai tartomány legfontosabb 
városa, termékeny vidéken. Elefántcsont- és mézga-
kereskedés. 

Eloby szigetek, a Corisco öbölben (Nyugot-Afrika) 
Gabuntól északra fekvő spanyol szigetek. Kis és 
Nag}' E.-ra oszlanak. 

Elocatio (lat.), bérbeadás, leányok kiházasitása. 
Előcsarnok, 1. csarnok. 
Előd, a 7 magyar vezér elseje, midőn a magyarok 

Atelközbe költöztek, a kazárok khánja őt ajánlotta 
fővezérökül; de nem fogadta el a felajánlott méltó
ságot. A honfoglaláskor Árpádtól a Vértes vidékét 
kapta. Fia volt S z a b o l c s vezér (1. e.). 

Előfizetés, 1. abonnement. 
Előfogat, a közigazgatásban az igavonó állatok 

tulajdonosainak azon kötelezettsége, hogy állomá
nyuk arányában, az időnkint megállapítandó ellenér
ték fejében, különösen katonai személyeknek, csapat
nak, a podgyásznak továbbszállítására állataikat és 
fuvareszközeiket rendelkezésre bocsássák. Az e. ren
desen két felhámozott lóból áll. A honvéd, min. 1874. 
évi 43,489. és 1872. évi 42,102 sz. rendeletei sza
bályozzák. 

Éloge (francz., élozs), lat. elogium, dicséret, dicsérő 
beszéd (kiváló ember felett). 

Előgyomor, baromfiak zuzájá, melyben a felvett 
táplálék nedvesség, meleg és erőmüvi behatás alatt 
felpuhul. 

Eloha (héb.), Isten neve a bibliában, szintúgy Elo-
him = hatalmas. 

Elő-India, 1. India. 
Előjáték, szinmüveknél a darab régibb előzményeit 

tartalmazó, de a tulajdonképeni cselekvénytől külön
választott rész. 

Előjegyzés, 1. telekkönyvi előjegyzés. 
Élő képek, többnyire általánosan ismert festmé

nyeket ábrázoló csoportot jelképeznek, melyeknél a 
festő alakjait élő egyének személyesitik. 



Előkészületi cselekmények, a büntetőjogban 
azok, melyek által a cselekvő személy a bűntény ki
vitelét lehetségessé tenni és annak eredményét biz
tosítani iparkodik. Ilyen e. cs. a bűnszövetség léte
sítése, és büntető törvényünk a felségsértés (130 — 
132. §§.), hűtlenség (148. §.), lázadás (157. §.), ható
ság elleni erőszak (170. §.), pénzhamisítás (205. §.), 
gyilkosság (288. §.) és a gyújtogatás (428. §.) elkö
vetése végett létrejött szövetséget büntetendő cselek
ménynek nyilvánítja, a három utolsót mégis csak 
akkor, ha a szövetkezéshez még valamely előkészü
leti cselekmény járult. 
Előleges zárlat, melyet a zárlatot szenvedő meg

hallgatása nélkül rendel el a biróság. (1881 : LX. 
t.-cz. 239. §.) 
Előlegezési egyletek, szövetkezetek, melyek tag

jai heti v. havi befizetések v. kölcsönök által tőkét 
gyűjtenek, melyet hitelre szoruló tagjaiknak v. esetleg 
másoknak is magasabb kamatra kölcsön adnak. Az e. 
e. mint szövetkezetek jogviszonyairól a keresk. tör
vény 223—257. §§. intézkednek. 

Előlegezési üzlet, a bizományi üzlet egy faja, 
melynél a bizományos az eladásra kapott áruk érté
kének egy részét a megbízónak előre kifizeti; e. ü.-tel 
foglalkozhatnak a közraktárak is, melyek a nekik 
raktározásra átadott áruk értékének e/s-át előlegez
hetik : 1875 • XXXVII. t.-cz. 

Előléptetés, hivatalnok vagy katonatiszt előlépése 
ugyanazon rangosztály magasabb fizetési fokoza
tába ; rendesen e.-nek nevezik a kinevezést is, bár 
ez magasabb rangosztályba való helyezést jelent. 
Az e. törvény szerint v. ipso jure áll be v. felsőbb 
hatóság (miniszter, bir. elnök) eszközli ; amaz az 
1886 : XXVIII. és 1889 : LIV. t.-cz. alapján a curiai 
v. táblai bíráknál, ez az 1891 : XVII. t.-cz. szerint az 
első folyamod, bírósági és ügyészi tiszti karban tör
ténik. A pénzügyi tisztviselők e.-si viszonyait az 
1877. szolgálati szabályzat a pénzügymin. ügyköré
ről rendezi. Az 1892. országgyűlés elé terjesztett 
törvényjavaslat a tisztviselők fizetésének rendezésé
ről azt is kimondja, hogy az e. rangfokozat szerint 
történjék. 
Előljáró beszéd, könyvek előszavának régies neve. 
Előljáró és előjáróság, 1. községi elöljáróság. 

- Elöltöltő, a régi rendszerű puska, melynél elölről 
juttatták a töltényt a csőbe. 

Előmelegítő, némely gőzkazánnak azon része, me
lyet az itató vízzel közvetlenül táplálnak és melyből 
torokcsöveken a tüzelés által előmelegített viz a felső 
kazánba jut; alakja rendesen fekvő hengeres, mint a 
fokazáné; némely kazánnak oly előmelegitője van, 
melyet tűz nem érint, hanem a fáradt gőz előmelegíti 
benne a vizet. 
Előmérleg, a kereskedő által az üzlet megkezdésekor 

aker. tv. 26.§-a értelmében felállítandó mérleg vagyo
nának és tartozásainak egymáshoz való viszonyáról. 
Előmunkálati engedély, a keresk. minisztérium 

által adott e. valamely vasút v. egyéb közlekedési ut 
létesítéséhez szükséges előm.-ok megkezdésére, az 
engedély rendesen egy évre szól, de lejártával meg-

, hosszabbittatható; vízi müveknél az e. e.-t az alispán 
I v. polgármester adja. 
| Előmutató. Vannak pénzfizető v. áruszállítási köte-
i lezettségről kiállított okmányok, melyeknek puszta 
'birtoka a birtokost (előmutató) feljogosítja arra, 
[hogy az okmányban megnevezett kötelezettől — 
Famennyiben emez azt elfogadta — a kötelezettség 
[teljesítését követelhesse. Ily e.-ra szóló papírok a 

rakjegy, check, utalvány ; váltó nálunk e.-ra nem 
állitható ki. 

Elongatío (lat.), ingánál a nyugvó állapot és a leg
nagyobb lengés közötti szög; csillagnál szögtávol
sága a naptól. 

Előnyomozás, a büntető eljárásban a vizsgálatnak 
közigazgatási v. rendőrségi közegek által való elő
készítése. Helye van, ha az illető birói közeg akár 
távolléte, akár az ügy bizonytalan volta miatt még 
formaszerüen el nem járhat. 1872-iki szabályzat 
19—32. §§. Az e.-t a rendőrség v. csendőrség végzi, 
letartóztatást elrendelheti. Az ügyész is megkeresheti 
e. iránt a közbiztonsági közegeket; törvényszék e 
czélból vizsgáló birót küld ki. 

Előnyös tételek azok, melyek a végrehajtási árve
résen befolyt vételárból minden más, még törvényes 
zálogjoggal biztosított követelést megelőzőleg soro-
zandók. Ilyenek ingóknál az árverés hirdetési és fo-
ganatositási költségek, 1881. LX. t.-cz. 119. §., ingat
lanoknál ugyanezek, a sorrendi tárgyalás bélyeg
költségei, az ismeretlen hitelezők gondnokának dijai, 
ugyanazon t.-cz. 189. §. 

Előőrs, a katonai biztosító szolgálatban a legelő-
rébb tolt őrség, mely a csapat nagyságához képest 
több v. kevesebb emberből ál l ; alosztagja az elő-
v. o l d a l v é d n e k , melyet a főcsapat saját biztosítá
sára és menetelési akadályok elhárítására küld ki. 

Élőpatak, község Háromszék m. 672 lak. Itt van a 
Királyhágón túli részek legjobban berendezett és leg
látogatottabb fürdője. Vidéke kopár, vízmosásos, de 
a fürdőtelep svájczi stílű lakásai csinosak. A neocen 
homokkőből eredő vize gazdag vastartalmú. A gyógy-
csarnok előtt áll a főforrás vasoszlopos pavillonja; van 
még 4 forrás. A környező domb-oldalon sétányok van
nak s egy kis völgyet elrekesztve, tóvá alakítottak. 

Eloquens (lat.), ékesszóló ; eloquentia, ékesszólás. 
Előre nem látott események, amennyiben a fenn

forgó körülményekhez képest a rendes polgár v. a 
rendes kereskedő gondossága mellett sem lehetett 
azok bekövetkeztét meggátolni, jogi szempontból ren
desen beszámítás alá nem esnek. 

Előrím, 1. alliteratio. 
Élősdiek, p a r a z i t á k , azon szervezetek, melyek 

vmely más élő szervezet felszínén (epizoák, epiphy-
i ták) v. belsejében (entozóák, entophyták) élnek és az 
'•• idegen test szövetalkatrészeiből táplálkoznak v. azok
tól a tápanyagokat elvonják. Az állati é. az ízelt
lábúak, férgek és protozoák állatkörébe, a növények 
a gombák csoportjába tartoznak. Á l l a t i é l ő s d i e k : 

j 1) izeit lábúak : az acarus scabiei, rühatka, acartts 
folliculorum, tüsző atka, 1. atkák, ixodes ricinus, 1. 
ebkullancs; pentastomum denliculatum, a p. taenioides 

! álczája, l. pentastomum ; a pediculus capitis,p. pubis, 
p. vestimentorum, 1. tetű; cimex lectuarius, 1. poloska; 
pulex irritans, p. penetráns, 1. bolhafélék, egyes szú
nyog, dongó és légyfajok ; 2) f é rgek : ascaris lum-
bricoides, 1. bélgiliszta ; oxyurus vermicularis, 1. ku-
kaczgiliszta; trichocephalus dispar, 1. ostorféreg; 
anchylostomum duodenale, 1. e. ; trichina spirális, 1. 
fonalócz ; filaria s. dracunculus medinensis, 1. sodor-
kák ; filaria sanguinis hom. Bankrofti, 1. u. o. ; dis-
toma hepaticum, 1. distoma; d. lanceolatum és d. hae-
matobium, 1. u. o.; taenia solium, t. mediocannellata 
és t. echinococcus, 1. galand férgek; botriocephalus latus, 
1. u. o. ; 3) p r o t o z o á k : a cercomonas intestinalis, 
balantidium coli, amoeba coli, trichomonas vaginalis 
és intestinalis, coccidium oviforme stb. Növényi élős
diek, 1. bacteriumok. 
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Előtér, töltések közé fogott folyónál a meder és a 
töltés közötti terület; az előtér szabványos szélessé
gének helyes megállapítása a folyószabályozás egyik 
legfontosabb feladata. A vízjogi törvény 49. §-a az 
előterek müvelésmódját szabályozza és azoknak fák
tól, cserjéktől stb. való kitisztítását elrendelte, hogy 
a viz és jégzaj szabadabb lefolyást nyerjen és az elő
tér feliszapolása megakadályoztassák. 

Előterjesztés, a bírósági kiküldöttek sérelmes eljá
rása ellen a törvény által engedett jogorvoslat. Tör
vényeink külömböző esetekben engedik meg az e.-t. 
Legfontosabbak: a bizonyítási eljárás felvételével 
megbízott bírósági tag s a pertárnok (1881 : LIX. 
t.-cz. 55. §.) és a bír. végrehajtó eljárása által oko
zott (1881 :LX. t.-cz. 34., 35., 36. §§.) sérelmek ellen. 
Az e. a sérelmes eljárás befejeztétől számított 8 nap 
alatt adandó be az eljáró bírósághoz, utóbbi eset
ben a végrehajtóhoz is beadható, az előbbi esetben 
beadott előterjesztésre hozott határozat ellen nincs 
felfolyamodásnak helye; k i r á l y i e. (propositiones) 
a rendi alkotmány idejében az országgyűlés elején be
nyújtott törvényjavaslatok, melyek a további tanács
kozások tárgyául szolgáltak. 

Előtőzsde, a hivatalos t.-t megelőző tőzsdei forga
lom, nálunk Bpesten reggeli 9—11 óra közt. 
Előtted a küzdés , előtted a pálya, Az erőtlen csüg

ged, az erős megállja. A r a n y : Domokos napra. 
Előttemezni, annyit tesz, mint nevének valamely 

okmányra való Írásával tanúsítani, hogy azt a kiál
lító sajátkezüleg irta alá. Perrendtartásunk 168. és 
169. §§. a kiállító által nem sajátkezüleg irt okmány 
bizonyító erejéhez két e.-ő tanú aláírását kívánja. Ke
reskedőknél elégséges a puszta aláírás. 

Elővásárlási jog, többnyire szerződésileg biztosí
tott jog, melynek folytán vki a lekötelezettől követel
heti, hogy vmely tárgyat első sorban ő neki adjon el: 
ilyen e. j.-ot lehet gyakorolni pl. a részvénytársaság 
által kibocsátandó uj részvényekre vagy elsőbbségi 
kötvényekre. 

Elővezetési parancs , a büntető eljárásban, ha a 
vádlott törvényes módon történt idéztetése daczára 
sem jelent meg a vizsgálóbíró előtt és elmaradását 
kellő módon nem igazolta, ez e. p.-ot bocsájt ki, és 
ekkor a vádlottat kényszereszközök alkalmazása 
mellett állítják a vizsgáló biró elé. De idézés nélkül 
is elővezethető a vádlott, ha szökéstől lehet tartani, 
vagy szökésben van. Elj. szab. 39. és 40. §§. Ugyan
így elővezethető vádlott a végtárgyalásra is. 

Előző, a váltónál az, kié a váltó előbb volt, de azt 
forgatmány utján továbbította; az e.-k elfogadás 
hiánya miatt biztosítékot követelhetnek, az e. elleni 
visszkereseti jog érvényben tartása végett a váltó 
a fizetés nem teljesítés esetén óvatolandó, óvatolá-
sáról pedig az e. értesítendő. 

Elpárolgás, vmely vízfelületről melegség, de külö
nösen a nap heve folytán a viz egy részének gőzalak
ban való fölszállása. A viz körútja a nap által előidé
zett elpárolgás következménye s a nagy oczeánterü-
letekről gőzalakban felszállott viz légáramok által 
tova ragadva, mint csapadék hull le a föld felületére, 
hogy patakokban és folyókban újra visszatérjen az 
oczeánokba. A lehullott csapadék egy része, mielőtt 
folyókba jut, elpárolog, s hazánkban ez átlag a csa
padék '/3. Az e. nagyságának mérésére többféle esz
köz van ( e v a p o r o m é t e r , a t m o m é t e r ) . 

Elposványosodás, vmely területnek a rajta állan
dóan veszteglő viz által teremtett állapota ; vmely 
ügy e.-a azt jelenti, hogy az ügy határozott elinté

zést nem nyert, s bár napirenden maradt, befejezését 
huzzák-halasztják. 

Elrettentési elmélet, az állam büntető jogára vo
natkozólag azon elmélet, mely a büntetést azért 
mondja végrehajtandónak, hogy a bűnös szenvedéseit 
látva mindenki elijesztessék hasonló bűntény elkö
vetésétől; főleg az ó- és középkor jogrendszereiben 
fordul elő; ujabban Gmelin ragaszkodik hozzá. 

Elrúgja a tehén 5 — 6 hónapos, már kifejlődött bor
ját, mert szopás közben éles fogaival fájdalmat okoz 
neki ; innen a rúgott borjú szólásmód. 

Elsajátítás. A btő trv. 365 — 369. §§. intézkednek 
a jogtalan e.-ról. Aki talált idegen dolgot 8 nap alatt 
a hatóságnak vagy tulajdonosának át nem adja, aki a 
talált kincset a hatóságnál 8 nap alatt be nem jelenti, 
aki véletlenségből v. tévedésből birlalt idegen ingó 
dolgot megtart, aki a saját vagy másnak tulajdo
nát képező dolgot a haszonélvezőtől vagy jogos bir
tokostól jogtalanul elveszi, a jogtalan e. vétségét 
követi el és talált dolognál három, a tévedésből bírt 
dolognál és az utolsó esetben 6 hónapig terjedhető 
fogházzal, talált kincsnél 1000 frtig terjedhető pénz* 
büntetéssel büntettetik. 
Elsőbbség, azon előny, melyet a törvény bizonyos 

követeléseknek a kielégítési sorrend tekintetében v. 
közérdekből v. a követelés természeténél fogva vagy 
azért biztosit, mert a jogosított követelésének érvé
nyesítése tekintetében másokat megelőzött. Ebből 
származik az elsőbbség, és e.-i igény, mely a jogosí
tottat feljogosítja arra, hogy követeléseire nézve más 
hitelezők előtt nyerjen kielégítést. Ilyennel élhetnek 
mindazok, a kiknek követeléseit törvényes zálog(1. e.) 
illeti (1. különben zálognál), amiért is végrehajtás ese
tén e.-gel soroztatnak. E.-i joga van a bérbeadónak 
félévi, haszonbérletadónak egy évi haszonbér ere
jéig ; ingatlanoknál a végrehajtás alkalmával befolyt 
vételárra nézve az árverést megelőző három évről 
hátralékos az ingatlant terhelő állami v. községi adók 
tekintetében. (1881 : LX. t.-czikk 72., 189. §§.) 

Elsőbbségek, vállalatok (többnyire vasutak) által 
kibocsátott értékpapírok, melyek részére bizonyos 
előny biztosíttatott. Két csoportba oszthatók: 1. el
s ő b b s é g i k ö t v é n y e k , adóssági okiratok, melyek
nél meghatározott kamatélvezet biztosíttatik; 2. e. 
r é s z v é n y e k , melyek az elért üzleti nyereség felosz
tásánál a törzsrészvényekkel szemben előnyt élvez
nek ; mig tehát az e. k. tulajdonosának, ki a vállalat 
hitelezője, joga van bizonyos évi járadékra, akár jól, 
akár rosszul üt ki a vállalat, addig az e. r. csak az 
üzleti nyereség tekintetében birnak előjoggal, de ha 
nyereség nincs, járadékra igényt nem tarthatnak 
(keresk. törvény 157. és 166. §.). 

Első erdélyi vasút , jelenleg a m. k. államvasutak 
egyik fővonala, mely az 1884 : XXIX. t.-cz. értelmé
ben államosittatott. Az állam elvállalta az e. e. v. 
elsőbbségi kötvényeinek és 14 millió frt részvény
tőkéjének kamatoztatását, illetve sorsolás utján való 
törlesztését s 1889. végén ebbeli adóssága 13,839.200 
frtot tett ki. 

Első feljegyzési könyv, kereskedő által használt 
k., melyben összes ügyleteit idő- és sorrendben fel
jegyezni tartozik. Az e. k. bélyegköteles, még pedig 
ivenkint 2640 cm 8 nagyságig 5 kr., 2640 — 5040 cm8-ig 
10 kr., azontúl pedig 15 kr. bélyeg. 
Első lerakodási korszak, 1. archaeikus rendszer. 
Első lopás, költői beszély A r a n y J.-tól. 
Első segély, melyre az 1876-iki egészségügyi törv. 

értelmében minden orvos, bármely időben köteles. 



Németországban, hol a gyógyítás szabad ipart képez, 
az orvosok az első segély nyújtásra nem szoríthatók. 
A Budapesten és Kolozsvártt is alakult »Mentő társu-
lat« czélja ezen első segély megadása. 

Elsőszülöttség, primogenitura, a családi jogban 
mindig nagy szerepet játszott. Az elsőszülött fiúra 
átszállottak az apa czimei és rangja, ő lett a család 
feje s az örökösödésnél előnyben részesült. Ezen az 
e.-hez fűződő előnyök alkotják az e.-i j o g o t . Jelenleg 
nálunk csupán a hitbizománynál van jelentősége, ha 
a hitbizomány alapitója az elsőszülöttségi örökösö
dést tette lehetővé (1. izörökség és korörökség), ek
kor az elsőszülött fiu és annak elsőszülött utódai a 
többi rokonokat a hitbizományi örökségből folyton 
kizárják ; az ifjabb ág pedig csupán az idősebb ág 
kihaltával jut sorra. Linea primogeniti excludit lineam 
secundogeniti. Örökös monarchiáknál az e. jelenti a 
legidősebb ág legidősebb tagjának jogutódlását. 

Elster, fürdőhely Szászországban a cseh határon. 
Só- és aczél-gyógyforrások. 
Elster, folyók, 1) F e h é r E. Csehországban Asch m. 

ered, az E. h e g y v i d é k e t (Vogtland) vízmentesíti 
és a Muldeval párhuzamosan haladva Halle körül a 
Saaleba folyik. — 2) F e k e t e E., a szász Felső-Lau-
sitzban ered és Szászország keleti részén átfolyva, 
Wittenberg körül az Elbe-be szakad. 

Elsterdorf, magy. Szereka (Hunyad m.). 
Elsütni a fegyvert, kilőni, lövést tenni. 
Elszámolásra, a checken használt kifejezés annak 

jelölésére, hogy az illető ch.-et az intézvényezett ban
kár csak a clearing-house (1. e.) utján váltja be. 
Angolországban crossed checkeknek nevezik. 

Eltartási kötelezettség, a családfőnek, mint apá
nak és férjnek azon kötelessége, hogy gyermekeinek 
és nejének vagyoni állásához illő eltartást adjon ; ide 
tartozik a gyermekek neveltetésének kötelessége, 1. 
különben tartásdij. A gyermekek eltartásáról az 1877: 
XX. törvényczikk. 

Eltendorf, magy.: Kis-Kötvélyes Vas m. 
Eltérés, különbség az előre megállapított és tény

leg követett irány, határozatok stb. között; továbbá 
nézetek, vélemények stb. közötti különbség; a cs i l 
l a g á s z a t b a n vmely csillag és az égegyenlitő közti 
i v t á v o l s á g , azon körön (e.-i kör) mérve, mely ezen 
csillagon és a két világsarkon keresztül megy; fény
t a n i e., a megtört v. visszaverődött fénysugarak 
nem teljes egyesülése, mely a fehér fényt alkotó suga
rak különböző törésében v. visszaverődésében találja 
magyarázatát; ezért a távcsövek képei színesen sze
gélyezettek (chromatikus e.). 
Eltérítés, vmely erő v. akadály behatása alatt kelet

kezett irányváltozás, pl. mágnestű e.-e elektromos 
áram által : vízfolyás e.-e valamely nagyobb mellék
folyója által; fénysugár e.-e vmely test által, melyen 
keresztül megy stb. 

El! ti komoly képek ! ti sötétség rajzati, félre 1 
Kis f a ludy K. : Mohács. 
Éltünk rögös határain Két genius vezet, S felleg 

borulván útain, Nyújt mindegyik kezet: De bár tekint 
biztatva rád, Vigasztalást egyik sem ád : Remény s 
emlékezet. K ö l c s e y : Rem. s eml. (1824.). 
Eltz, ős német főúri család, régi időkből származó 

bárói czimét III. Ferdinánd megerősítette 1646-ban. 
1723-ban bír. grófságot, 1764. magyar honosságot 
nyert; 1771. a vukovári uradalmat és a szerémi örö
kös főispáni czimet kapta. 1737 óta nőági örökösödés 
utján a s t r o m b e r g i F a u s t nevet is viselte. — 
K á r o l y Imre J ó z s e f gr., a főrendiház tagja, tit

kos tanácsos, szül. 1823. jan. 29. ; nagybirtokos a 
Rajna mellett és Szlavóniában. 

Elucubratio (lat.), nagy szorgalommal irt értekezés. 
Elul, a zsidó polgári év utolsó hónapja (aug. és 

szeptember közt). 
Elutasítás, midőn a bíróság v. vmely hatóság fel

peres v. panaszos, v. kérvényező keresetének, pana
szának v. kérvényének helyt nem ad, elutasító hatá
rozatot hoz. 

Elv, princípium, valaminek az eleje, kútfeje ; alap
eszme, melyen tan, v. tudomány, életszabály épült; 
e lvben v. e l v i l e g elfogadni, általánosságban, fő-
eszméiben elfogadni vmit; e l v r o k o n o k azok, kik
nek hasonló elveik vannak. 

Elválás, 1. házassági elválás. 
Elvégeztetett, a »Consummatum est«-et (1. e.) igy 

is szokás fordítani. 
d'Elvert Alfréd, vezérőrnagy; szül. 1836. A 2. 

gyalogdandár parancsnoka Szerajevóban. 
Elvész az én népem, mert tudomány nélkül való. 

Idézet Hozseás prófétától (4, 6). A r a n y a »Széchenyi 
emlékezetéiben használja. 

Elveszett alkotmány, vig eposz 7 énekb. A r a n y 
Jánostól, mint pályamű 1845. a Kisfaludy-társaság-
nál 25 aranyat nyert. 

Elveszett paradicsom, Mi l t on (1. e.) hires vallá
sos eposza, eredeti czime »Paradise lost«. Nyel
vünkre legelőször Baróti Szabó Dávid fordított belőle 
(Neumann latin átdolgozása után) 1788. hexamete
rekben néhány részletet, majd 1796. prózai fordítá
sát adta az egész eposznak Bessenyei Sándor (György 
bátyja) franczia átdolgozás után. Az eredetiből Jánosi 
Gusztáv fordította le (Olcsó ktár). 

Elvetélés, 1. elhajtás. 
Élvezeti jegyek, oly részvénytársaságoknál, me

lyek részvényei kisorsolás utján törlesztetnek, a ki
sorsolt és névértékükben kifizetett r. helyett kiszolgál
tatott igazolványok ; birtokosuk a vállalat jövedel
mének csak azon részét élvezi, mely a részvénytőke 
alapszabályszerü (többnyire 5°/o) kamatozásán felől 
marad meg. Az élvezeti jegyek ép ugy az üzérke
dés tárgyául szolgálnak mint a részvények; árfolya
muk rendesen ugyanaz, mint a részvényeké, a névér
ték levonásával. 

Élvezeti szerek, azon tápszerek, melyeknek czélja, 
hogy ételeinket izletesebbekké tegyék v. az emésztő 
nedvek bővebb elválasztását megindítsák. A l k o h o l 
t a r t a l m ú é. sz.-ek a bor, pálinka, sör ; a l k o l o i d -
t a r t a l m u a k a kávé, thea és csokoládé. Ide tartoz
nak azonkívül a konyhasó, fűszerek, olaj, eczet, czu-
kor, stb. Élvezetszerek nélkül ételeinket nem birnók 
el sokáig, azért legegyszerűbb eledeleinkhez is adunk 
é. sz.-et. (Egyes é. sz. vegyelmezését 1. borok, élve
zeti czikkek mellékletünket.) 

Elvont, 1. abstract. 
Ely (íli), prot. püspöki város Cambridge angol 

grófságban az Ouse m. 8017 lakos. Székesegyháza 
1082 — 1553. épült. 
Elysium (gör.), a boldogok szigete, a görög mytho-

logiában az üdvözültek lakhelye, melyet Homér a föld 
nyugati szélére helyez ; általában gyönyörök hona. 

Elzárás, a kihágások rendes büntetése az 1879 : 
XL. 1. t.-cz. szerint; a szabadság egyszerű megszo
rításában áll ; közigazgatási fogházban, lehetőleg 
magánzárkában hajtandó végre; az elzárt egyén 
önmagát élelmezheti és rendes munkára nem kény
szeríthető. Legrövidebb tartama 3 óra, leghosszabb 
tartama két hónap, 15, 5 v. 3 nap, a szerint a mint 



a cselekményt törvény, miniszteri rendelet, törvény
hatósági v. városi szabályrendelet nyilvánította ki
hágásnak. 
Elzász-Lotharingia, német birodalmi tartomány, 

ter. 14.509 km 2, 1,603.987 lak. Az ország legnagyobb 
részén az erdős Vogesek (Wasgau) húzódnak, melyek 
a Sulzer Belchenben egész 1425 m. magasak. Elzász
ban fekszik a nagyon termékeny felső-rajnai mélysik; 
a lotharingiai dombos vidék 350 m. magas. Vizei : 
a Rajna, 111, Mosel, Saar. A föld termékeny (bor, 
gabona, dohány, komló, len stb.), mit a jelentékeny 
csatorna-hálózat is előmozdít (Rajna-Marne, Rajna-
Rhőne, 111, Breusch s Mosel-csatorna). A hegyek főleg 
vasat, sót és kőszenet nyújtanak. Egyetem van 
Strassburgban. Az ipar igen fejlődött: gyapotfonás 
és szövés (Mühlhausen), gép-, fegyverkészités (Kol-
már), porcellán, üveg, vegyészeti szerek, bőrczikkek 
stb. gyártása. A kereskedelem élénkségét a tartomány 
földrajzi fekvésének köszönheti, a kereskedelem külö
nösen Strassburgban, a fővárosban, ésMetzben össz
pontosul. A lakosság franczia és német. Feloszlik 3 
kerületre, Alsó- és Felső-E.-ra és Lothringiára; a tar
tomány 15 követet küld a német birodalmi gyűlésbe. 
A tartomány élén a csász. helytartó, jelenleg Hohen-
lohe-Schillingsfürst herczeg áll. Várak : Strassburg, 
Metz, Uj-Breisach, Diedenhofen, Bits. E.-t az ó-kor
ban kelták lakták, később római (Germania prima), 
azután allemann bírtok lett. A frank birodalom, — 
melyhez E. 500 óta Kr. u. ' tartozott — felosztatván, 
Lothár birtokába került. I. Frigyes császár Alsó- és 
Felső-E.-t alkotott a régi tartományból. A 30 éves 
háborúban franczia uralom alá került és XIV. Lajos 
az e.-i német birodalmi városokat és Strassburgot is 
elfoglalta. Az 1871.franczia-német háború után német 
birodalmi tartomány lett és törvényhozása a biro
dalmi tanácsra és szövetségi gyűlésre ruháztatott. 
1879. jul. 4. helytartót, minisztériumot és tartományi 
bizottságot kapott. 
Elze K á r o l y , német irodalomtörténész, szül. 1821. 

1857. a hallei egyetemen az angol nyelves irodalom 
tanára. Angol írókról és különösen Shakespeare-ről 
irt tanulmányai Angliában is feltűntek, t 1889. 

Elzevir, hires hollandi könyvnyomtató család ; az 
üzletet L a j o s alapította, ki 1580. Leydenben könyv
kereskedést nyitott; fiai megvették a leydeni akadé
miai nyomdát, melynek termékei szabatosságukkal 
és választékos kiállításukkal világhírre tettek szert; 
a főüzlet 1712-ig állt fen. A család egy ága Amster
damban is alapított nyomdát, mely szintén kitűnően 
dolgozott. E nyomdák termékeit E l z e v i r i a n a - k n a k 
nevezik; E. b e t ű a nyomdabetü azon faja, melyet 
az E.-ek használtak. 

Email (francz., émaj), zománcz (1. e.). 
Emanatio (latin), kifolyás, kiömlés. E m a n a t i o -

e lméle t , Newtonnak a fényről szóló elmélete, mely 
szerint a fény végtelen finom, könnyű, a fénylő tes
tekből kisugárzó anyag volna. 

Emancipált nő, a ki viseletében a társadalmi szo
kásokon és szabályokon tulteszi magát. 

Emancipatio (lat.), a római jogban az atyai hata
lom alatt levő személyek szabadonbocsátása a man-
cipiumból. Kezdetben szigorú formák mellett történt és 
a fiúra büntetés számba ment, mig később az e. anas-
tasiana-nál csupán a császár és e. justinianea-aé\ 
a hatóság jóváhagyásától függött. A mai jogban az 
e. germanica v. tacita van érvényben, amennyiben 
a fiuk önálló háztartás v. ipar következtében a lányok 
férjhezmenetelök által szabadulnak az apai hatalom 

alul, illetőleg nagy- v. teljes koruakká válnak. 1877: 
XX. t.-cz. 3., 4., 5. és 6. §§., a nőkre nézve 1874: 
XXIII. t.-cz. 1. 2. §§.; ujabban e. alatt értik a hon
polgárok közötti jogegyenlőtlenség megszüntetését és 
ez értelemben beszélnek a z s i d ó k e.-járól, melyet 
az 1867: XVII. t.-cz. mondott ki, a nők e.-járól, 
mely alatt értik, hogy a nő a jogi, társadalmi, gazda
sági életben a férfival egyenjogú legyen s megszűn
jenek a különbségek, melyeket a történelmi fejlődés 
e tekintetben férfi és nő közt alkotott. 

Emánuel, Portugál királya (a N a g y v. a Boldog 
melléknévvel), szül. 1469., trónra lépett 1495.; orszá
gát nagy virágzásra emelte. Ez időben történt, hogy 
Vasco de Gama körülhajózta Afrikát, Cabral fel
fedezte Braziliát. f 1521. 

Emba, folyó Orenburg orosz kormányzóságban, a 
Mugodsar hegyekben eredésaKaspi tengerbe szakad. 

Emballage (francz., ánballázs), burok, göngy, 
melybe árut becsomagolnak; átv. ért. csomagolási 
költség. 
Embargó (spanyol), vmely kikötőben időző hajóra 

kimondott vesztegzár ; tartama alatt a hajó a kikötő
ből nem távozhatik. 

Embarras (francz., ánbarra), akadály, zavar, fize
tési nehézség; e. de r i c h e s s e (risessz), zavar a 
nagy választék, gazdagság miatt. 

Ember, a főemlősök (primates) 4-ik alrendjét ké
pező eszes, érző lény. Margó »Rendszertana« szerint: 
E m b e r e k (anlhropini) egyenesállásu, talpon járó fő
emlősök, igen jól kifejlett fogódzó kezekkelés kizáró
lagosan járásra alkotott lábakkal. Mellső végtagjaik 
sokkal rövidebbek a hátsóknál és térdig soha sem 
érők. Koponyájuk külfelülete sima, kisebb supraciliár 
ivekkel; fogaik mind egyenlően magasak s egymásra 
vágók, minden foghézag nélkül; 17 dorso-lumbál csi
golya- és szabály szerint 12 pár bordával. Koponyá
juk és agy velejük rendkívül kifejlett; az arczszöglet 
nagysága 80—85°, mely az alsóbb race-oknál 64°-ra 
is alászáll (1. Camper-féle arczszög). Szőrözetük 
— egyes bőrrészleteket kivéve — visszafejlődött. 
Ezenkívül az embert különösen jellemzik a tagolt 
beszéd, a nagy alkalmazkodás, szellemi és mivelődési 
képessége. Ide tartozik az ember , homo sapiens, az 
alrend jellegeivel. Az e. fossil maradványai v. általa 
készített eszközök csak a quaternaer (v. késő tertiaer) 
rétegekből és barlangokból ismeretesek. Bizonyos te
hát, hogy a mammuthnak, a szőrös rhinocerosnak, a 
barlangi medvének és más kihalt fossil állatoknak 
kortársa volt.« — Az emberi nemben rendesen 5 fő-
jelleget (typust) szokás megkülönböztetni (1. Ethno-
graphiai typusok I. szines mellékletét), még pedig 
Blumenbach szerint ezek a fehér k a u k á z i , a sárga 
m o n g o l , a fekete a e t h i o p (szerecsen), a rézvörös 
a m e r i k a i (indián) és a barna malá j faj. Retzius 
az embereket dolichocephal (hosszufejü) és brachy-
cephal (rövidfejü) koponyák szerint osztályozza, és 
ezen főosztályok mindegyikében az állkapocs kisebb 
v. nagyobb fokú előrenyulása szerint megkülönböz
tet orthognath és prognath koponyájuakat. Az embe
rek összeségét 1434 millióra teszik, mely számból 
525 millió jutna a kaukáz, 522 millió a mongol, 
254 millió a szerecsen, 13 millió az amerikai, 
100 millió a maláj és kb. 20 millió a vegyes szár-
mazásuakra. Az emberi nem leszármazását ille
tőleg 3 elmélet áll szemben egymással. Az egyik sze
rint az egész emberi nem egy emberpártól ered 
(szentírás), a másik szerint kezdettől fogva több em
b e r t ö r z s (1. Ethnographiai typusok II. mellékletün-



ETNOGRAPHIAI TYPUSOK. I : Emberfajok. 

5. Szerecsen. 2. Mongol faj. 

1. Kaukázusi faj. 

3. Maláji faj. 4. Amerikai faj. 





E T H N O G R A P H I A I TÍPUSOK. I I : Ember törzsek. I. tábla, 

1. Zulukáffer. 
2. Afrikai néger. 

5. Pápua. 4. Niám-Niám. 

7. Arab. 8. Negritó. £>. Biszkári. 

6. Ausztrál-néger. 

3. Hottentotta. 



E T H N O G R A P H I A I TÍPUSOK. I I : Ember törzsek. II. tábla, 

1. Botokúd, 2. Szamojéd. 3. Toda. 

6. Tádsik. 5. Ájnu. 4. Ind. 

7. Maori. 
8. Jakút. 

f). Tatár nö. 



AZ EMBERI TEST BONCZTANA. I. tábla. 

2. A gége, 
felülről t e 

k i n t v e . 

3. Koponya. 

4 . Fogak. 

5. A szájüreg és torok 
függélyes átmetszete. 

8. Az emberi idegrendszer álta
lános képe hátulról. 7. A szem hosszmetszete. 6. A hallószerv hosszirányú átmetszete. 

1. Csontváz. 



AZ EMBERI TEST BONCZTANA. II. tábla, 

1. Az emberi bőr függélyes 
.átmetszete. 

2. Emésztési szervek. 

6. A szív át
metszete az 

edény törzsekkel. 

5. A vérkeringés. 

8. Tüdők, szív és föedénytörzsek. 9. A véredényhálózat. 10. Légcső és tüdők. 

7. Vese átmetszete. 

4. Agy narántmetszete. 

3. Az emberi agy alapja. 



ket) létezett (linguistikus elmélet), a harmadik szerint 
az ember alacsony fejlettségű szervezetekből vált ki, 
az ősök hosszú sora után mindinkább tökéletesedve, 
ez a Darwin elmélete. 

Emberbarát, philantrop, emberszerető, ki ember
társát mint magához hasonló lényt szereti, s ha kell 
támogatja; e m b e r b a r á t i i n t é z e t e k , melyeket ren
desen a társadalom — egyesek v. egyesületek — 
adományai teremtenek". 

Emberdij, homagium 1. vérdij. 
Emberevés 1. anthropophagia. 
Embergyülölés és megbánás czimmel adták elő 

ná lunkKotzebue »Menschenhass und Reue« (1789.) 
cz. színmüvét Koré Zsigmond fordításában, mely da
rab a maga korában nagyon népszerű volt. 

Emberi kor. Eddig még biztosan nem volt meg
állapítható, melyik földtani korszakban és mely föld
részen lépett fel először az ember. A harmadkori 
palában talált és Scheuchzer által leirt 0'92 m. hosszú 
csontvázat egy időben a legrégibb emberi maradék
nak tartották (homo diluvii testis-), de ez tévesnek 
bizonyult. Biztosan csak az állapitható meg, hogy 
Közép-Európába az ember a negyedkorszakban, a 
diluvium idején, midőn a jégkor éghajlata mérséklő
dött, vándorolt be. Diluviális rétegekben, különösen 
agyagban és csontbarlangokban emberi csontokat, 
vmint kő- és szarueszközöket más állati maradékok
kal nagy számban találtak. Az ember Közép-Európá
ban együtt élt igen sok, mostan már kihalt ősemlős-
sel, mint: mammuth (elephas primigenius), viziló 
(hippopotamus major), barlangi medve (ursus spe-
laeus) stb. Legfőbb vadászzsákmánya ez időben a 
rémszarvas (cervus tarandus) és a ló (equus cdbal-
lus) volt. 
Emberiség, az emberi nem összesége. 
Emberölés bűntettét az követi el, aki embert szán

dékosan megöl, ha szándékát nem előre fontolta meg 
(10—15 évi fegyház), ha fel- v. lemenő ágbeli törvé
nyes rokonán, házastársán, több emberen, törvény
telen gyermek saját anyján v. törvényesített gyermek 
természetes atyján követte el, életfogytig tartó fegy
házzal büntettetik. Enyhítő körülmény erős felindulás 
és különösen, ha a megölt személy idézte elő. Ide tar
toznak vkinek határozott szándéka folytán való meg
ölése, öngyilkosságra való rábírás, törvénytelen gyer
meknek szülés alatt v. közvetlenül a szülés után az 
anya általi megölése. Btk. 279 — 284. §§. E. vétségét 
követte el, aki gondatlanság által embernek halálát 
okozta (3 évig terjedhető fogház). 

Emberszivnek örvényei, trag, K i s f a l u d y 9*.-tói. 
Embertan, aníhropologia, az ember testi és lelki 

természetével foglalkozó tudomány; az előbbi a 
p h y s i k a i v. s o m a t i k u s , az utóbbi a p s y c h i k a i 
anthropologia. Az emberi nem történetelőtti állapotá
val a h i s t o r i k u s v. p r a e h i s t o r i k u s a. foglal
kozik. A p h y s i k a i e. kutatja az ember alaki és 
szervezetbeli viszonyait (anthropographia, anatómia), 
vegyi összetételét és folyamatait (anthropochemia), 
az egyes szervek életműködését (anthropophysiologia 
és az emberi nem, valamint az egyes fajok eredetét 
(anthropogenia). Irodalom: T o p i n a r d P., Az an
thropologia kézikönyve, Bpest, 1881. Anthropologiai 
füzetek, szerk. Török A., Bpest, 1882. — E m b e r 
t a n i i n t é z e t , 1. anthropologiai intézet. 

Ember tragédiája, M a d á c h Imre nagy drámai 
költeménye, melyet Arany János ajánlatára a Kis-
falúdy-társaság adott ki 1862. Paulay Ede szinre 
alkalmazásában a nemzeti színháznak állandó műsor

darabja. 1892. február 19. Dóczy Lajos rímes német 
fordításában adták elő Hamburgban. Mások is lefor
dították. 

Embléma (gör.), jelkép, jelvény, jelképi jelölése 
vmely egésznek egyik része, pl. az államnak czimere, 
zászlója által. 

Embolia, érbetömülés (1. e.). 
Embolus (lat.), értömesz, 1. érbetömülés. 
Embonpoint (francz., ánbonpoén), testesség, mér

sékelt kövérség.. 
Embrun (ánbrön), város Hautes-Alpes franczia de-

partementban a Durance m. Vára a Mont-Genévre 
bejáratán uralkodik. 

Embryo, 1. ébrény, csira. 
Embryotomia, 1. magzat szétdarabolás. 
Embuscade (francz., ánbüszkád), leshely, lesben 

álló csapatok támadása. 
Emden, kikötő város Poroszországban a Dollárt m. 

és az Ems torkolata közelében, 14.000 lak. Hajóépítés, 
gyárak, heringhalászat. A XVI. században német bi
rodalmi szabad város; 1866. Hannoverával porosz 
kézbe került. Az Ems, mely egykor mellette folyt el, 
a XVII. században megváltoztatta medrét s igy a 
várost 1768. csatornával kötötték össze a tengerrel. 

Eme, helyesebben emse a vaddisznó nősténye. 
Emelé V i lmos , német festő, szül. 1830. A katonai 

élet jeles festője. Münchenben él. 
Emelkedés, terep, ut-, vagy vasútvonal azon fek

vése, hogy bizonyos irányban haladva minden kö
vetkező pont magasabban fekszik, mint az előbbi; 
e.-i s z ö g , azon szög, melyet a felvett irányvonal a 
vízszintessel bezár; e.-i v i s z o n y , az irányvonal 
bármely két pontjának magassági külömbsége és tá
volsága közötti viszony. Az e.-t terepnél rendesen 
szög, ut- és vasútnál viszony által fejezik ki. 

Emelő csavar, amerikáner, egészen vasból készült 
és nagy terheknek csekély magasságra való emelé
sére szolgáló eszköz ; a csavaranya a háromlábú áll
ványnyal egy darabból van és a csavarrud, forgatva, 
felfelé emelkedik és a terhet felnyomja (1. emelőgép). 

Emelő fa, e. rud, e. vas, a legegyszerűbb emeltyű 
(1. e.), melyet valamely nehéz test megmozgatására 
használnak. 

Emelő gép, vmely tehernek függőleges irányban 
való felhúzására szolgáló gép, mely gyakran ugy 
van szerkesztve, hogy egyúttal a terhet vízszintes 
irányba is továbbítja. Általában kétféle e. gép van : 
1) mely a felemelendő teher alatt van és a kifejtett 
nyomás által a terhet felnyomja, főleg a viznyomás-
sal működő gépek ; 2) mely a teher felett állványon 
van elhelyezve és láncz, kötél, csavar segítségével a 
terhet felhúzza, daru, csigasor stb. 

Emelő halászat, a vikiivei, ághegyhálóval stb. űzött 
halászat. 

Emeltyű, elemi gép, egy szilárd pont körül for
gatható egyenes, görbe v. könyökös rud, melyet két 
erő (a mozgató erő és a teher) különböző irány
ban igyekszik ama pont körül forgatni; e.-kar, az 
emeltyűnek azon része, mely a szilárd pont (forgási 
p., támasztó p.) és a mozgató erő támadó pontja 
között van ; e g y k a r ú e.-nél a mozgató erők a for
gási pont egyik, k é t k a r ú e.-nél mindkét oldalán 
működnek. Az e. akkor van egyensúlyban, ha az erők 
megfordított arányban állanak a forgási ponttól való 
távolságaikhoz, vagyis ha az erő és emeltyükarból 
való szorzatok egyenlők; az erőmütani arányszabály 
szerint, azon arányban, mely szerint vmely egyen
súlyban lévő e.-nél erőben nyerünk, veszítünk a moz-



gás beálltával sebességben és megfordítva. Az emel
tyűvel rendesen csak kis távolságra lehet a terheket 
mozgatni, vagy pedig helyzetét meg kell változtatni 
(1. kolostya), de az e. folytonos hatását is el lehet 
érni, ha vmely forgatható gerendelyre erősítjük, pl. 
járgány, motola, hengerkerék stb. Az e. majdnem 
minden állati és gépi erőkifejtésnek az alapja és a 
görögök azt tartották, hogy Kinyras, Cyprus sziget 
királya találta fel a trójai háború idején. 

Emenda linguae (lat.), nyelvváltság. 
Emendálni (lat.), megigazitani, kijavítani, különö

sen vmely iró szövegét. 
Emerson Ra lph , amerikai költő, szül. Bostonban 

1803. Kezdeményezője az úgynevezett transcenden-
talis mozgalomnak, melynek czélja eszményibb^szel-
lemibb életfelfogás volt. Ily irányú felolvasásokat 
tartott hazájában és Angliában. Müveit számos ide
gen nyelvre lefordították, f 1882: 
Emese, Ö g y e k neje, A l m o s vezér anyja, Anony

mus szerint terhessége idején még a Volga melletti 
ázsiai hazában azt álmodta, hogy egy karvaly meg
termékenyítette és ágyékából folyó eredt, mely mesz-
sze földet befutott. Ez álom jelenté Álmos születését 
és a magyarok honfoglalási útját. 
Emésznye, 1. pepsin. 
Emésztés, az állati szervezetek azon működése, 

hogy a lenyelt eledelekből az életfentartáshoz szük
séges anyagokat kivonják. Az e. a szájüregben kez
dődik, hol a táplálékot megrágjuk és a szájban lévő 
nyál egyrészt sikamlóssá, nyelésre alkalmassá teszi, 
másrészt a nyálban lévő ptyalin a táplálék kemé
nyítőjét czukorrá változtatja. A bárzsingon át a 
gyomorba jutva, ottan a pepsint, szabad sósavat és 
oltót tartalmazó gyomornedv behatása alá kerül a 
táplálék. A gyomornedv a különben oldhatatlan fe
hérjéket feloldja és belőlük a bélfalakon át felszívód
ható peptonokat készít. Azonkivül a lenyelt nyál a 
gyomorban a keményítőt tovább átváltoztatja czu
korrá; a nádczukor a gyomor szabad savának be
hatása alatt erythrodextrinné és ez szőlőczukorrá 
lesz, mig a szőlő- és tejczukor a gyomornedvben 
tejsavvá lesznek, a tej pedig az oltóerjesztő behatása 
alatt megalvad. Á fehérnyéken kivül kitűnően emészti 
a gyomor az enyvképző anyagokat, u. m. az inakat 
és rugalmas rostokat és felszívódható enyvpeptonokká 
alakítja őket. A gyomorból az említett nedvek beha
tása alatt képződött gyomorpép (chymus) 4 — 5 óra 
múlva teljesen a belekbe megy át. A vékonybélben a 
máj által kiválasztott epe, a pankreás által kiválasz
tott hasnyál, a Lieberkühn-mirigyek bélnedve és a 
Brunner-mirigyek váladéka összekeverednek a gyo
morból jövő péppel és segitik az emésztést befejezni. 
A hasnyál hatóanyagai: 1. egy d i a s t a t i k u s erjesztő, 
mely a keményítőt, achrodextrint és glycogént sző 
l ő c z u k o r r á alakítja; 2. egy erjesztő, mely a zs í 
r o k a t zsírsavra bontja és ezekkel összerázva fejetet 
ád; 3. egy e r j e s z t ő , mely a t e j e t megalvasztja és 
4. a t r y p s i n , mely a fehérjékből p e p t o n o k a t ké
szít. A hasnyál peptonkészitő képessége a gyomorét 
háromszorosan felülmúlja. Az epe zsiremésztő ha
tása, mint kiderült, nagyon csekély, szintúgy a fehér
nyékre és szénhydrátokra gyakorolt hatása (1. epe). 
A Lieberkühn-mirigyek által kiválasztott bélnedvnek 
pusztán a keményítőre gyakorolt czukorrá átváltoz
tató hatása van biztosan kimutatva. A Brunner-
mirigyek váladékának emésztő hatása jelentéktelen. 
Igy az emésztés által a táplálékok három főfaja u. m. 
a fehérnyék, zsirok és szénhydrátok felszívódásra és 

ennek utján a szervezet háztartásában való értékesí
tésre képesittetnek (v. ö. felszívódás, táplálkozás). 
Az emésztésben részt vesznek ezenkívül bizonyos-
alsóbbrendü szervezetek (baktériumok), melyek éte
lek, italok és a levegő utján kerülnek az emésztő
szerviekbe, a hol erjedést és rothadást indítanak meg. 
Ismerünk: l.zymogén baktériumokat, melyek erjedést 
okoznak; 2. chromogén b.-okat, melyek festőanyago
kat termelnek; 3. bromogén b.-okat, melyek behatása 
alatt büzöt terjesztő anyagok keletkeznek, végre 
4. pathogén b.-okat, melyek maguk, v. az általuk 
készített bomlástermények által betegségeket okoz
nak (v. ö. baktériumok). A belekben lefolyó ezen 
rothadás termékei főleg szénsav, hydrogen, mocsár
lég és kénhydrogén. Azonkivül fejlődik a szénhydrá-
tokból tejsav, vajsav, eczetsav; a zsírokból zsírsa
vak, szénsav, hydrogen; a fehérjékből indol, skatol, 
phenol, eczetsav, vajsav, valeriansav, glycerin, viz, 
szénsav, hydrogen, mocsárlég, stb. Ez anyagok, mint 
az e. bomlási és végterményei a bélsárban fordulnak 
elő kisebb-nagyobb mennyiségben. Az emésztés 
egyes részletei a különböző állatrendeknél külön
bözőkép alakulnak, a táplálék minősége és az ehhez 
alkalmazkodott emésztési szervek szerint. 

Emésztés, vizfolyásnál valamely keresztszelvényen 
egy másodperczben keresztül folyó vízmennyiség. 
Akár vízhasznosítás, akár vizszabályozás szempont
jából az e.-nek pontos meghatározása igen fontos, -
s ezt vagy közvetlenül megmérik (emésztésmérő, 
keresztépitményben hagyott nyilas, bukógát) v. 
pedig kiszámítják a keresztszelvényből és a sebes
ségből. 

Emetica, 1. hánytató szerek. 
Emetin, az ipecacuanha (hánytatógyökér) gyökeré

ben található szerves alj, mely annak hánytató hatá
sát okozza. 

Émeute (francz., -mőt), zendülés, lázadás. 
Emich, 1) G u s z t á v (emőkei), könyvkereskedő és 

nyomdász, szül. 1814. nov. 3. Pesten; egyetemet 
végzett, a könyvkereskedői pályára lépett s több évet 
külföldön töltvén, 1842. Pesten könyvkereskedést 
nyitott, a nemzeti irodalomra fektetve tevékenysége 
fősulyát. Üzlete a negyvenes évek egyik irodalmi köz
pontja volt. O adta ki Petőfi költeményeit. 1848. 
nyomdát állított, 1850. megindította a Pesti Naplót 
s nagy kiadói tevékenységet fejtett ki. A bécsi krónika 
(1. e.) kiadásával a párisi világkiállításon arany érmet 
s sok más kitüntetést nyert. Virágzó üzlete 1868. az 
Athenaeum irod. és nyomdai részvénytársaság tulaj
donába ment át, f 1869. april. 3. — 2) G u s z t á v , 
az előbbinek fia, kir. asztalnok, szül. 1843. márcz. 
5-én Pesten; tanulmányait a fővárosban befejezve, a 
hadi tengerészeti akadémián, utóbb külföldi egyete
meken tanult; 1868. a földmivelési minisztériumban 
fogalmazó, később titkár és osztályvezető, 1872. ki
lépett az államszolgálatból, de a lausannei és berni 
nemzetközi phylloxera-értekezleten a magyar állam 
képviselője volt. 1884-től 1891. országgy. képviselő, 
a delegáczió t. és a közgazdasági bizottság előadója. 
Elnöke az országos kertészeti egyesületnek, tagja a 
fővárosi képviseletnek, s számos tud. intézet választ
mányának, 1. tagja a bpesti ker. kamarának. Több ter
mészettud. szakmunkát irt. 1891 óta az Athenaeum 
társulat főigazgatója. 

Emigratio (lat.), kivándorlás; igy nevezik vmely 
ország politikai menekülteinek, emigránsainak Ösz-
szeségét. A franczia protestánsok elleni rendeleteknek, 
az angol és franczia forradalmaknak, a lengyel sza-



badságharczoknak stb. mind meg voltak a maguk 
menekültjei. Magyar e.-ok tömegesen II. Rákóczy 
Ferencz mozgalmai után jelentkeztek a külföldön és 
pedig Lengyel-, Franczia- és Törökországban, hol 
Rodostóban volt főtelepük. Az 1848/49-iki szabad-
ságharcz után a magyar e m i g r a t i o ismét nagy ará
nyokat öltött; az emigránsok előbb Törökországban, 
azután Európa egész nyugatán szétszórva éltek; a 
sajtóban s társadalmi uton tevékenyen dolgoztak 
nemzetök politikai jogainak visszaszerzése érdeké
ben. Az emigratio pénzalapja a Kossuth L. felolva
sásaiból Amerikában gyűjtött összeg, főközpontjai 
Paris és Genf voltak, mig Kossuth 1853-tól London
ban telepedett meg s ott várta a kedvező alkalmat, 
hogy Ausztria ellen actióba lépjen. Ezt meghozta az 
1859-iki olasz háború; Kossuth május 5. találkozott 
III. Napóleonnal, másnap megalakitá gr. Teleki Lász
lóval és Klapka Györgygyei a M. nemz. igazgatósá
got s Angliába visszatérve, megindította nagy agitá-
czióját. Az olasz háborúhoz fűzött reményeknek a 
villa-francai békekötés (1859. jul. 8.) idő előtt véget 
vetett; az olaszországi magyar légió feloszlott. Kos
suth viszatért Londonba, s az 1861-iki országgyűlés 
és az általános amnestia még a kiegyezés előtt na
gyon megapasztotta az emigránsok számát, az 1867. 
koronázás pedig megszüntetett minden politikai okot 
a hazától való távolmaradásra. V e r e s s Sándor: 
A m. emigr. Keleten. (1879.) K o s s u t h Lajos: Ira
taim az emigratióból 3 köt. (1880—82.). K l a p k a 
György: Emlékeimből (1886.). 
Emilia, tartomány Közép-Olaszországban, területe 

20.750 km a, 2,352.497 lak. Földje, melyet a Pó és 
mellékfolyói áztatnak, részben hegyes, mocsaras, de 
termékeny. Nevét a Via Aemiliától, mely Piacenzából 
Riminibe vezetett, nyerte. 

Emin, török hivatalnok, tiszttartó, jószágfelügyelő, 
adószedő, régi emlékeinkben gyakran előfordul. 
Emin basa, igazi nevén Schnitzer Eduárd, hires 

német afrikai-utazó, szül. zsidó szülőktől Oppelnben 
1840. márcz. 28. Orvostudor. 1876. Gordon basával 
Afrikába, Szudánba ment. 1878-tól tiz éven át Aequa-
toria, az egyenlítői tartományok kormányzója s ez 
állását megtartotta akkor is, midőn a mahdi lázadása 
területét teljesen elzárta Egyptomtól. A Felső-Nilus 
környékének felkutatása körül nagy érdemeket szer
zett. A sok expeditio közül, mely E. felkeresé
sére indult, csak Stanleyé 1887-ben érkezett el 
hozzá. Emin Stanley vei 1888. szárazföldön indult 
a kelet-afrikai német birtokok felé; odaérkezve 
1890. német szolgálatba lépett s 1891. májusban 
ujabb expeditióval ment Afrika belsejébe. Utjának 
czéljairól hiteles tudósítások 1892. tavaszán még nem 
érkeztek ; azt hiszik visszatért Aequatoriába. 
Eminens (lat.), kimagasló, kitűnő; e m i n e n t e r , 

kiválóan, kitűnően. 
Eminentia (lat.), hajdan királyok és császárok, ma 

a bibornokok czime. VIII. Orbán pápa rendeletére az 
egyházi vál. fejedelmeket és a Johannita rend nagy
mesterét is megilleti. 
Emir (arab), ur, parancsnok; Mohammed ivadékai-

nak, valamint a mohamedán törzsfőnököknek, fejedel
meknek czime; bokharai stb. emir. 
Emissarius (lat.), küldött; ma rendesen titkos (po

litikai) ügynök. 
Emissio (lat.), kiküldés; értékpapíroknak bizonyos 

időpontban, meghatározott árfolyamon, többnyire köz-
aláirás utján történő kibocsátása; e m i t t á l n i , kibo
csátani, forgalomba hozni. 

Emke, az »erdélyrészi magyar közművelődési egye
sület* (a négy szó kezdőbetűjének összetételéből szár
mazó) rövidített neve. 

Emlékbeszéd, oly szónoki mübeszéd, mely vmely 
elhunyt kiváló egyéniség érdemeit méltatja, hogy az 
illetőnek emlékét a hallgatókban felújítsa. Ily e.-et 
mondatnak el pl. a m. tud. Akadémia, a Kisfaludy és 
a Petőfi-társaság elhunyt tagjaikról. Kiváló szóno
kaink e téren: Kölcsey Ferencz (Kazinczy és Berzse
nyi felett), b. Eötvös József (Széchenyi, Kölcsey, Kö
rösi Csorna S., Szalay stb. felett), Gyula Pál (Eötvös, 
Arany, Kölcsey stb. felett), Beöthy Zsolt (Greguss 
Ágost felett), Vadnai Károly (Tóth Kálmán felett), 
Bodnár Zsigmond (Balázs Sándor felett), Kállay Béni 
(gr. Andrássy Gyula felett) stb. 

Emlékdal, M á t y á s király halálára, 1490-ből való 
ének, régibb irodalmunknak egyik becses marad
ványa a gyöngyösi codexben, közzétette Szilády 
Áron, Régi m. költők tára, I. 1877. 

Emlékek. Az archaeologia megkülönbözteti az e.-et 
a maradványoktól; az utóbbiak készítésénél nem 
gondoltak az utókorra (fegyverek, bútorok, levelek, 
számadások, épületek stb.), mig az e. az utókornak 
vannak szánva, ilyenek: a sirkövek, emlékérmek, czi-
merek, feliratok, okmányok, szerződések, melyek a 
jövőre is szólnak. 

Emlékezés nélkül mi volnál te oh sziv ? Beszédes 
húrjától megfosztatott hárfa ! T o m p a : Falusi órák. 

Emlékezet, memória, elménk azon képessége, hogy 
bizonyos eseményt, behatást, érzést hosszabb-rövi
debb ideig megtart és mint már jelenvoltakat fel
ismer ; az agyunkat érő számtalan benyomás közül 
azok, melyekre figyelmünk öntudatunk hozzájáru
lása mellett különösen irányítva volt, emlék gya
nánt maradnak vissza, agykérgünkben hosszabb-
rövidebb ideig fennmaradó változást hozva létre. 
Ezen változás képesit bennünket arra, hogy az egy
szer támadt érzést mint már jelenvoltat megismer
jük, vagyis reá emlékezzünk. 

Emlékezzünk régiekről , az »Enek Pannónia 
megvételéről« (1. e.) cz. XV. századbeli történeti köl
temény első sora. Az egész első versszak ez: 

Emlékezzenk régiekrél, 
Az Szythiából kijiittekrél, 
Magyaroknak eleikrél, 
És azoknak vitézségekrél. 

Emlékirat , visszaemlékezések gyűjteménye; vmely 
tárgyról irt behatóbb szakvélemény. 

Emlékkönyv, album (1. e.), többnyire oly könyv, 
melybe valaki ismerőseitől emléksorokat, verseket 
stb. gyűjt. 

Emlékvers , oly költemény, melyet ismerősök, kül. 
hölgyek emlékkönyvébe irnak. 

Emlény, avult szó »emlékkönyv« helyett. 
Emler József , cseh történetíró, szül. 1836. jan. 

10. Libanban (Csehorsz.); 1871. prágai városi levél
tárnok, 1879. a tört. segédtud. egyetemi tanára. Szá
mos forrásmunkát adott ki hazája történetéhez. 

Emlők, a mellen elhelyezett 2 emlőmirigy, mely fiuk
nál elkorcsosodik, lányoknál pedig a serdülés szaká
ban indul erősebb kifejlődésnek. Az emlő-mirigyek 
15—25, zsir- és kötőszövet által elkülönített lebeny
kéből állanak, melyek ismét kisebb lebenykékből, kis 
tömlőszerü képletekből állanak, melyek kivezető csőbe 
nyílnak. Ezen kivezető csövek a tágabb tejvezeté
kekbe mennek át, melyek a bimbóudvar felé vonulva 
hosszúkás tömlővé lesznek és az emlő bimbójának 
csúcsán szabadon nyílnak. Az e.-k terhesség idején, 
kül. annak utolsó szakában megduzzadnak és a gyer-



mekágy első napjaiban colostrumot, ko r a te je t , az
után pedig tejet szolgáltatnak. Czéljuk és rendelteté
sük tehát a csecsemő szoptatása. Az e.-k betegségei az 
e m l ő l o b , mely szoptató nőknél szokott előfordulni; 
vöröses, forró daganat, borzongás. Kezelés : felszívó, 
oszlató szerek, jégborogatások; ha tályog képző
dött : lehető korai megnyitás. A c s e c s b i m b ó lobja, 
mely a bimbón támadt repedések és bőrlehámlások 
lobosodása által keletkezik. Glycerin, borogatások, 
esetleg a fekély edzése. Emlőfájás (mastodynia), az 
emlő túlérzékeny állapota, heves fájdalmakkal, mei 
lyek rendesen ideges nőknél és hószámzavarokkal 
járnak együtt. E m l ő r á k , kemény daganat az 
emlő mélyében, mely lassan növekedik. Kezelése: 
mielőbb való kiirtás. 

Emlősök, mammalia, a gerincesek (vertebrata) 
osztályába tartozó állatok, melyek a fejlettség leg
magasabb fokán állnak. Az e.-ök fejvázát u. a. cson
tok alkotják, mint az emberét, ki azonban agyának 
fejlődöttsége és az ezzel járó szellemi képességei által 
magasan áll a többi e. felett. A koponya 2 bütyök
kel izül az első nyakcsigolyához, a felső állkapocs 
mozgathatlan ; az alsó mozgatható és mozgása a 
táplálkozásnak megfelelőleg jobb és bal irányban 
(kérődzők) vagy hátulról mellfelé irányuló (ember). 
Fogazatuk t ö k é l e t e s , ha metsző-, eb- és záp fogak 
képviselve vannak, ellenkező esetben t ö k é l e t l e n , 
némelyeké teljesen hiányzik (némely czetek, ürgyü-
sök). A nyakcsigolyák száma, eltekintve a nyak hosz-
szuságától: 7, kivételt csakis a manatus australis 
képez : 6, a bradypus torquatus: 8, és a br, tridac-
tylus: 9 nyakcsigolyával. A hátcsigolyák száma 
10 — 20, az ágyékcsigolyáké 6 — 7, a keresztcsigo
lyáké 2—5, a farcsigolyáké 4—46. A bordapárok 
száma megegyezik a hátcsigolyák számával. A vég
tagok általában czombcsont, alszárcsont, szárkapocs, 
lábtő-, lábközép- és ujjcsontokból állanak, melyek 
az életmódhoz képest külömbözőkép módosulnak. 
A mellső végtagok a vállöv (kulcscsont és lapoczka), 
& hátsók a medenczeöv (csipő-, ül- és farcsont) által 
vannak a törzshöz alkalmazva. A kulcscsont azon 
állatoknál, melyek mellső végtagjaikat csak állásra 
v. járásra használják, hiányzik; a medenczeöv a 
czeteknél a végtagokkal együtt hiányzik. Az ujjak 
száma rendesen 5; leggyakrabban hiányzik a hüvelyk, 
azután a kis és mutató ujj. Izomrendszerükrejellegző 
a r e k e s z i z o m , diaphragma, mely a zsigerüreget 
mell- és hasüregre osztja. A kültakaró többnyire szőr
rel fedett (serték, tüskék, pikkelyek, gyapjú, sörény, 
pamat, bajusz, szakáll); csupán a talpak csupaszok. 
Vmint a szőr különböző alakjai, szintúgy a körmök, 
karmok, paták, csülkök és szarvak is hámképletek. Az 
idegrendszer központja az agy (1. e.) és gerinczagy. 
Az ember után legkifejlettebb agygyal az emberidomu 
majmok bírnak, kevesebbel a többi majmok, ragado
zók, uszonylábuak, czetek, patások, míg a rovarevők, 
rágcsálók, erszényesek és ürgyüsök agyveleje egé
szen sima vagy csak egyes barázdákkal ellátott. 
A szem (1. e.) a föld alatt élőknél elsatnyult, néme
lyeknél csillogó fémfényü felület, az u. n. kárpit (1. e.) 
látható. Némelyeknél a fülkagyló hiányzik, másoknál 
(czetek) az orr pusztán lélegző készülék, a szaglás, 
vmint a szagideg hiányzik. A tápcső az állat táplá
léka szerint egész testének 3 — 28 szorosa, még pedig 
a húsevőké rövidebb, a növényevőké hosszabb. Léleg
zésre mindnyájuknál a mellüregben elhelyezett tüdők 
szolgálnak; szivük 2 pitvarral és 2 gyomrocscsal 
bir; aortájuk balra hajló ivet képez. Piros vér-

testecskéik maggal nem birnak. Mindnyájan eleve
neket szülnek, melyeket a nőstény emlőin táplál 
(1. emlők). Kb. 2300 élő és 800 ásatag faj ismeretes. 
Némelyek téli álmot alusznak. A harmadkor kezdetén ; 
csak egyes növényevők és czetek voltak a földön, 
a miocénben léptek fel a húsevők és néhány majom, , 
végre kb. a pliocenben lépett fel az ember. Felosz- > 
t á s u k : Főemlősök,primates; félmajmok,prosimii;. 
röpkedők, volitantia ; rovarevők, insectivora ; raga
dozók, carnivora ; uszonylábuak, pinnipedia; rág
csálók, rosores; körömpatások, lamnungia; ormá
nyosak, proboscidea ; páros ujjuak, artiodaclyla; pá
ratlan ujjuak, perissodactyla; foghíjasok, edentata; 
czetek, cetacea ; erszényesek, marsupiália és ürgyü
sök, monotremata. 

Emma, Németalföld özvegy regens-királynéja, Wal-
deck-Pyrmonti herczegnő, szül. 1858. aug. 2. III. Vil
mos németalföldi király neje lőn 1879. jan. 7. A király 
betegsége alatt (1890.) regensnő ; e méltóságot viseli 
a király halála óta (1890. nov. 23.), mint kiskorú 
leányának, W i l h e l m i n a királynőnek (szül. 1880. 
aug. 31.) gyámja. 

Emmer Korné l dr., curiai biró, szül. Nagyszom
baton 1845. május 3-án, 1867. ügyvéd, 1871. jogtu
dor, 1865. pesti ítélő táblai joggyak., 1866. Nagysz. 
városi aljegyző s jegyző, 1869. pesti táblai majd 
curiai fogalmazó, 1872. pesti tvszéki biró, azután 
orsz. képviselő, 1882. bp. táblai, 1891. curiai biró. 

Emmetropia (gör.), rendes látás, a szem azon álla
pota, midőn a távolpont végtelen távolságban fekszik 
és igy a reczehártyán párhuzamos sugarak egyesit-
tetnek, ellentétben a myopiával (1. rövidlátás) és a 
hypermetropiávai (1. túllátás). 

Emmollientia (lat.), felpuhító szerek, melyek a test 
szöveteit puhábbá, simulékonyabbá teszik, lobos 
részek feszülését csökkentik; nyugalom, nedves me
leg, langyos fürdők, massage. 
Ernőd, község Borsod m. 2591 lak. 
Emolumentum (lat.), előny, pénzbeli (többnyire 

mellék-) jövedelem. 
Emotio (lat.), kedélymozgalom, felindulás. 
Empedokles, görög bölcsész Agrigentből, 492. és 

432. közt élt Kr. e. Ő volt az első, ki a 4 elemből 
származtatta a világot. 

Emphasis (gör.), a rhetorikában a kifejezés nyo
matékos kiemelése; emphatikus, nyomatékos. 

Emphysema, légdaganat, 1. e. 
Emphyteusis (gör.), örökbér (1. e.), az osztott tulaj

don egyik neme, a róm. jogban azon jogviszony, 
melynél fogva a tulajdonos földbirtokát, anélkül 
hogy tulajdonjogáról lemondana, egy másiknak, az 
emphyteutának korlátlan használati és haszonélve
zeti joggal örökre bérbe adja, annak ellenében, hogy 
évenkint bizonyos bért (canon, pensio) fizessen. Kez
detben csak városok, testületek, a császárok földjei 
(ager vectigalis) tekintetében alkalmazták, később 
magánosok is, amidőn a latifundiumok hasznosítá
sának csaknem egyedüli módjává vált; nálunk ha
sonló intézmény voltak a bérföldek, udvartelki curia-
lis birtokosok, zsellérek (1. e.). 

Empire (francz., anpír), császárság, főleg I. és III. 
Napóleon császársága. 

Empiria (gör.), tapasztalat, tapasztalati tudomány; 
empirismus, bölcsészeti rendszer, mely szerint min
den tudás tapasztalat alapján szerzendő ; empirista, 
a ki az empirismusnak hódol; empirikus, a ki ellen
tétben a theoretikussal működését a tapasztalatból 
levont szabályok szerint irányozza ; kül. az orvos, 



a ki — mint már az e m p i r i k u s i s k o l a Kr. e. a 3. 
sz.-ban — minden elméleti tudomány kizárásával 
egyedül gyakorlati hagyományokhoz és a betegágy
nál szerzett saját tapasztalataihoz tartja magát; em
p i r i k u s t u d o m á n y o k azok, melyek alapja a meg
figyelés és tények összegyűjtése, ilyenek a természet
tudomány és az összes történelmi tudományok. 

Emplastrum (lat.), flastrom, tapasz (1. e.). 
Emploi (francz., ánploá), alkalmazás, foglalkozás, 

hivatal, e.-irózni, alkalmazni, foglalkoztatni. 
Emporium (lat.), oly hely, hol vmely vidék, ország 

v. világrész kereskedelmének szálai mintegy köz
pontba összefutnak, tehát kereskedelmi, forgalmi 
góczpont. 

Emprunt (francz., ánprőn), kölcsön, főleg állam, 
testület v. részvénytárs stb. oly adósságai, melyek
ről közforgalom tárgyát képező részkötelezők adat
nak ki. 

Empsychosis (gör.), a léleknek a magzat testébe 
való belépése. 

Empyema, genytályog, 1. e. 
Empyreuma, kozmás szag, iz ; 1. kozma. 
Ems, fürdő Poroszországban (Hessen-Nassau), a 

regényes Lahn völgyben 6000 lak. Natron-tartalmu 
meleg gyógyforrások (21 — 50° C) , melyeket már a 
rómaiak ismertek. Közelében bányák. 

Ems, folyó, ered a Teutoburgi erdőben Németor
szágban, Rheine városig é.-ny.-i irányban foly, hol 
homokbuczkák s a Bourtanger Moor (B. láp) között 
éri el Friesland termékeny iszapvidékét; itt torkolata 
öböllé szélesedve (Dollárt öböl) az Északi tengerbe 
szakad. Egész folyásában alföldi folyó. 

Emtio (lat.), vétel, vásárlás. 
Emuisin (synaplas), a mandolában található erjesz-

tőanyag (fermentum), mely amygdalinból czukrot 
fejleszt. 
Emulsio (lat.), fejet, 1. e. 
Én, a bölcsészetben az alany, a tudatos egyéniség. 
Enakiták, Árbától származó óriás nép Palaestiná

ban, Hebron körül, melyet a zsidó nép legyőzött. 
Enanthema (gör.), belső, kül. a nyákhártyákon fel

lépő kiütés. 
Enare tó, szigetekkel behintett tó, Finnország leg

északibb részén, ter. 1421 '4 km 2. A Paatsjoki a 
Varanger fjordba viszi vizét, s igy az északi Jeges 
tengerrel közlekedik. 

En attendant (francz., án átandan), addig is, mig; 
elvárva. 
En avant (francz., án aván), előre. 
En bloc (francz., án blok), egészében, csoportostul, 

mindenestül. 
En canaille (francz., án kánáj), póriasán, par-

lagiasan. 
Enceinte (francz., anszént), körülövezés, jelenti 

különösen a várnak egy egészet képező körerőditmé-
nyeit, ellentétben az előre tolt v. külső müvekkel. 
Enchiridion (gör.), rövidre fogott kézikönyv. 
Enchondroma (gör.), porczdaganat, 1. e. 
Encke, 1) J á n o s F e r e n c z , hires német csillagász, 

szül. Hamburgban 1791. f 1865. — 2) E r d m a n n , 
szobrász, szül. Berlinben 1843. 

Enclava (lat.), az államterület olyan része, mely a 
főterülettői külön fekszik, a melyet idegen államok 
vesznek körül. 
Encs, község Abauj-Torna m. 806 lak. 
Encsencs, község Szabolcs m. 1245 lak. 
Encyclika (gör.), körlevél, az egyházjog egyik 

forrása; eredetileg igy nevezték a püspököknek külö

nösen beiktatásuk után a hívekhez irt leveleit; utóbb 
e kifejezést kizárólag a pápai körlevelekre alkalmaz
ták, mig a püspökökét epistolae pastorales (pásztor
levelek) nevezik. 

Encyclopaedia (gör.), gyűjteményes munka, mely 
v. az összes tudományokat és ismereteket, v. egyes 
tudományszakoknak összes ágait öleli fel. Nevét 
onnan nyerte, mert a benne felölelt anyagot v. sza
kok (körök, kükloi) szerint v. csak külső ismertető
jelek (abc) által meghatározott rendszerben tár
gyalja. Jelenti még vmely tudományszak alapvető 
elveinek kivonatos, rövid rendszerét, mint ilyen a 
methodologia (1. e.) kiegészítő részét képezi és 
encyclopaedikánák is nevezik. Bár már az ókorból 
ismeretesek Varró és Plinius hasonló irányú munkái, 
a szónak általános elterjedést Diderot és d'Alembert 
»Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers« czimü vállalata (Paris, 
1751—72, 28 foliokötet) szerzett, melynek munka
társait (Grimm, Holbach, Rousseau, Voltaire, Turgot 
és mások), e n c y c l o p a e d i s t á k n a k nevezték. Ma
gyar nyelven az első (szakok szerinti beosztással) 
ismerettárt Apáczai Cseri János készítette 1653-ban 
ily czimmel: » Magyar Encyclopaedia, azaz Tudo
mánytárkönyv, avagy minden igaz és hasznos böl
csességnek szép rendbefoglalása« (de csak 1655. ad
hatta ki Utrechtben; újra kiadatott Győrött, 1803. 
Streibig Józsefnél). Századunk elején számos magyar 
e. látott napvilágot: Ladvocat 8 kötetes Históriai 
Dictionariuma Mindszenti Sámuel fordításában (Ko
márom, 1795—1809.), Budai Ferencz Polgári Lexi-
cona (1804.), Fehér Györgytől (1818.) és Lánghy 
Istvántól (1827.) a tudományok rövid e.-ái stb. A 
német Conversations-Lexikonok mintájára készült 
betűrendes műveket 1. lexikon. 

Endemann, jeles német jogtudós és politikus, szül. 
1825. ápr. 24-én Marburgban, jelenleg Bonnban a 
polgári perrendtartás, a kereskedelmi és magánjog 
tanára. 

Endemia (gör.), tájkór, 1. e.; e n d e m i k u s , tájéki, 
tájkóros. 
Endermatikus szerek, olyan gyógyszerek, melye

ket a hólyaghúzó tapasz által felhámjától megfosz
tott bőrbe vittek be ; jelenleg ezt a bőralatti befecs
kendezések pótolják. 

En détail (francz., andetáj), kicsinyben (1. détail). 
Endivia-saláta, a cichorium endivia, endiviakátány 

nevű növény, melyet salátának termelnek. Levelei 
szívósak, kemények, fodrozottak és csak akkor hasz
nálhatók, ha előzőleg meghalaványittatnak ; annyi
ban értékes, hogy szeptember, október és november 
hóra lehet termeszteni, mikor fejes saláta nehezen 
kapható. 

Endlicher I s t v á n L á s z l ó , füvész és nyelvész, sz. 
Pozsonyban 1804. jun. 24-én, tanulmányait Pesten 
és Bécsben végezte, Bécsben egyetemi tanár és a 
füvészkert igazgatója, több becses növénytani szak
munkátirt. f 1849. márcz. 28. Reánk, régi jogunk for
rásaira vonatkozó művei »Die Gesetze des heil. Ste-
phan« (Bécs 1849.) és »Rerum hungaricarum monu-
menta Árpadiana« (Sangalli 1849) fontosak; ő tette 
először közzé teljesen szt. István törvényeit, az 
admonti codexből, melynek pontos hasonmását a 
magy. tud. Akadémiának ajándékozta. 

Endocardium (gör.), a sziv belhártyája, 1. sziv ; 
endocarditis, a sziv belhártyájának lobja. 

Endogenae (gör.), De Candolle rendszerében az 
egyszikű növények elnevezése. 



Endometritis (gör.), a méh belhártyájának lobja, 
méhhurut. 

Endophiták, 1. élősdiek. 
Endor (romjai Nazareth közelében), helység Pa

laestinában, Manasse törzsének területén, hol Saul 
király az ottani boszorkány által Sámuelt a sírból 
felidéztette. 

Endoskop (gör.), műszer a test üregeinek (húgy
hólyag) kivilágítására és tükrözésére. 

Endosmosis, 1. ömlés. 
Endosperma (gör.), a mag fehérnyéje. 
Endre, 1. András királyok és herczegek. 
Endréd, 1) község Somogy m. 1847 lak., — 2) köz

ség Sopron m. 1023 lak., — 3) Kis-, község 262 lak. 
— 4) Nagy-, község 273 lak., mindkettő Bars m. 

Endrefalva, község Nógrád m. 952 lak. 
Endrey G y u l a , orsz. képviselő, szül. 1856. július 

23. Egerben. 1878—1880. Heves megyei tb. aljegyző 
és a » Hevesvármegye* lap szerkesztője. 1882. Hód-
mező-Vásárhelyen ügyvéd, 1883. óta » Vásárhely és 
Vidéke« szerkesztője. 1892. Hódmező-Vásárhely 
orsz. képviselője. 

Endrőd, község Békés m. 10.898 lak., a Kőrös mellett. 
Endrődi, 1) J á n o s , kegyesrendi pap és iró, szül. 

1756 Értényben Tolna m. 1792—93. » Magyar játék
szín* czimmel négy kötetben színdarabokat adott ki. 
Mint philosophiai iró 1806. megjelent ethikájával 
úgyszólván úttörő, f 1824. — 2) S á n d o r (endrődi 
Kupricz), a Kisfaludy- és Petőfi-társaság tagja, a 
képviselőház naplószerkesztője, szül. 1848. jan. 16. 
Veszprémben. Tanulmányait befejezve középiskolai 
tanár, 1891. a képviselőház naplószerkesztője ; szá
mos költeményt és elbeszélést irt, melyek önálló 
kötetekben is megjelentek ; fordította Heine verseit. 
Endymion, a görög mythologia szerint rendkivül 

szép ifjú, ki Dianát (Selene) szerelemre gyulasztotta; 
az istennő éjjelenként szerelmes tekintettel szemlél
gette, mitől az ifjú álmaiban oly boldogságot élve
zett, hogy Zeustól az örök álom kegyét kérte 
magának. 

Ének, 1) az érzelem zenei nyelve, a zene és lyrai köl
tészet egyesülése. Van m a g á n - é . (solo) és k a r - é . 
(chorus), alkalmazásra nézve e g y h á z i és v i l á g i é. 
(1. dal). Az é.-től a beszédhez átmenetet képez a 
r e c i t a t i v v . p a r l a n d o . — 2) Nagyobb elbeszélő 
költemények egyes fejezeteit is é.-eknek nevezik a 
költők, igy a Zrinyiász 15, a Zalán futása 10, a Buda 
halála 12 énekből állanak. 

Énekek éneke (héb.: sir hasirim), a bibliának egyik 
könyve, melyet a hagyomány Salamon királynak 
tulajdonit, költőileg irja le Sulamith és kedvesének 
szerelmét (1. Canticum); 1892. Parisban színpadra 
alkalmazták s hatással adták elő. 

Énekes bohózat, oly bohózat, melyben könnyebb 
természetű énekrészek (kuplék, indulók, tréfás duet
tek stb.) is vannak, átmenet az operettéhez. 

Énekes játék, operetté (1. e.). 
Énekes könyv, világi v. egyházi énekeket, dalla

mokat tartalmazó könyv, 1. cantionale. 
Éneklők, oscines, madarak, melyek hangképző ké

szüléke 5—6 pár énekizom alkalmazása által nagy 
tökélyre emelkedett. Kilencz, némelykor 10 elsőr. evező 
tollúk van; lábaik járók. Sokan költözők; az éneklés
ben és fészeképitésben némelyek nagy tökélyt fejte
nek ki. Ide tartoznak a pintyek, fringillidae; tanagra-
félék, tanagridae; pacsirták, alaudidae; ,billegetők, 
motacillidae; fakúszók, certhicidae; czinkék, pari-
dae; zenérek, sylviidae; rigók, turdidae; seregélyek, 

sturnidae; paradicsommadarak, paradisÉtdae;hollók, 
corvidae; gébicsek, taniidae; légykapók, muscicapi-
dae és fecskék, hirundinidae. 

Énekmondók. A középkorban az iró rendesen 
nemcsak szerzője, hanem előadója és terjesztője is 
volt műveinek s közvetlen érintkezésbe lépett közön
ségével. E viszonyok a legtöbb népnél a vándoréne
kesek rendjének megalakulását vonták maguk után, 
mely egyrészt a nagy tiszteletben állott régi nemzeti 
énekesek hagyományait örökölte, másrészt a római 
scurra, histrio és joculator nyomaiba lépett. A fran
czia jongleurnak (zsonglőr), az angol menestrelnek, 
a német spielmannak nevezte őket. Foglalkozásuk 
körébe tartozott a látványos művészetek minden 
ága, főfoglalkozásuk azonban az énekmondás volt 
zenekíséret mellett. A középkori kútfők közös latin 
névvel joculatoroknak (mulattatók) nevezik. Megle
hetős számú adat és maguknak a költőknek bizony
ságai tanúskodnak róla, hogy a vándorénekesek ily 
osztálya nálunk is ki volt fejlődve. Anonymus le
szólja őket, hogy csacska énekeikkel a történetet 
meghamisítják, de azért ő maga is sok helyt a jocu-
latorok énekeiből merit. A hét augsburgi menekültet 
tekinthetjük az első történetileg igazolható magyar 
joculator-csoportnak, mely a Pozsonyi krónika sze
rint egész Sz.-István koráig sátorról sátorra járt és 
énekmondással kereste kenyerét. Későbbi történe
tükre vonatkozólag gazdag oklevél-irodalmunk szol
gáltat érdekes adatokat. Több levél (Fejér György 
okmánytárában) mint királyi javak haszonélvezőit 
említi az énekeseket, igy III. Endre 1292-ki oklevele, 
melyben joculatorainak zalamegyei földjét, quondam 
terram joculatorum nostrorum Igrichi vocatam, Du-
ruzló mesternek ajándékozza. Ezen Igriczi nevü 
községről már IV. Béla levelei is szólnak (1251, 
1255). S mivel már az Árpádok korából ismerünk 
Igrecz, Igriczi nevü községeket, azt kell következ
tetnünk, hogy ezek (egy tordamegyei Igrichteluk, 
egy borsodmegyei Igrichi, később egy ungmegyei 
Igrischtya s egy krassómegyei Igrechy) szintén 
joculator-telepek voltak. E helynevek ugyanis két
ségtelenül a lakók eredeti nevét, az >igricz«-et 
őrzik, mely szláv szó s játékost, hangszeren játszót 
jelent (ó-szl. igrati = játszani). Hogy magyar nevok 
is volt, bizonyítja egy Szabó Károly által ismerte
tett 1347-iki oklevél, mely a királyi r e g ő s ö k egy
kori földjének, a Pest melletti Regtelöknek eladomá-
nyozásáról szól, a regös nevet latinul combibatornak 
(1. e.) tolmácsolván. De már egy 1219-ki oklevélben 
is találunk egy Regus nevü udvarnokot. Az igricz és 
regös neveket később a h e g e d ő s váltja fel s e mel
lett feltűnik a l a n t o s is (hegedő alatt a mai czitera 
v. tambura, lant alatt a 6 húrral ellátott koboz ér
tendő). Okleveleink a joculator mellett a musicus, 
citharoeda, trufator, mimus, histrio stb. kifejezéseket 
is használják megnevezésükre. Nemcsak udvari 
(királyi), hanem népi hegedősök is voltak. Ének
mondóink a királyok viselt dolgait, a keresztény 
lovagkor hőstetteit zengték, de énekeltek gyászoló, 
tréfás és gúnyos dalokat, sőt énekbe foglalták a 
törvényeket is. Az Árpádkori kútfők két énekmondó 
nevét őrizték meg, az egyik Mikó (Mihály), a másik 
Chiper. L. Sebestyén Gyula, Adalékok a középkori 
énekmondók történetéhez, Bpest, 1891., Petz Gedeon. 
Magy. és német hegedősök, Irodtört. Közi. 1891. 

Ének Pannónia megvételéről, a XV. sz.-ból való 
legrégibb históriás énekünk. Legelőször Pray György 
tett róla említést s közölte Cornidessel, a m. kir. 



egyetemi könyvtár őrével, kitől Révai egy másolatát 
kapta s az "Elegyes versek« mellé adott Régiségek 
közt (Pozsony, 1787.) közzé is tette. Az ének tár
gyára az ősmagyar mondakörhöz tartozik, a fehér 
ló, aranyos nyereg és fék regéjét adja elő. Ránk 
maradt alakjában vmely tudákos szerzetesnek mun
kája, ki a kidolgozásba egy régi nép-ének töredékeit 
is beleolvasztotta, melynek nyomait az alliteráló 
sorok árulják el. L. Szilády Aron, Régi magy. köl
tők tára, I. kt. 

Energia (gör.), eleven erő, erély, 1. erő; e n e r g i 
k u s , erélyes. 

Enervatio (lat.), elgyöngülés, elsatnyulás ; ener
v á l t , elsatnyult. 
En face (francz., án fász), elölről tekintve. 
En famille (francz., án famíj), családi körben. 
Enfantin B a r t h é l e m y P r o s p e r (Enfantin atya), 

a Saint-Simonismus egyik megalapítója, szül. Paris
ban 1796. Tanaiban a nők emancipatióját a leg
szélsőbb szellemben hirdeti, e miatt a bíróságokkal 
is meggyült a baja. f 1864. . 

Enfants perdus (francz., ánfán perdü), elveszett 
gyermekek, igy nevezték a XVI—XVII. században 
a rohamnál elsőknek kirendelt katonákat, mert azt 
hitték rólok, hogy biztosan odavesznek. 

Enfant terrible (francz., ánfán teribl), rettenetes 
gyerek, a ki hozzátartozóit magaviseletével, kérdé
seivel stb. zavarba hozza. A kifejezést Gavarni Pál 
(1801—66). torzképrajzoló használta először. 
Enfíeld (énfild), város Middlesex angol grófságban, 

20.000 lak. Királyi fegyvergyár. 
Enfilade (francz., ánfilád), sor, vonal ; csapat vagy 

sánczvonalnak egész hosszában való lövetése. 
Enfin (francz., ánfen), végre, röviden, egy szóval. 
Engadin, regényes alpesi völgy, Graubündten 

svájczi kantonban az Inn folyó mentén ; a szomszé
dos völgyekkel műutakon s hágókon történik a köz
lekedés. A lakosság a raeto-román nyelvet beszéli, 
mely két nyelvjárásra oszlik a 2 kerületnek meg
felelően. 1) Felső E., talaja a tenger szine fölött 
1600—1800 m. A turisták kedvencz kiránduló helye 
az itt emelkedő Piz Bernina s Piz Languard. Sils, 
Silvaplana, St.-Móricz mellett regényes tavak terülnek 
el, melyeken az Inn átfolyik. A vidék bővelkedik sava-
nyuvizben s gyógyforrásban. — 2) Alsó E., Tarasp, 
Suls környékén, hideg gyógyvizekkel. 

Engagement (francz., ángazsmán), elzálogosítás, 
záloglevél; kötelezettség, jelesen vkinek folyamatban 
levő tőzsdei kötései; e n g a g e a n t , lekötelező, meg
nyerő ; e.-irozni, elzálogositani, vmely kötelezettsé
get elvállalni ; vkit tánczra kérni. 

Engedély, vminek gyakorlására az illetékes ható
ság által adott jogosítvány; iparhatósági e.-hez köt-
vék egyes iparágak, 1. e. 1884: XVII. t.-cz. 10. §.; 
ugyancsak a gyermekeknek gyárakban való alkal
mazása 115. §. 

Engedményezés, azon jogügylet, melylyel a hite
lező v. általában a jogosított (engedményező) az adós 
v. egyáltalán kötelezett elleni jogait másra (engedmé
nyes) ruházta; az engedményes s az adós közötti 
jogviszony ugyanaz marad, mint az eredeti hitelező
nél, s ennek következtében ellene ugyanazon kifogá
sokat tehetni, mint az engedményezővel szemben. 
Rendesen az engedményező szavatol az engedmé
nyesnek, kivéve ha az e. visszteher nélkül történt, 
de ezen szavatosság, más megállapodás hiányában, 
csakis a követelés valódiságára (verum esse) és nem 
a behajthatóságra (bonum esse) is vonatkozik. 

Engel, 1) E d u á r d , német irodalomtörténész, szül. 
1851. nov. 12. Stolpban; a német parlament tiszt
viselője, megírta a franczia, az angol stb. irodalom 
történetét. — 2) E r n ő német statisztikus, szül. 1821. 
márcz. 26. Drezdában; 1860—82. a porosz statiszti
kai hivatal főnöke s igen tevékeny iró. — 3) J á n o s 
K e r e s z t é l y történetíró, szül. Lőcsén 1770. okt. 17. 
protestáns polgári családból. A göttingai egyetemen 
tanult, s hivatali pályáját az erdélyi kanezelláriánál 
kezdte meg, hol titkár, majd udvari censor lett. Meg
írta Magyarország történetét német nyelven 5 kötet
ben (Bécs, 1813 —14.) és 4 kötetes munkát irt a ma
gyar sz.-korona hűbéres tartományainak történetéről, 
(Halle 1797 —1804.). Tudományos munkásságaért 
magyar nemességet kapott és több külföldi tudós 
társaság tagjává választotta, f 1814. márcz. 14. — 
4) J ó z s e f szobrász, szül. 1815. decz. 26. Sátoralja
újhelyen, külföldön élt, de tőle való Széchenyi gróf 
szobra a bpesti lánczhid-téren. f 1889. 

Engelbert, 1) I. v. szent E. kölni érsek; szül. 1185., 
1216. óta érsek. Midőn II. Frigyes császár hadaival 
Olaszországban küzdött, E.-re bizta országa kormá
nyát és Henrik fia nevelését. 1225. nov. 7. unoka-
öcscsének, Isenburg Frigyes grófnak bérgyilkosai 
megölték. — 2) II. E., kölni érsek 1261 — 1274-ig. 
A kölni patríciusokkal viszályba keveredvén 3Va 
évig fogva volt, miért is a pápa Köln városát egy
házi átokkal sújtotta. 

Engelmayer József , a lőcsei tszék elnöke, szül. 
1839. decz. 6., Kézsmárkon ; 1863. pesti táblai jog
gyakornok, 1867. szepesm. tszki jegyző, 1871. lőcsei 
tszki jegyző, 1875. szepes-szombati jbiró, 1876. 
lőcsei tvszki biró, 1885. lőcsei törvényszéki elnök. 

Engels F r i g y e s , német szoczialista, szül. 1818. 
Négy évig Angliában tartózkodván, nagyobb tanul
mányt adott ki az angol munkások helyzetéről. Marx 
Károlynak barátja és elvtársa. 1848/9 után Német
országból menekülnie kellett. Azóta a legszélsőbb 
irányú nemzetközi socialismus képviselői közé tar
tozik. 

Engelsbrunn, magy. Kisfalud (Temes m.). 
Engelthal, magy. Ingodály (N.-Küküllő m.). 
Engerau, magy. Ligetfalva (Pozsony m.). 
Engerth, 1) Vi lmos , technikus, szül. Pleszben 

(Szilézia) 1814. A Semmering-vasut számára uj szer
kezetű tehervonat-mozdonyt talált fel. 1855-ben az 
osztrák-államvasut vezérigazgatója. A Dunaszabá
lyozás egyik tevékeny előmozdítója, f 1884. — 
2) E d u á r d , festő, az előbbinek fivére, szül. 1818. 
1865. a bécsi festő-akadéma tanára. 1871. a császári 
képcsarnok igazgatója. 

Engesztelhetetlen gyűlölet, házastársak közt a 
házasság felbontására okul szolgál ág. és helvét 
hitvallásuaknál, unitáriusoknál és zsidóknál. 

Engesztelő nap, zsidó böjtnap Tisri (szeptember 
v. okt. hónapban) 10-én, melyen, a zsidó hit szerint, 
Isten engesztelőleg megbocsátja a megtérő bűnö
sök vétkeit. 
Enghien (angén), 1) város Hainaut belga tarto

mányban 4500 lak. Arenberg herczeg tulajdona. — 
2) E.- les-Bains, fürdőhely Seine-et-Oise franczia 
depart.-ban, kénforrásokkal. 

Enghien herczeg, B o u r b o n L a j o s A n t a l , Bour
bon Condé Lajos Henrik herczeg fia, szül. 1772. 
1789. atyjával kivándorolt és az emigránsok sere
gében szolgált. 1804. a Cadoudal és Pichegru-féle 
merényletek után Bonaparte, akkor első consul, a 
herczeget Ettenheimban (Badeni nagyherczegség> 



elfogatta, Francziaországba vitette, ott márczius 
21-én halálra ítélték és az ítéletet félórával később 
végre is hajtották. 

En gros (francz., ángró), nagyban (főleg eladásnál). 
Enjambement (francz., ánzsanbmán), a mondat

nak egyik verssorból a következőbe való átnyulása. 
Enkephalitis (gör.), agy velőlob, a. gyuladás, 1. agy-

bántalmak. 
Enkephalokele (gör.), agysérv 1. agybántalmak. 
Enkephalomalakia (gör.), agylágyulás, 1. agy

bántalmak. 
Enkephalon (gör.), encephalum, agy, agyvelő (1. e.). 
Enkope (gör.), vágott seb, bemetszés. 
Enlaka, község Udvarhely m. 635 lak., közelében 

római tábor maradványai. 
Enlakai székely írás, régi székely Írásjegyekből 

szerkesztett fölirat, melyet Orbán Balázs br. 1864-ben 
fedezett fel az enlakai unitárius templom deszka-
menyezetén. A fölirat csak két sorból áll: G e o r g i u s 
M u s n a i , C s a k e g y a z i s t e n ; jobbról balra ha
ladó betűi azonosak a Telegdy János által 1592. 
közölt régi székely írásjegyekkel ; a csikszentmihályi 
és csikszentmiklósi templomok hasonló föliratai ele
nyészvén, ma egyedüli emléke a s z é k e l y í r á s n a k . 
(1. e.) Szabó Károly : A régi hun-székely Írásról. 
(Bp. Szemle, 1866.) 
En masse (francz., án mássz), tömegesen. 
En miniatűré (francz., án -tűr), kicsinyben, kis 

alakban, kül. könyvekről és fényképekről. 
Enneccerus La jos , német jogtudós és bir. kép

viselő, szül. 1843. ápril 1. Neustadtban, Hannover
ben; 1873. marburgi egyetemi tanár, 1882. óta 
képviselő. 

Ennius, Q u i n t u s , római költő, szül. 239. Kr. e., 
t 168. Főműve az >Annales«, Róma története hexa
meterekben ; irt színmüveket is. 

Enns, folyó, Tirolban a radstadti Tauern hegység 
közelében ered, magas sziklák közé zárt hosszvöl
gyön folyik egész Hieflanig, hol kissé é.-ny. irányából 
hirtelen é.-ra kanyarodik. E szakaszában rohan át 
morajló vize a Gesáuse 15 km. hosszú völgyszorulatán. 
Áttöri a mészkő Alpeseket egy 30 km. hosszú sza
kadékkal, Steyrnál az osztrák dombvidékre ér, Enns-
nél 60 m. szélesen a Dunába szakad. Fő mellékvizei 
a Salza és a Steyr. — E n n s e n tuli (Ob der E.) Felső-, 
E n n s e n inneni: Alsó-Ausztria. 

Ennuyálni (francz., ánüjé), untatni, unatkozni 
Enormis (lat.), szokatlan nagy, szertelen. 
Enos, város Drinápoly török vilajetben a Maricza 

közelében. 8000 lak. Gör. kel. érsekség. 
En passant (francz., án paszán), arra menőben, 

mellesleg. 
En profil (án), oldalról tekintve, arczélben. 
En question (francz., án kesztyón), szóban forgó. 
Enquéte, 1. ankét. 
En suite (francz., án szvit), kíséretben; fejedelmek, 

főranguak kíséretéhez beosztva. 
Entelechia (gör.), tudatos tevékenység, ellentétben 

a puszta képességgél; Aristotelesnél az anyagot át
ható erő, a lélek. 
Entomologia (gör.), rovartan, az állattan egyik 

ága ; entomologus, rovartantudós, bogarász ; ento-
mophag, rovar evő. 
En tout (francz., án tű), egészben véve, általában. 
En tout cas (francz., án tu ká), 1) minden esetre; — 

2) közép nagyságú ernyő, mely nap- és esernyőnek 
egyaránt használható. 

Entozoák (gör.), 1. élősdiek. 

Entr'acte (francz., ántrakt), felvonásköz; ennek ki
töltésére szolgáló zenemű v. ballet. 

Entradam, község Besztercze-Naszód m., 318 lak.; 
nagyobb részt zsidók, mert 1848. előtt csak itt lak
hattak e vidéken. 

Entrée (francz., ántré), bemenet, előcsarnok; belépti 
dij; beköszöntő ének; átv. ért. beviteli vám. 

Entrefilet (francz., ántrfilé), közbevetett kisebb 
czikk, többnyire politikai tartalommal. 

Entremont, Val d' (váll dántr'món), a Dranse 
(Rhone mellékfolyója) által átszelt alpesi völgy, Wal-
lis svájczi kantónban, a Nagy-Szent-Bernát hegy-
felé vezet. 

Entre nous (francz., ántr nu), magunk közt. 
Entrepot (francz., ántrpó), közraktár (1. e.). 
Entrepreneur (francz., ántrprenőr), vállalkozó; en-

t r ep r i se, vállalat, e. d e s p o m p e s funéb re s , te
metkezést rendező vállalat. 

Entresol (francz., ántrszol), félemelet. 
Entrirozni, kezdeményezni, üzleti összeköttetésbe 

lépni. , 
En trois (francz., án troa), hármas, hármasán. 
Entrópia (gör.), valamely test v. testrendszer belső 

energiájának azon része, mely már erőmüvi munkává 
át nem változtatható. 

Entropium (gör.), a szempillák befordulása, mely 
makacs szemlobokat okoz. Gyógyulás csak műtét 
által érhető el. 

Entz, 1) F e r e n c z , orvostudor, jeles borász és a m. 
tud. Akadémia tagja, szül. 1805. f 1877. — 2) Géza, 
műegyetemi tanár, a m. tud. Akadémia rendes tagja 
szül. 1842. Mező-Komáromban, Veszprém m., 1872. 
kolozsvári egy., 1889. bpesti műegyetemi tanár; az. 
állattant adja elő; főleg a legalsóbb állati szerveze
teket tanulmányozza s több ide vágó szakmunkát irt. 

Én ültettem a rózsafát, Más töri le a bimbaját . . . 
C z u c z o r G. »Szerelem betegé«-ben. 

Enumeratio (lat.), felszámlálás, felsorolás. 
Enunciatio (lat.), kihirdetés, nyilatkozat; enun-

ciatum (lat.), végzés, határozat. 
Environ (francz., án-), környék, környezet; kö

rülbelül. 
En vogue (francz., án vog), tekintélyben lenni, di

vatban, felkapva lenni. 
Envoi (francz., ánvoá), küldemény; e n v o y é (án-

voájé), másodrangú követ. 
Enyed, 1) Kis-, község Kolozs megyében, 1849. az 

oláhok feldúlták; — 2) Nagy- , rend. tan. város, egy
kor a 17 kiváltságos taksás helyiség egyike, Maros-
Torda m. 5932 lak., az enyedi patak völgyében. A 
XIII. században szászok alapították s nevét az 
1313-ban épült Sz.-Egyed templomától vette (Aegyd 
Stadt). A középkorban tekintélyes város, később tö
rökök, tatárok, labanczok (1704.) pusztították. 1849. 
január 8-án a rabló oláh tábor Axente vezérlete alatt 
kirabolta és felégette s lakosaiból 6—700-at lemé
szárolt. Nevezetessége az ev. ref. Bethlen-főtanoda 
(1. e.), melyet Apafy fejedelem telepitett ide Gyula
fehérvárról. A magyar műveltség egyik központja 
volt, de az 1849. pusztuláskor épülete, könyvtára s 
gyűjteményei nagyobbrészt elpusztultak. Jelenleg a 
főtanoda főgymnasiumból, hittud. akadémiából, taní
tóképzőből áll. 22.000 kötetes könyvtára és Erdélyre 
vonatkozó természeti és régiség-gyűjteménye van. A 
főtanoda közelében a várfal alatt van az 1849-ben 
meggyilkoltak sírhelye. A XV. századbeli, gót stílben 
épült ref. templom belseje a mult században részben 
renaissance-stilben újíttatott meg. Figyelmet érdeme!-



nek még a megyeház, városház, az orsz. fegyintézet 
(350 fegyencz), honvédlaktanya és az uj berendezésű 
megyei közkórház. Régi falainak bástyatornyai még 
fennállanak. 
Enyedi, 1) I s t v á n , XVII. századbeli iró, E. Márton 

nagybányai főbiró fia, 1658. Nagybánya város jegy
zője, 1677-től majdnem szakadatlanul 1691-ig főbí
rája, 1665-ben irta "Erdélynek 4 esztendőn alatt tör
tént keserves viszontagságairól* cz. emlékiratát, mely 
az 1657 — 60. évek eseményeinek, főleg II. Rákóczy 
Gy. lengyel hadjáratának leírását tartalmazza. Ki
adta gr. Mikó Imre, Erd. tört. adattár, IV. köt. — 
2) L u k á c s , pénzügyminiszteri osztálytanácsos, szül. 
1845. Szegeden; 1878. lapszerkesztő, több közgaz
dasági tanulmányt irt és fordított, egy izben orszá
gos képviselő. 
Enyedi Pál éneke az erdélyi veszedelmekről, 

czim alatt forgott kézirati példányokban közkézen egy 
krónikás munka töredéke, mely Erdély 1598. egész 
1603-iki történetéhez a Básta korához és Bocskay 
mozgalom kezdetéhez tartalmazott érdekes adatokat, 
s Mikó adatgyűjteményében (I. k.) látott napvilágot. 
Szerzőjét nem ismerik; Szilágyi Sándor azt hiszi, 
hogy E. Pál nem más, mint egy mult századi írnok, 
s a neve alatt ismeretes krónika S z a m o s k ö z y Ist
vánnak, a hires magyar krónikairónak munkája. 
(Századok, 1879.) 

Enyém, tied, övé, J ó k a i regénye (1875.). 
Enyésző nép, ki méla kedvvel Múltján borong . . . 

A r a n y : Oszszel (1850.), a magyar nép jellemzése 
az elnyomatás éveiben. 
Enyhitési jog, az ujabb büntető törvények (ma

gyar btk. 92. §.) által a bírónak adott azon jog, 
hogy a büntetendő cselekmény alanyi és tárgyi tény-
álladékának mérlegelése alapján a törvényszabta 
büntetésnél enyhébbet mérjenek a tettesre. 
Enyhítő körülmények, a büntető jogban azok, 

melyek, habár a tettes megbüntetését ki nem zárják, 
a büntetés mértékének lejebbszállitását igazolják. A 
btk. 91. §-a szerint, ha az e. k. túlnyomók, a törvény
ben megállapított büntetés legcsekélyebb mértékét 
megközelíteni v. alkalmazni kell; halálbüntetés he
lyett életfogytig tartó fegyház, az utóbbi helyett 15 
évi fegyház alkalmazandó, a 92. §. szerint, ha a 
büntetés legcsekélyebb mértéke is súlyosnak bizo
nyulna, akkor a biró leszállhat az illető büntetésnek 
a törvényben megengedett legcsekélyebb időtarta
máig, sőt a legközelebb álló büntetésnem legcseké
lyebb mértékéig; halálbüntetés helyett 15 évi fegy
háznál, életfogytig tartó fegyház helyett 10 évi fegy
háznál kevesebbet nem alkalmazhat a biró. 

Enyiczke, község Abauj-Torna megyében, 970 
lakossal. 

Enying, község Veszprém m. 3455 lak. Járásb., 
szolgabiróság. 
Enyv, az állati test bizonyos részeinek, és pedig a 

csontok porczogóinak, körmöknek, szarvnak, bőrnek 
stb. tartós főzése által nyerhető kocsonyaszerü, 
ragadós anyag. Meleg vizben felolvad, kihűlve ko
csonyaszerü anyagot képez. A kereskedésben kiszá
rítva, lemezekben kapható; megkülönböztetnek bőr-, 
csont- és hal-enyvet (vizahólyag). A folyékony enyv 
nem egyéb mint közönséges enyv vizben feloldva, 
melyhez 5—10%> salétromsavat kevernek. Legjobb 
az angol enyv, de nálunk is jó enyvet készítenek 
Budapesten, Nyitra, Pozsony, Tolna megyében és 
Erdélyben Brassó vidékén. Az enyvgyáraknak az 
1890 : XIII. t.-cz. állami kedvezményeket biztosit. 

Enzersdorf (Gross-E.), helység Alsó-Ausztriában a 
Duna m. Közelében az asperni (1. e.) csatatér. 

Enzio, Sardinia királya, II. Frigyes német császár 
természetes fia, szül. 1220. körül. Szerencsésen har-
czolt Olaszországban, de 1249. a bolognaiak egy 
ütközetben elfogták. Majdnem 30 évig fogoly ma
radt. Fogságában a költészetet és éneket művelte, 
f 1272. Regényes élete több színdarabnak és opera
szövegnek szolgált tárgyul. 

Enzootia (gör.), a baromnak helyi viszonyok foly
tán keletkezett megbetegedése. 

Eocaen, a harmadkornak legalsó, a krétaképlet 
után közvetlenül következő rétegcsoportja; az előb
bitől főleg az elterjedt emlős állatok és lombfaerdők 
különböztetik meg. 

Éon de Beaumont C h a r l e s , ismertebb D'Éon lo
vag név alatt, szül. 1728. okt. 5. Tonnerreben, Fran-
cziaországban. XV. Lajos többször diplomatiai kül
detésre használta, mely alkalommal E. gyakran női 
ruhában, nő gyanánt szerepelt. A forradalom kitörése 
után Angliában élt. f Londonban 1810. 

Eos, a hajnal istennője, 1. Aurora. 
Eosin, szép piros festékanyag, melyet selyem és 

gyapot, valamint górcsövi készítmények festésére 
használnak. Alkatára nézve tetrabromfluorescein 
(CgoHgBr^Os) és bromnak fluoresceinre való behatá
sából keletkezik. 

Eötvös (sárvári) báró, dunántúli eredetű család, 
melyből E. P á l 1757-ben kapott nemességet. E. Jó
zsef, hátszemélyes táblai biró, a Szt.-István-rend 
vitéze (szül. 1798., f 1883.). 1867. márcz. 6. kapta a 
báróságot. 

Eötvös (vásárosnaményi), bárói család, Beregmegyé-
ből származik; a bárói rangot M i k l ó s lovassági 
tábornok kapta 1768. 1) I g n á c z , szül. 1786. febr. 
25. cs. és k. kamarás, v. b. t. tan., Sáros vármegye 
főispánja, majd udv. alkanczellár, végül tárnokmes
ter, f 1851. aug. 21. — 2) J ó z s e f báró, az előbbi
nek fia, iró, vallás- és közoktatásügyi miniszter, szüL 
1813. szept. 3. Budán. Tanulmányait a pesti egyete
men végezte, 1833. ügyvédi vizsgálatot tett, 1834. 
fehérmegyei aljegyző, 1836. az udv. kanczelláriának 
fogalmazója, 1835. a m. tud. Akadémia lev. tagja, 
1836—37. nagyobb utazást tett Franczia- és Német
országban, Svajczban, Hollandiában és Angliában. 
Visszatérve, az eperjesi kerület táblabírája ; utóbb 
atyja sályi jószágán élt 1840-ig. Ekkor vmint 1843. 
mint a főrendiház tagja jelen volt a pozsonyi ország
gyűlésen. Innen kezdve élénk részt vett barátjával, 
Szalay Lászlóval a politikai mozgalmakban, mint az 
u. n. czentralista ellenzéki párt tagja. Elveit hirlapilag 
fejtegette s czikkeit később összegyűjtve Reform 
(1846.) cz. könyvében adta ki. Főleg a megyei uralom 
ellen a központi kormányzat és parlamenti rendszer 
mellett küzdött. 1848. vallás- és közoktatásügyi min. 
Az 1849. események után egy ideig külföldön élt; 
visszatérve 1855. az Akadémia másodelnöke, később 
elnöke. 1861. mint budai képviselő vett részt az 
országgyűlésen, 1867. vallás-és közokt. miniszter 
a népoktatás, a zsidók emancipatiója s számos más 
culturkérdés rendezése terén nagy tevékenységet fej
tett ki. f 1871. febr. 2. Mint iró főleg a regényiro
dalmat vitte egy nagy lépéssel előbbre. Legnagyobb 
hatást K a r t h a u s i j a tette (először 1836. az Árviz-
könyvben), mely tele van mély reflexiókkal s meleg 
érzelemfestéssel. »A falu jegyzője« (1845.) cz. regé
nyében a régi megyei életet festi. "Magyarország 
1514-ben« (1847.) a Dózsa-lázadást irja le, s a 



»Nővérek«-ben főleg a nevelésre vonatkozó elveit 
fejti ki. Versein érzelmes hang vonul át. Irt egy poli
tikai vígjátékot is: Éljen az egyenlőség! (1840.) 
Akadémiai és politikai szónoklatait, emlékbeszédeit 
magasabb philosophiai felfogás és a forma művészete 
jellemzik. Politikai gondolatait A XIX. század ural
kodó eszméi cz. nagy fontosságú müvében fejtegette, 
mely németül is megjelent s az államtud. irodalom
ban fontos helyet foglal el. A nemzet Budapesten 
szobrot állított emlékének. L. Gyulai, Emlékbeszéd 
b . E. J. fölött 1879., Gróf Lónyay Menyhért, Emlékb. 
b. E. J. fölött. Akad. évk. XIII., Csengery Antal, Tört. 
tanulmányok II., Péterfi Jenő, b. E. J. mint regényíró, 
Bpesti Szemle, 1881., Ferenczy József, b. E. J. 1878. 
— 3) L ó r á n t b., az előbbinek fia, am. tud. Aka
démia elnöke, főrendiházi tag, egyet, (felsőbb termé
szettan) r. tanár, a természettani intézet igazgatója, 
szül. 1848. jul. 27. Budapesten ; tanulmányait itthon 
s külföldön befejezvén, 1870. egyetemi m., 1872. ren
des tanár, 1873. az Akadémia 1., 1883. rendes tagja, 
1889. elnöke. Több munkát irt és forditott; a főrendi
háznak élethossziglani választott tagja. 

Eötvös, 1) G é z a (ráczkevei) orsz. képviselő, szül. 
1853. Apostagon (Pest m.). 1876. Kalocsán ügyvéd, 
1883. a kis-kőrösi járás főszolgabirája, 1892. a keczeli 
kerület képviselője. — 2) K á r o l y , orsz. képv., ügy
véd, szül. 1842. márcz. 11. Mező-Szent-Györgyön, 
Veszprémm. Jogot végzett, 1864. az Almássy-össze-
esküvésben való részesség miatt hadi törvényszék 
elé állíttatott s néhány hónapig fogva volt. Azután a 
pápai jogakadémia tanára, 1867. Veszprémmegye, 
1871. a veszprémi kir. tvszék ügyésze, 1872. képv. 
s 1887. óta folyton a ház tagja. Irt számos politikai, 
szépirodalmi czikket s egy nagyobb tört. tanulmányt 
•a nazarénusokról. 

Eozoikus képlet, az.azoikus v. archaeikus képlet 
elnevezése. 

Eozoon, teljesen meg nem határozott, a foramini-
ferákhoz tartozó alsórendű állati kövület, mely az 
első lerakodási korszakban már előfordul, s igy a 
szerves élet legrégibb fenmaradt kövülete volna. Elő
ször Logan a canadai szt.-lőrinczi rétegekben találta, 
melyek túlnyomóan kristályos palákból állanak, szem
csés mészkő és serpentin behelyezkedésekkel (e. cana-
dcnse), azután Skócziában s később Bajor- és Cseh
országban gnájsz-területek mészkövében és serpen-
tinjében találták. 

Epakták (gör.), azon számok, melyek kifejezik, hogy 
január elsejét megelőzőleg hányadik napra esik az 
utolsó újhold. L. aranyszám. 

Epakto (gör., Lepanto, Naupaktos), püspöki és 
kikötő város Akarnania és Aetolia görög nomarchiá-
ban, a Korinthusi öböl m. Két erődjét, Kis-Dardanel-
láknak nevezik. 

Epaminondas, az ó-görög Theba hires hadvezére és 
államférfia, szül. 418. Kr. e., Leuktránál 371. legyőzte 
a spartaikat s Thebát tette Görögország vezérlő 
államává. Elesett a mantineai csatában 362. 

Eparchia (gör.), a görög-keleti egyházmegye (1. e.). 
Épave (francz.), megszökött, elkergetett; é p a v e s , 

tárgyak, melyeknek nincs tulajdonosuk, kül. hajó
törés alkalmával hátramaradó hajóroncsok; d r o i t 
d ' é p a v e s , partjog. 

Epe, bilis, chole, a májnak, mint elválasztó mirigy
nek váladéka. Az epe közömbös vegyhatásu, f. s. 
1026—1032. Szine az embernél és a húsevő állatok
nál vörös v. sárga, a növényevőknél világos- v. pisz
koszöld. Szaga a mosuszra emlékeztet; ize erősen 

édeses keserű. Alkotórészei között legfontosabbak az 
epesavak ése. festenyek, továbbá cholesterin, lecithin, 
ölein, palmitin, stearin, szénsav stb. Az e. feladaataz 
emésztésnél nincs teljesen kiderítve. Erjesztő, vmint 
zsiremésztő hatása, mint ujabban kimutatták,nagyon 
csekély. A vékonybélben a gyomorpéppel találkozva, 
erős csapadékot alkot. U. i. a szabad gyomorsav 
elvonja az epesavsók nátriumát és az epesavak vmint 
az epesavsók, kül. a taurocholsav behatása alatt a 
peptonok kivételével az összes fehérjék kiválanak 
(Maly és Emich). Azonkivül az epe a belekben rotha-
dást-gátló szerepet visz, főleg az által, hogy a felszí
vódást gyorsítja, a bélmozgásokat fokozza, a bélben* 
néket hígabbá teszi és gyakoribb székürülést okoz, 
azonkivül a hasnyál által készített zsírsavakkal egye
sülve, szappanokat alkot s a zsírok felszivódását 
elősegíti. A máj az epe legnagyobb részét a kapu-
viszér, vcna portat, véréből nyeri. A naponta elvá
lasztott epe súlya embernél közel 1 kiló. Az epeelvá
lasztás folytonos, minthogy azonban az epe beömlése 
a bélbe csak akkor indul meg, midőn a gyomorpép a 
nyombélbe jutott, addig is az e. az e p e h ó l y a g b a n 
gyűlik össze, honnan a ductus cysticus-on és a d. 
choledochus-on át ömlik a nyombélbe. 
Epéé (épé), C h a r l e s Michel , abbé de 1'-, Fran-

cziaorsz. a siketnémák oktatásának megalapítója 
szül. Versaillesben 1712. Két szegény sorsú siket
néma gyermekkel kezdette meg később világhírűvé 
vált tevékenységét. Nagyban fejlesztette a jelek általi 
tanítás módszerét, melyet sokáig mindenütt hasz
náltak, f 1789. 

Epefestenyek, az epe színét előidéző alkatrészek. 
Az ember és húsevő állatok epéjének vörös-barna 
szinét a bilirubin (C^HigNaOa) idézi elő, mely a 
levegőn oxydálódva, avagy savakkal v. alkáliákkal 
kezelve és melegítve biliverdin-né (C 1 6 Hi 8 Na0 4 ) ala
kul át. Ez utóbbi festi a növényevő és számos hideg
vérű állat epéjét zöldre. Előfordulnak még az epében 
a bilicyanin és a choletelin. Az epefestenyek a vér 
vörösvérsejtjeinek festőanyagából, a haemoglobin-
ból képződnek. Bizonyítja ezt többek között az, 
hogy a bilirubin azonos a haemoglobinból képződő 
haematoidin-nel. Az epefestenyek kimutatására a 
Gm el in-féle próba (1. e.) szolgál. 

Ependyma (gör.), az agygyomrocsok belhártyája; 
ependy malis, ezeknek lobja. 

Eper, 1) az eperfa (1. e.) gyümölcse : — 2) a sza-
móczafélék (1. e.) fajai. 

Eperfa, morus, fa az eperfélék (moreae) rendjéből. 
A fehér e. v. s z e d e r fa, m. álba, levelei ferdén sziv-
alakuak, lebenyesek, fogasok; termésfüzére (eper v. 
szeder) fehér áttermésekből áll, melyek édes husa 
a virág lepléből, makkocskája a virág termőjéből 
eredt. Khinából származik; levelével táplálják a se
lyemhernyót. Termésfüzérét a baromfi kedveli; fáját 
az asztalos dolgozza fel. Egész Európában s Ameri
kában tenyésztik. A fekete e., m. nigra, bogyója 
(termésfüzére) feketevörös v. fekete, édes v. savany
kás. Hazája Közép-Ázsia; nálunk is tenyészik. 

Eperies, magyarul: Eperjes (Sáros m.). 
Eperjesi v. Szemiluki, barlang Bánhída község ha

tárában ; a hagyomány szerint a török elől itt két falu 
népe keresett menedéket, de halálát lelte. 

Eperjes, község Pozsony m. 1032 lak. 
Eperjes, egykor sz. k. v., most rend. tan. város Sá

ros m. 13.071 lak., a Tarcza balpartján fekszik. A me
gye és görög kath. püspökség székhelye, van törvény
szék, járásbir., adóhiv. A tojásdad alakú belvárost 



most a hajdani kőfalak és árkok helyén alakult kertek 
és sétányok övezik. Főbb épületei a főutcza mentén 
levő Szt.-Miklósról nevezett csúcsíves stilü plébánia
templom, az ágostaiak temploma, a róm. katholikus 
gymnasium, az ág. ev. collegium-épület, melyben a 
főgymnasium,.a jogakadémia, hittani intézet, gyűj
temények, a Szirmayféle és a collegiumi könyvtár 
vannak, a szinház, katonai laktanya, a gör. katholi
kus püspök palotája és székesegyháza, a megyeház, 
a Stefánia leánynevelő intézet és a ferencziek temp
loma és kolostora. A Tarcza jobb oldalán források 
fakadnak; a Borkúti, a Cseméthe pusztai vastartalmú 
savanyuforrás fürdőházzal és a Vileczhurka nevü kis 
fürdőhely. 

E p e r j e s t ö r t é n e t e . E. szász telepitvény volt; 
1219. emiitik először az oklevelek, kezdetben az egri 
püspök volt földesura. Városi jogosítványait 1324-től 
származtatja, midőn I. Károlytól szabad bíráskodási 
jogot kapott. Ezt és vámmentességét a későbbi kirá
lyok ismételten megerősítették. Nagy Lajos 1374. 
megengedte, hogy kőfallal vétessék körül, s keres
kedő polgáraiba budaiakhoz hasonló kiváltságokkal 
ruházta fel. A lakosok már a XIII. sz. végén kitűntek 
a posztó- és vászongyártásban, a sörfőzésben, és a 
sóvári sóbányászatot is kezükön tartották. A XV. sz. 
derekán sokat szenvedett a város Giskra cseh zsoldo
saitól, noha V. László pártján állott. Hűségéért a ki
rály 1453. czimerrel tüntette ki. Mátyás 1474. a víz
kereszt nyolczadát itt tölte és a város kiváltságait 
megujitá. Halála után János Albert lengyel herczeg 
mellett foglalt E. állást, de 1492. II. Ulászlótól kegyel
met kapott. A mohácsi vész után János királytól 
már 1527. Ferdinándhoz pártolt, a ki ismételten ado
mányokkal jutalmazta és 1538. a sóvári uradalmat 
adományozta neki, 1537. pedig Kassa helyett egész 
Felső-Magyarország árulerakó helyévé tette. A város 
1530-tól kezdve a lutheránus felekezet főhelye, az 
egész XVI. században megmaradt a Habsburg-ház 
hűségén, de Bethlen Gábor és Thököly alatt már 
a nemzeti mozgalmakhoz csatlakozott. Thököly a 
e.-i collegium növendéke volt, melyet az evangéli
kus rendek s az öt felsőmagyarországi város köz
adakozásból alapítottak 1665. Lutheránus jellegéből 
az 1673. megindult ellenreformáczió vetközteté ki a 
várost, mely a 3 evang. templomot a collegiummal 
együtt elkobozta; a lutheránusok csak 1783. nyerték 
vissza iskolájukat az egyik templommal. 

Eperjes! Eperjes! A hagyomány szerint az Eper
jesen sok kegyetlenséget véghez vitt Caraffa utolsó 
szavai. 
Eperjesi görög szert . ka th . püspökség, alapí

totta I. Ferencz király 1816.; kiterjed 26 vármegyé
nek görög kath. hiveire; van benne 186 plébánia és 
7 káplánság. Püspöke dr. V á l y i János. 
Eperjesi vértörvényszék v. mészárszék néven 

ismeri a történelem a Cara f fa A n t a l (1. e.) által 
E.-en felállított bíróságot, melynek czélja volt a Thö
köly híveit üldözni és elitélni. 1687. febr. 10. érke
zett C. mint kir. biztos E.-re, hol 12 tagu bíróságot 
alakított; febr. 16-án történtek az elfogatások s már-
czius 5-én hurczolták vérpadra az első áldozatokat: 
Zimmermann Zsigmondot, apósát Keczer Andrást, 
Rauscher Gáspárt és Baranyai Ferenczet. A kivég
zést ujabb elfogatások követték; Ujszélyi, máskép 
Tábori Erzsók markotányosné játszotta a főszerepet 
a titkos feljelentésekben, melyek rövid idő alatt meg
töltötték a börtönöket. Márcz. 21-én 5-en, május 
9-én 7-en végeztettek ki, jobbára ártatlanul; többen 

a börtönben haltak meg C. kinzatásai következtében. 
Az országszerte támadt fölháborodásra I. Lipót 1687. 
beszünteté a törvényszék működését s vizsgálóbizott
ságot küldött Kassára; ez azonban C-t és társait a 
vádak aiól felmentette. 
Eperjes-tokaji hegyláncz, a Tarcza,Hernád,Topo

lya, Ondova, Bodrog és Tisza völgyei között é.-d. 
irányban húzódik, Eperjestől egész a magyar alföl
dig előre nyomulva. Az egész hegységet a harmad
korban egy é.-d. irányú hasadásból feltódult kőzetek 
alkotják. Magvát biotit és augittrachitok teszik, ren
desen sátoralaku hegyeket képezve. A kisérő máladé-
kos entrachit tufák és nyirok képezte hegyek szakga-
tottak, mély kimosási völgyekkel. A hegység a 
N.-Sáros várhegygyei kezdődik, melyet a Tarcza 
völgye választott külön a Nagy- és kis Strázsától ; 
egységes gerinczczel húzódik d. felé a Dargó há
góig ; legnagyobb magasságát a N.-Simonka 1092 
m. m. kúpjában érve el, azon tul mindkét oldalán 
a völgyek mélyen benyomulnak, s összetalálkozván 
a hegységet felszeldelik. Nevezetes csúcsai : a Sátor
alja - Ujhelynél gyűrűbe sorakozó kúpos heg}''ek : 
Várhegy (337 m.), Sátorhegy (461 m.), Magashegy 
(510 m.) és a Kopaszhegy (346 m.). Végződik a 
Bodrog és Tisza egyesülésénél a síkságba előnyo
muló és messze ellátszó kúpos Nagy-hegygyei 
(507 m.) E. részében, a Kis Simonka és Libánka 
lejtőin vannak a világhírű opálbányák; déli ala
csonyabb hegyein (Hegyalja) terem a híres tokaji bor. 

Epernay (eperné), város Marne franczia dep.-ban 
a Marne m. 16.388 lak., a Champagne világhírű 
bortermelő helye. 

Epesavak, az epe alkatrészei, páros epesavak, a 
g l y c o c h o l s a v é s t a u r o c h o l s a v , melyek mint gly-
cocholsavas nátrium (Cae^aNaNOe) é§ taurocholsavas 
nátrium (CaeH^NaNSC^) vannak jelen. A glycochol
sav cholsavnak (C2*H4oOB) és glycinnek (C B NH 6 O e ), 
a taurocholsav pedig cholsavnak és taurinnak 
(C a H 7 NS0 3 ) összetétele. Ezek az epesavak párlói. 
Ephemer (gör.), egy napig tartó, hamar elmúló. 
Ephemerides (gör.), csillagászati táblák (1. e.), 

napló, napi följegyzések, hírlapok. 
Ephesus (gör., most Ajasuk falu), a 12 jón váro

sok egyike Kis-Azsiában, bortermő vidéken. Elénk 
kereskedelmén kivül, mely kikötőjében összpontosult, 
gyönyörű Diana-temploma és régi Diana-cultusa 
tették ismertté. A kereszténység gyorsan elterjedt 
itt Aquila, Priscilla és Sz.-Pál fáradozásai következ
tében. E. lakóihoz Sz.-Pál levelet intézett; 431. itt 
tartották a 3. közzsinatot. 

Ephesusi özvegy, 1. Szentesiné. 
Ephialtes, Malisból való görög, ki 480. Kr. e. 

Thermopylaenél a persáknak megmutatta a gyalog
ösvényt, metyen a görögök háta mögé kerülhet
tek ; becstelenséggel sújtották, később Antisyrában 
megölték. 

Ephorok (gör.), öt tagból álló spártai hatóság, 
eredetileg a királyok helyettesei és a periokok és 
heloták felügyelői, később mind önállóbbakká vál
tak, mig végre a királyi hatalom rovására a legfőbb 
polgári és politikai jogokat, igazságszolgáltatást, 
közigazgatást magukhoz ragadták s a királyokat is 
felelősségre vonhatták. Egy évre választották őket 
s csak utódaiknak tartoztak felelősséggel ; ephorus, 
ma superintendens. 

Ephoros, görög történetíró, szül. 400. körül Kr. e., 
egyetemes történetet irt (340-ig). 

Ephraim, 1. Efráim. 



Ephydrosis (gör.), tulbő izzadás. 
Épicier (francz., épiszié), fűszeres, szatócs. 
Epicykloid (gör.), 1. cykloid. 
Epidauros, 1) ókori kikötő-város (részben kiásva) 

Argolisban a Saroni öböl m. Mellette Asklepios 
temploma. Uj-E., jelenleg falu kikötővel ; — 2) görög 
gyarmat (1. Ragusa). 

Epidémia (gör.), 1. járvány; epidemikus, járvá
nyos. 

Epidermis, 1. felhám. 
Epididymis (gör.), mellékhere ; epididymitis, mel

lékherelob. 
Epigonok (gör.), utódok, később-szülöttek; a Theba 

elleni harczban elesett 7 hősnek fiai, kik 10 évvel 
később Thebát elpusztították, hogy atyjukat meg-
boszulják. Általában későbbi nemzedék, az iroda
lomban és művészetben azok, kik önálló alkotó erő 
hiján, a mestereket utánozzák. Ily értelemben beszé
lünk Petőfi-, Arany-epigonokról. 

Epigramm v. e p i g r a m m a (gör.), magyar nevei : 
villanyka, bökvers, régiesen : purgoma, eredetileg 
verses fogadalmi felirat, melyet a görögök az iste
nieknek szánt ajándéktárgyakra (serlegek, fegyverek) 
véstek ; később rövid költemény, mely vmely gon
dolatot csattanósan fejez ki. Ha komoly tartalmú, 
g ö r ö g , ha gúnyos, r ó m a i e.-nak nevezzük. Az oly 
e., melynek nincs éle s mely első sorban általános 
életelvet akar előadni, g n o m a . Formája rendesen 
a distichon v. egyszerűbb rímes szak. Irodalmunk
ban jeles e.-irók : Kazinczy, Kölcsey, Szentmiklóssy 
Alajos, Vörösmarty, Greguss stb. A római e.-t Vörös
marty egy epigrammban igy jellemezte : 

Mint piczi méh, birjon kis testtel minden epigramm, 
Mint ama, rejtsen mézt s szinte fulánkja legyen. 

Az e. elméletét megírta Bajza, Az e. theoriája, Tud. 
Gyűjt. 1828. 

Epigraphika (gör.), felirástan (1. e.). 
Epikai költészet, a költészet főágának egyike, ese

ményeknek költői alakban való elbeszélése. Forrásai 
a történet, a hagyomány (mondák, mesék) s a költő 
képzelete. Fajai : 1) A tulajdonképeni e p o s z (epo-
poeia, hősköltemény), mely vmely nép múltjából egy 
v. több jelentékeny eseményt ad elő s eredete szerint 
v. n é p e p o s z , mely a nép ajkán élő mondákból ala
kult (mint a hinduknál a Mahábhárata és Ramájána, 
a görögöknél az Ilias és Odyssea, a németeknél a 
Nibelung-ének, a finneknél a Kalevala), v. m ű e p o s z , 
egy költőnek műszabályok szerint készült alkotása, 
történeti (pl. az »Aeneis« Virgiltől, a »Lusiádok« 
Camoenstől, a »Megszabadított Jeruzsálem« Tassó
tól, a »Henriade« Voltairetől, a Zrinyiász, Zalán 
futása, Buda halála), romantikus (Ariosto »Örjöngő 
Loránt« Wieland »Oberon«, Petőfi »János vitéz«, 
Arany »Toldi szerelme«), vallásos (Dante »Isteni szín
játék*, Klopstock »Messias«, Milton » Elveszett para
dicsom*) v. komikus tartalommal (Voltaire »Pucelle«, 
Csokonai »Dorottya«, Arany »Elvesztett alkotmány«, 
Petőfi »Helység kalapácsa«). 2) A kisebb epikai köl
temények: költői beszély, legenda, ballada és románcz, 
idyll stb. Ide tartozik a regény és beszély, a rege, a 
tanmese is. — A m a g y a r e. t ö r t é n e t e . Elbe
szélő költészetünk fejlődését a következő korsza
kokra oszthatjuk : 1) K ö z é p k o r . A hun-magyar 
mondakör (1. e.), melynek részeit krónikáink őrizték 
meg, tartalmazza első nyomait a magyar epikának. 
Eredetileg kétségkívül énekek voltak e mondai elbe
szélések, sőt talán (Arany J. szerint) részei egy régi 
magyar népeposznak. Ezekhez sorakozik az »Enek 

Pannónia megvételéről« és a »Szabács viadala« cz. 
epikai töredék (1476.). 2) A XVI. sz. ep iká ja , mely 
bibliai elbeszéléseket, történeti énekeket (Tinódi) s 
mondás v. reges énekeket (Szilágyi és Hajmási, Toldi, 
Vitéz Francisco stb.) mutathat fel. 3) A XVII. sz. 
e p i k á j a , gróf Zrinyi Miklós eposza és Gyöngyösi 
István verses regényei. 4) A XVIII. század epi
ká ja , mely az irányoknak különös elegyét mutatja : 
Zrínyit akarja népszerűsíteni Kónyi, Gyöngyösit 
utánozzák Dugonics és Gvadányi, Voltaire »Hen-
riade«-jának hatása alatt áll Horváth Ádám »Hun-
nias«-a. 5) A r e f o r m - k o r s z a k epikája , mely 
századunk elején kezdődik s a 40-es évekig tart, 
képviselői : Aranyos-Rákosi Székely Sándor (»Szé-
kelyek Erdélyben«), Vörösmarty (»Zalán futása«, 
»Eger«, stb.), Horvát Endre (»Árpád«), Debreczeni 
Márton (»Kiovi csata«) és Garay (»Csatár«). Jellem
vonásai ez iskolának : a hexameter mint versforma, 
pogány magyar mythologia, mondai tárgy, elégiái 
hangulat (a mult dicsőségén való merengés a jelen 
sanyarú közállapotai közt) és erős pathos. 6) A 
n é p i e s e p o s z , művelői: Petőfi, ^fany, Tóth Kál
mán (»Kinizsi«) stb., jellemző sajátságai: visszaté
rés a hagyományos Sándor-vershez, népies-naiv hang, 
a realistikus nép-nemzeti iránynyal szakított s a nyu
gat-európai eszmekörhöz közeledett, előadásban és 
formában leginkább Byront követve : Balog Zoltán 
(»Alpári«), Bulla János (»Tündéröv«), Vajda János 
(»Találkozások«), Arany László (»Délibábok hőse*), 
SzéchyKároly (»Szép Ilonka«), Palágyi Lajos (»A pro
letárok*) stb. 

Epiktetus, római stoikus bölcsész, szül. 50. Kr. u. 
Phrygiában : jelmondata : »Tűrj és nélkülözz !* 

Epikur, görög bölcs, sz. 342. f 270. Kr. e., athéni 
kertjében oktatta tanítványait; a boldogságot a 
fájdalom teljes távoltartásában látta; ennek elérésére 
a test egészségének fentartását, az élvezetekben mér
tékletességet, igaz becsületes életet ajánlott; a ter
mészettanban azatomistika képviselője; e p i k u r e u s , 
ki az élvezeteknek, főleg a finomabbaknak él. 

Epilepsia, nyavalya-törés, 1. eskór. 
Epilógus (gör.), befejezés, utó- v. zárbeszéd, régeb

ben drámai előadások végeztével. Czime Arany 
J. egy költeményének is, melyben visszatekint életére. 

Epinal, Vosges franczia dep. főhelye a Mosel m. 
16.445 lak. ; fontos erőditményi öv központja. 
Epiphania (gör.), vízkereszt. 
Epiphyták, 1. élősdiek. 
Epirus (gör., Epeiros), tartomány a régi Görögor

szág é.-nyugati partvidékén. Termékeny földjét az 
Acheron és Cocytus folyók áztatták; é.-ny.-i részén 
a kerauni hegyek. Fővárosa Dodona volt. Független
ségének idejében hires királya II. Pyrrhos. 168. Kr. u. 
római birtok, 1432. óta török kézben van. 

Episcopalis (gör.), mindaz, a mi a püspökre, a 
püspöki hivatalhoz, birtokokhoz és megyéhez tarto
zik ; e.-ok, az anglikán egyház hivei, szemben a 
presbyteriánusokkal ; e. r e n d s z e r , azon elmélet, 
mely egyházi ügyekben egyedüli tekintélynek a püs
pökök, mint az apostolok jogutódainak, összeségét 
ismeri el, szemben a p a p a l i s rendszerrel, mely a 
pápát egyetemes püspöknek mondván, őt ismeri el 
döntő tekintélynek ; az utóbbit fogadta el a vatikáni 
zsinat (1. másik értelmét reformationál). 

Episcopatus (gör.), püspöki hivatal, joghatóság. 
Episcopus (gör.), tulajdonképen felügyelő, püspök 

(1. e.) ; e. episcoporunt a püspökök püspöke, a pápa; 
e. in partibus infidelium, czimzetes püspök, kinek 



ÉPÍTÉSZETI STÍLEK. I. 

E g y i p t o m i s t i l : 1. 2. Edfsu templom homloknézete és alaprajza, 3. Oszlopfej, Dendera. 4. Pálmaoszlopfej, 
Esneh. P e r z s a s t i l : 5. 6. Oszlopdarabok a persepolisi romokból. Ind B t i l : 7. Oszlop, Mahamalaipur. 
8. Oszlop, ellorai grottatemplom. A s s y r i a i s t i l : 9. Deszka padozat, Kujjundsik. Görög s t i l : 
10. Theseus templom homloknézete, Athén. 11. 12. Korinthusi oszlopfej. 13. dóri, 14. jóni, 15. korinthusi 
oszloprend. 16. dóri, 17. jóni oszlopfej. 18. Lysikrates emlékének homloknézete, Athén. Római s t i l : 
19. Gerendázat. 20. A Pantheon homloknézete, Róma. 21. Kapu részlet. 22. A Naptemplom főbejáratának rész
lete Palmyra. 23. Jupiter capitolinus temploma, Róma. 24. Caracalla fürdőinek hütöterme, Róma. 

25. 26. A Naptemplom gerendázata, Baalbek. 27. Jupiter stator templomának gerendázata, Róma. 



B y z a n c z i s t i l : 1. Konstantinápolyi Zsóíiateinploin belső nézete. 2. Oszlopfej, ugyanott. 3. Oszlopfej, 
San-Vitaié, Ravenna. 4. Oszlopfej, Demetriustemplom, Saloniohi. Arab (mór) s t i l : 5. Cordovai mecset 
belső nézete. 6. Kutab-Minar, Delhi mellett. 7. Templom, Kurte-Ardsis. 8. Oszlopfej, Albambra, Granada. 
Román s t i l : 9. Oszlopfej, maulbronni templom előcsarnoka. 10. ivpárkány Heiligenkreuz, Bécs mellett. 
11. Diszités, fuldai klastrom. 12. Diszités, szt. galleni klastrom. 13. 14. Bambergi dóm elönézete és alap
rajza. 16. Oszlopfej, speieri dóm. 10. Oszlopfej, gosslári dóm előcsarnoka. 17. Oszlopfej, Heiligenkreuz, 
Bécs mellett. G ó t b s t i l : 18. Keresztvirág, regensburgi dóm. 19. Oszlopfej, kölni dóm. 20. Ablak, Notre-
Dame templom, Paris. 21. Támtoronyka, templom Herreuoerg. 22. Oszlopfej, freiburgi münster. 
23. Bozetta, Szt.-Ouen katbedralis, Rouen. 24. Gyámkö, kölni dóm. 25. Levélcsomódisz Szt. Lörincz-
templom, Nürnberg. 26. Levélcsomódisz prépostági templom, Urach. 27. Támpillér csúcsa, kölni dóm. 

28. 28. Freiburgi münster elönézete és alaprajza. 



O l a s z r e n a i s s a n c e : 1. Pesaro palota, Velencze. 2. 3. Oszlopfejek, Certosa Pavia mellett. 4. Sansovino-
féle gyümölcs zsinór. 5. Borghesepalota udvara, Róma. Német és f rancz ia r e n a i s s a n e e : 6. Kútosz
lop. 7. Deszkadiszboritás, Rothenburg. 8. Gewandnaus, Braunschweig. 9. Oszlopfej, I. Ferenez háza, 
Orléans. 10. Városháza, Beaugency. 11. Oszlopfej, Fontainebleau. 12. IV. Henrik galériája, Louvre. 
Rokokó és e z o p f s t i l : 13. Oszloptörzs, d'Alosti templom. 14. Katii, templom, Drezda. 15. Oszloptörzs, 
Ealais munieipal Paris. 16. Diszités XV. Lajos stiljében. 17. Trianon pavillonja, Versailles. 18. Diszités, 

ouvre. XIX. század s t i l j e : 19. Kir. szinház, Berlin, 20. Kir. udvari szinhaz, Drezda. (1869. leégett). 



1. vad népek. 2. római. 

4. assyriai. 

9. mór. 

6. görög. 

8. perzsa. 

11. arab. 12. mór. 

14. török. 15. román. 16. japáni és kbinai. 

19. német renaissance. 20. renaissance. 

22. bárok. 23. olasz renaissance. 24. rokokó. 

21. német renaissance. 

17. gót. 18. perzsa. 

13. arab. 

10. perzsa. 

7. byzánczi. 

5. pompeji. 

3. egyiptomi. 



püspöksége valamikor keresztény, most pogány or
szágban van ; e. oecumenicus, a konstantinápolyi 
patriarcha czime. 

Episod (gör.), betoldás, mellékcselekvény az eposz
ban, regényben stb., oly részletek, melyek nem tar
toznak szorosan a főcselekvényhez ; e p i s o d - a l a k , 
ilyen betoldott, mellékes személy. 

Episodista, a színészek nyelvén episod-szerepeket 
játszó színész. 

Epispastika (gör.), hólyaghúzó és genyedést elő
mozdító szerek, kül. kantharidák, krotonolaj, hány
tató borkőkenőcs. 

Epistaxis (gör.), orrvérzés. 
Epistola (gör.), levél, a költészettanban a költői 

levél, már az ó-korban igy nevezték pl. e. ad Pisones, 
Horatius ars poeticája; e.-aeex Ponto, Ovidiusnak 
kesergő levelei száműzetése idejéből. A r. kath. egy
házban az apostoloknak az uj testamentumban tar
talmazott levelei, a kánonjogban különösen a pápák 
körlevelei ; e.-ae a part, ha több példányban leíratva 
küldöttek szét; e.-ae synodicae, az újonnan beiktatott 
püspökökhöz intézett levelek ; e.-ae formatae, az egy
házközségekből távozóknak adott útlevelek a keresz
ténység első századaiban, hamisítások kikerülése 
végett külön előirt alakban ; epistola non erubescit, 
közmondás: a levél nem pirul. 

Epistolae obscurorum virorum, a XVI. század
ban megjelent, barbár konyhalatinsággal irt gúnyos 
tartalmú levelek gyűjteménye, mely a nagyképűsködő 
scholasticismust maró gunynyal ostorozza s ennek 
következtében a reformatio elterjedésére nagy befo
lyással volt; ugy vannak szövegezve, mintha az 
'illető sötétfejü (obscurus) férfiak irták volna. Reuch-
linnak tulajdonították, de ujabban Strauss Dávid 
kimutatta, hogy szerzőjük fcjfttj,^ Rnbianus linma-
nista, és Hutten Ulriknak is nagy része van bennök. 
Epistolarium, a mise alkalmával vagy a szent

beszédben való felolvasásra szánt ujtestamentomi 
részletek gyűjteménye. 

Epistylion (gör.), 1. architráv. 
Epitaphium (gör.), sirirat, síremlék. A görögöknél 

ünnepélyes gyászbeszéd, melylyel főleg a hazáért 
elesetteket dicsőitették az erre külön felkért szónokok. 
Leghíresebb Perikiesé a Tukydides történeti mun
kájában. 

Építési rendszabály, azon követelményeket tartal
mazza, melyeknek kell, hogy vmely épület biztossági, 
egészségi, tüzbiztossági szempontból szerkezetre, 
anyagra és méretekre nézve megfeleljen; rendesen 
minden város külön alkot magának é. r.-t, melyet 
a belügyminiszter hagy jóvá; de vannak általáno
sabb é. r.-ok is, melyek egész megyére, országra 
érvényesek. 

Építész, általában a magas, de főleg a műépítészet 
(1. építészet) körébe vágó építmények tervezésével és 
végrehajtásával foglalkozik; nálunk kiképzését a m. 
kir. József műegyetem é p í t é s z e t i s z a k o s z t á l y á 
ban nyeri, mely négy évfolyamból áll. 
Építészet, általánosságban azon tudomány, mely 

bármely építmény tervezésével és előállításával fog
lalkozik, igy van: híd-, hajó-, v i z i , h a d i stb. é., 
szűkebb értelemben különösen a m a g a s é p í t é s z e 
tet jelenti, mely viszont két részre oszlik: p o l g á r i 
é., mely a közönséges középületekkel, a polgári élet, 
ipar, kereskedelem, gazdaság stb. szükségleteihez 
tartozó magánépületekkel foglalkozik és azokat a 
használhatóság, czélszerüség és szilárdság követel
ményei szerint állítja elő; m ü é p. ( é p í t ő m ű v é s z e t ) , 

mely az előbbi szempontokon kívül az építmény ren
deltetését eszményiesen felfogva ezt művésziesen al
kotott külső alakjával kifejezésre is juttatja, az épít
ményt és egyes részeit mint egységes, szervesen 
összefüggő egészet kiképezi. A műépítészet a legrégibb 
képzőművészet és az emberiség szép iránti érzéké
nek legbensőbb nyilatkozata, mely minden időben 
és minden népnél külömböző felfogás, izlés és viszo
nyok szerint (1. építő-stíl és diszitő-stil) kifejezésre 
jutott; építményei már az ó-kortól kezdve két cso
portba oszthatók: 1) e g y h á z i é p í t m é n y e k , egyip
tomi, görög és főleg a középkori templomok; — 
2) v i l á g i é p í t m é n y e k , paloták, sírok, szin-
házak, amphitheatrumok, lovagvárak, s az ujabb 
korban különféle középületek, mint: muzeumok, 
könyvtárak, kiállítási épületek, pályaudvarok, or
szágházak stb. Az építészet követi az egyes népek 
történeti fejlődését, emelkedését és hanyatlását, híven 
visszatükrözi a népek jellemét és műveltségi fokát, 
a kornak irányát és életfelfogását, valamint művészi 
és technikai fejlettségét. Az ó-korban,, az egyiptomi, 
görög és római é., a középkorban az ó-keresztény, 
byzanczi, román és gót é. folytonos fejlődést tüntet 
elő, mely az előző é. motívumait és szerkezeteit fel
használta, saját modorában átalakította és önálló 
felfogással fejlesztette. Az újkori renaissance é. főleg 
antik formákhoz tért vissza, anélkül hogy a szerke
zeti elemeket ujakkal gyarapította volna, s anélkül, 
hogy a görög é. classikus szépségét elérte volna. 
A legujabbkori é. a vasnak, mint fő épitő anyagnak 
alkalmazásával szerkezeti, valamint diszitő szem
pontból uj irány kijelölésére van hivatva. Hazánk 
építészete a múltban és a jelenben a többi kultúr
népek, főleg a nyugotiaké.-éhez csatlakozik; a közép
korban a bazilika, román és gót stil, Mátyás király 
korában az olasz renaissance, a legújabb korban, 
főleg fejlődő fővárosunkban is, a renaissance az ural
kodó stil. Eredetiségre nézve is legkiválóbb müépit-
ményünk a mostan épülőfélben lévő országház lesz, 
melynél a kupolát a gót stílben alkalmazzák. (L. 
külön-külön a főbb népek építészetét). 

Epithelium (gör.), felhám, hám. 
Épitő bankok, pénzintézetek, melyek főüzletága 

az építkezési vállalkozás. Nálunk az 1871—73. 
években keletkeztek, de részint megbuktak, részint 
feloszoltak, mert nem annyira építkezésekkel mint 
inkább teleküzérkedéssel foglalkoztak. 

Építőmester, a polgári építészet (1. építészet) kö
rébe vágó épületek tervezésével foglalkozik, s bár
mely nagyszabású magas építmény önálló végrehaj
tására fel van jogosítva; középiskolai előtanulmány 
és 3 évi gyakorlat után az épitőmesteri szakvizsgát 
egy Budapesten székelő és a keresk. miniszter által 
ezen czélra kinevezett bizottság előtt teszi le. 

Épitő-müvészet, 1. építészet. 
Épitő-stil (1. épitő-stilek mellékleteinket), vmely nép 

és korszak épitő művészetének általános jelleme, mely 
az építmények külső megjelenésére vonatkozó szabá
lyok felfogásában és végrehajtásában nyilatkozik. 
Lényege a szerkezet (alaprajz elrendezése, mennyezet 
és tartóinak kiépítése) és az ehhez csatlakozó diszi
tés (1. diszitő-stil) alakításából áll. 

Epizootia (gör.), nagyobb kiterjedésű állatjárvány. 
Epocha (gör.), korszak, aera (1. e.); e p o c h a l i s , 

korszakos, oly esemény, mely uj korszakot nyit. 
Epomeo (Monté San Nicolá), 768 m. magas kialudt 

tűzhányó, Ischia olasz szigeten. Alatta Casamicciola 
fürdőhely (1. e.). 
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Epopoeia, hősköltemény, 1. epika. 
Eposz, hősköltemény, 1. epika. 
Eppur si muove (ol.), és mégis mozog, állítólag Ga

l i l e i (1564—1642) szavai, melyeket akkor mondott, 
mikor az inquisitio a föld mozgásáról való tanának 
visszavonására kényszeri tette. Nálunk J ó k a i n a k 
hasonczimü regénye által (1872.) vált szárnyas-igévé. 

Eprestető, Szepsi-Szent-György határán őskori 
telep, hol humussal betelt sírokban urnatöredékek 
gyakoriak. 

Epsom, város Surrey angol grófságban, Londontól 
22 km. 8417 lak. Evenkint május hóban itt tartják a 
leghíresebb angol lóversenyeket (Derby-dij, 1. e.); már 
a XVII. sz. eleje óta divnak a futtatások, de világ
hírre a mult száz. óta emelkedtek. Híres keserüforrás. 

Épszög, 1. derékszög. 
Épületfa, magas épitményekkez felhasználható fa, 

főleg fenyő- és tölgyfa; lehet gömbölyű, faragott v. 
fürészelt; é p ü l e t k ő , azon kőanyag, mely épülethez 
alkalmas; szilárd és megmunkálható legyen; leg
alkalmasabb homok- és mészkő. 
Epulis (gör.)", rostos v. sarcoma természetű foghus-

daganat. 
Eques (lat.), lovas, lovag ; e. aureatus, arany sar

kantyús vitéz. 
Equipage (francz., ekipázs), fogat; a tiszt fölszere

lése ; a hajó legénysége. 
Equisetum, növény, 1. zsurló. 
Ér, 1) a források kifolyása, mig patakká nem nő ; 

síkságon lassan folydogáló kisebb víz ; — 2) tábla-
alaku telep, mint hasadékok kitöltése keletkezett; 
áthatol a mellékkőzet tömegén s így ennél fiatalabb 
képződmény. 
Ér, vize a Szekercze és Kapu-Suorás hegyeken ered 

Szilágy m.-ben, egy darabig é.-ny. felé foly, azután 
délnek fordul. A káka és csaté között lassan szi
várgó és ágakra megoszlott vizáradásai nedves esz
tendőkben nagy kárt okoznak. Medrét egészen benö
vik a hinár és sasos növények, akadályozva a nélkül 
is csekély esésű folyását. Az Ér vize kétfelé metszi 
az Ér mellékét. Összeköttetésben van az ecsedi mo
csárral és a Kraszna árvizeivel. Érdiószegnél megmo-
csarasodott vizét csatornán a Berettyóba vezetik le. 

Ér, 1. véredények. 
Ér-Adony, község Bihar m. 795 lak. 
Eragrostis, növény, 1. tőtippan. 
Erard S e b e s t y é n , franczia zongoragyáros, szül. 

Strassburgban 1752. f 1831. Halála után unokaöcs-
cse, E. Péter folytatta az üzletet. 

Erasmus, D e s i d e r i u s , R o t t e r d a m i E. néven 
ismeretes, a XVI. század leghíresebb humanistája, 
szül. Rotterdamban 1467. okt. 28. 1492. Cambraiben 
pappá szentelték. Angliában és Svájczban tanár-
kodott. t Baselben 1536. A classikai tanulmányok 
felélesztése körül kiváló érdemeket szerzett (1. etacis-
mus) s a XVI. századi felvilágosodás egyik kiváló elő-
harczosa volt, ámbár végül Luther ellen foglalt állást. 
Magyarországi humanistákkal, Brodarics Istvánnal, 
Oláh Miklóssal, Thurzó Szaniszlóval és Henckel Já
nossal, Mária királyné udvari papjával levelezésben 
állott, s Vidua Christiana cz. munkáját (Basel, 1529.) 
Mária királynénak, II. Lajos özvegyének ajánlta. 

Erato, az erotikus, azaz szerelmi költészet múzsája, 
rendesen czitherával ábrázolják. 

Eratosthenes, görög tudós, szül. 276. Kr. e., az 
alexandriai könyvtár igazgatója, f 194. Megfigyelte 
az ekliptika ferdeségét és meghatározta a föld kerü
letét délkörmérés utján. 

Erb V i l m o s H e n r i k , orvos, szül. Winnweilerben 
(Bajorország) 1840. — 1880. a lipcsei, 1883. óta á 
heidelbergai klinika igazgatója. A neuropathologia 
és elektrotherapia köréből fontos munkákat irt. 

Érbetömülés, embolia, a véredényeknek a ver 
által tovavitt rögök által való eltömetése. Ilyen rö
gök lehetnek véralvadékok, lobtermények, szivbil-
lentyüdarabkák, zsirszemcsék, továbbá levegő, ha 
nagy mennyiségben hirtelen a véredénybe tódul. Az 
é. következményei lehetnek különféle vérkeringési 
zavarok, esetleg hirtelen halál is. 

Ercheden, magy. Erked (Udvarhely m.). 
Erckmann-Chatrian, két együtt dolgozó franczia 

regényíró együttes neve (L. Chatrian). Erckmann 
Emi l szül. 1822. május 20. Pfalzburgban Elsassban, 
1847. óta dolgozott együtt Chatriannal. Közös mü
veikből (regények, színmüvek) számos magyar nyel
ven is megjelent. A színpadon is előadatott: A Rant-
zauk s legújabban a Mascagni által zenésített Fritz 
barátunk. 

Ercsenye, község Vas m. 1001 lak. 
Ercsi, község Fejér m. 5673 lak. Itt van eltemetve 

báró Eötvös József. 
Érez, minden a természetben előforduló fémvegyü

let, mely bányászás tárgya. A bányász által ter
melt érczből a kohászat v. magukat a fémeket v. 
pedig az ipar szükségelte fémvegyületeket állítja elő. 
Szorosabb értelemben éreznek csak azon természet
ben előforduló fémvegyületeket tekintik, melyeknél a 
bennök lévő fém értéke a bányász- és kohászkodás 
költségeit fedezi. Az érczeket a bennök foglalt leg
értékesebb fém szerint nevezik el, így arany-, ezüst-, 
réz-, vas- stb. érez. A közéletben némely réztartalmu 
ötvözetet is éreznek neveznek. 

Érczfekhely, fémtartalmú ásványoknak vmely he
lyen természetes lerakodása; alakja és az azt magába 
záró kőzethez való viszonya szerint van : t e lep , 
te lé r , t ö m z s és b e h i n t é s (impregnatio). Az é.-ek 
kevés kivétellel vizes oldatokból ieülepedeit vegyi csa
padéknak tekintendők, mely lerakodás földalatti repe
désekben v. üregekben ment végbe; ritkán idézhette 
elő a melegség, melynek közbejötte folytán olvadás v. 
elpárolgás, végül megmerévülésv. sublimatio állott be. 

Erczhegység, Szász- és Csehország határán d.-ny. 
irányban 150 km. hosszban húzódik az Elster forrá
sáig. Vízválasztó főgerincze Szász- és Csehország 
határán kanyarodik ; d.-k. oldala meredek s csak 
apró zúgok tartanak az Eger és Biela völgyeinek. 
É.-ny. lejtőssége szelíd fensik, mely a német alföldbe 
vész el, de széles hátak által elválasztott mély völ
gyek barázdálják. Főtömege gneisz, gránit és csillám
pala, melyen eruptív kőzetek törnek át. A főgerincz 
átlagos magassága 800 m. Főcsucsai Keilberg 1238-
m., Fichtelberg 1213 m., főhágója 696 m. m. Szász 
részében vannak hires érezbányái. 

Erczhegység, I. E r d é l y i . A Bihar-Vlegyászak. ré
sze a Fehér-Kőrös forrásvidékénél az Ompoly s Aranyos 
mellett. A Bihar hegység kristályos tömegeire tá
maszkodik és felépítésében is e hegység külső övét 
képezi. Krétamészkő vonulata folytatása a Hegyes-
Drocsáénak s csakis a Kőrös harmadkori völgye 
választja el egymástól. Ezek a kőzetek alkotják a 
feltornyosuló és szétdarabolt szirteket, melyek a 
hegyvidék szépségét emelik. Felhúzódik egészen Tor-
dáig. A mészkő-vonulatot kiséri a homokkő, melyet 
ifjabb eruptív kőzetek törnek át. (Detunata bazaltja, 
zalatnai eocén homokkő.) De előfordul a jura-mész is 
(Toroczkói h.). Legrégibb kőzetei a kristályos palák. 



melyeket részben az emiitett mesozoi mészkőzetek 
és harmadkori homokkő fednek. Ezekből emelkednek 
az eruptiv-kőzetek hegységei. A hegység, hol kárpáti 
homokkő alkotja, szelíden hullámzó erdős tető, míg 
a mészkövek vidékén a Karszt-jelenségek gyakoriak. 
Készei: — l ) A k ő r ö s b á n y a i hegycsoport, aHegyes-
Drocsához csatlakozik s a Fejér-Kőrös forrás vidé
kéig terjed. Főgerincze ny.-ról k.-re vonul, főcsucsai 
a Magura 907 m. — 2) A n a g y á g i hegycsoport,főré
sze a trachit Csetrás hegység, mely é.-ny.-ról d.-k. csap, 
legmagasabb csúcsa a N.-Csetrás 1294 m. d.-k. végén 
a Kornu-Csetrasuluj. Hozzá csatlakozik a Magura 
alacsonyabb hegyeivel, melyekben számos barlang 
van. A Csetrás hegységben szép trachit kúpok sora
koznak. A boiczai és rudai völgykatlanokra nyíló 
nagy-ági völgyben van Nagy-Ag a Hajtó (1046 m.) 
alatt. A trachit hegységben vannak a híres arany- és 
tellurbányák. -— 3) O m p o l y melléki v. zalatnai hegy
ség a Fejér-Kőrös forrásaitól, az 1163 m. m. Grohács-
csal kezdődik s az Ompoly d. oldala mellett Alvin-
czig húzódik. A homokkő az uralkodó, de trachit is 
van, melyben (Zalatnán) bányát müveinek. — 4) Az 
a b r u d b á n y ' a i v. Aranyos melléki hegység, a Fejér-
Kőrös, Ompoly és Aranyos között terjed el. Ez leg-
bonyolódottabb, de legregényesebb része. Az eruptív 
kőzetek gömbölyű kúpjai, a homokkő füves háta és 
erdős oldalai, a mészkővidék meredek szakgatott 
sziklahegyei, mély hasadásos szurdokai, a Karszt 
jelenségekkel váltakoznak. A belső hegyvidék óriás 
rengetegén csak havasi tanyák vannak. A Gajna csú
csánál kezdődik és d.-k. irányban a Vulkán csúcsig 
(1264 m.) vonul, majd k.-re fordul s az Ompoly for
rásvidékénél két ágra oszlik. A Vulkán gerinczéhez 
é.-k. felé aGrohelungaésNyegrilásza; é.-ra aGianuna 
és ehez a Detunata bazalt kitörései csatlakoznak. 
A mészkő vonulat az Aranyos mellékén húzódik 
tovább és alkotja a Karsztszerü tordai hegységet, 
végső nyúlványaiban pedig a toroczkói hegyeket. — 
II. K r a s s ó i . A Karas két oldalán terjed el a Berzava 
és Nera közt. Erősen gyűrődött kristályos palák, 
jura- és kréta-koru mészkő-rétegek redői alkotják, 
melyeken trachit hatolt át. A kőzetek érintkezése 
helyén vannak a különféle érczfekvetek. (Réz, ezüst, 
arany, ólom, zink, vaskő.) A palát fedő mészkő fen-
sikja Karszt-jellegü (dolinák, eltűnő csermelyek, viz-
szegénység), de azért nagyrészt erdővel van fedve. 
Két fővonulata van: a d o g n á c s k a i hegység a Ber
zava és Karas forrás vidékéről a Berzava ny. oldalán 
é.-nak, majd é.-ny. fordul, Bogsán vidékénél d. kanya
rulattal ny. Verseczig húzódik. Kudriczi tető 645 m. 
m.; az o r a v i c z a i hegység a Krassó forrásaitól 
é.-ny. csap és Stájerlak felé több é. d.-ny. vonuló 
ágra oszlik. Főága é.-ny.-ra a Majdan völgy d. olda
lán terjed el. Számos völgy szeldeli. Legszebb a Ka
ras mély hasadéka. Két, medencze alakú fensikja van, 
a stájerlaki és nátrai. A völgyek széleit és a fensikokat 
meredek sziklafalak szegélyezik. Legmagasabb he
gye a Ku Íme (626 m.) — III. Se lmecz i , magyar, 
é. és ny. felől a Garam, k. Korpona és az Ipoly völ
gyei határolják. A hegységnek iránya é.-ny. és geoló
giai folytatása a körmöczbányai hegység. Központi 
tömegét gneisz, diorit és ezekre következő devoni 
palák és triász mészkő teszik. E tömeget veszi 
körül a zöldkő, mely átmegy a trachitba. Az Ipoly 
völgye felé conglomerát és tuff dombvidéke övedzi. 
A hegység harmadkori (neogén) vulkánosság ered
ménye. Az erosio munkája is szakadozottá tette: völ
gyek, hegyek váltakoznak. A hegyek rendesen kup-

alakuak. A főgerincz, a 914 m. m. Tasnád csucs-
gerincz vonulata. A kiemelkedő lávaoszlopok képezet 
Szitnya 1011 m.. Nevezetes még Selmecz felett a 
Kálvária hegy 727 m. m. egyedül álló kúpja. A mély 
völgyekben folyó vizek nagy része a Garamba siet, 
csakis a selmeczi és zsibritoi völgyek vizei az Ipolyba. 
Hévvizek is fakadnak Szklenónál és Vihnyénél, Dal-
mad vidékén, hol 80 m. m. és Léva Felső-Palojta 
között 5—10 m. m. travertin dombokat építenek. 
A szárdi patak forrása 29° C. A mezőgazdasági öv 
200 — 300 m., az erdőöv 400 — 500 m., a sziklás 
öv 700—1000 m. között van. — IV. S z e p e s - g ö -
möri . Főtömege a Királykőtől k.-re húzódik Kassáig, 
hol a Hernád völgybe hanyatlik. Gerincze vízválasztó 
a Hernád és Sajó vízrendszerei között. Főtömege 
kristályos kőzetekből áll (gránit, jegeczes palák, 
dyas, vörös homokkő, werfeni pala, triász mészkő), 
ezekben fordulnak elő Gömör és Szepes megyék leg
gazdagabb ércztelepei. D. és észak felé alacsonyabb 
mészkőhegyek csatlakoznak, bányászatilag a talált 
érezek szerint felosztatik: Hernád-gölniczi (rézérczek 
pátvaskövek), Göllnicz-Sajó közti (rézérczek, pátvas-
kövek, kobalt, nikel és ezüstös antimonércz) és a 
Sajótól délre eső hegyvonulatokra (pátvaskő, barna
vaskő). Az eruptív kőzetek közül melaphyr, serpen-
tin és gabora. A hegység felosztása orographiailag 
a következő: 1) Hernád-Göllnicz közti hegyek, 2) 
Ratkoi h., 3) Rőczei, 4) Dobsinai, 5) Rozsnyói v. 
Szulova hegység, 6) Szomolnok-Kassai, 7) Tornai 
és Forró-Szendrői hegycsoportok. 

Érczkészlet, a jegybank tulajdonában levő értékek 
nemes érczből álló azon része, mely közvetlenül a 
forgalomba bocsátott bankjegyek beváltásáraszolgál. 

Érczolvasztás, azon kohászati müvelet, melynek 
az érezek legelőször vettetnek alá. 

Ércztelepek, mindazon földtani képződmények, me
lyek a bányászat tárgyát képező fémes ásványokat 
(érczeket) tartalmazzák. 

Ércztelér, igen változó méretű álló, fekvő v. hajlott 
rétegek neve, melyekben az érez a meddő, fémtarta
lom nélkül való kőzetben előfordul. 

Ércztömés, nem a rétegekben, hanem a kisebb-na
gyobb alaktalan tömegekben való ércz-előjövetel. 

Érd, község Fejér m. 3368 lak. Hamzsabégnek is 
nevezik. A török időből maradt minaret még látható ; 
itt vonult át a rómaiak útja. 

Erdei, vadásznyelven a vaddisznó. 
Erdei alap (országos), állami alap, melynek bevé

telei : erdőrendészeti áthágások és erdei kihágások 
után kivetett birságok, elkobzott tárgyak eladásából 
befolyó összegek, erdészeti államvizsgák és erdőőri 
szakvizsgák dijai; kiadásai : a be nem hajtható eljá
rási kiadások fedezése, beerdősités előmozdítása, 
szakismeretek terjesztése, tanulmányok és kísérletek, 
az államvizsgák költségei stb. — 1890. bevétel 
101.589 frt 88 kr., kiadás 71.586 frt 46 kr. ; kopár 
területek befásitására 1880-1890. 126.888 frt 50 krt 
adtak ki. 

Erdei kihágás, erdei lopás, kisebb (30 frtig) erdei 
kártétel, veszélyes cselekmények és mulasztások ; az 
első- és másodfokú kihágási bíróság a belügy^minisz-
terium alá tartozik, ügyrendtartását az erdőtörvény 
alapján 1881. kiadott 35838. sz. utasítás állapítja meg. 
Erdei lak. 1845. az Eperjesen mint nevelő tartóz

kodó Tompa Mihály két költő barátjával, Kerényi 
Frigyessel és Petőfi Sándorral költői versenyre kelt, 
melynek tárgyául egy erdei lak leírását választották. 
Hogy a megénekelt erdei lak tényleg létezett-e, mint 



némelyek állítják, v. csak a képzeletből választatott, 
bajos eldönteni. A három költemény közül Kerényié 
igénytelen, de elég csinos lyrai kép, Tompáé szin-
gazdag leirás, Petőfié lelkes szabadságköltemény, 

Erdei legeltetés, tilalmazva van a felújított, vmint 
a vágás alá kerülő erdőben és pedig a 15—20 éves
nél fiatalabb erdőrészekben és a legközelebbi 5 év 
alatt vágás alá kerülő területekben. Rendesen ugyan
azon időben az erdők összes területének 1 / a része áll 
legeltetési tilalom alatt. 

Erdei rovarok, melyek nálunk a mult években na
gyobb károkat okoztak : cserebogár, áska v. lótetü, 
gyapjas és búcsújáró pohók, coroebus bifasciaius bo
gár, ákácz-paizstetü, apácza-gyaponcz. 

Erdei termékek : tűzifa, kemény épület- és műfa, 
puha épületfa, kemény és puha fürészelt faáru, donga, 
fűzfavessző, nyers botok és meggyfaszárak, faszén, 
cserzőhéj, szömörcze, gubacs. A legutóbbi években 
kivitelünk a nyers termékekben hanyatlott, ellenben 
emelkedett félgyártmányban és erdészeti ipartermé
kekben (fürészáru, donga, faszén). Erdeinkben ter
melnek : 1 hold lucz- v. jegenyefenyő erdőben 80— 
126 éves fordával legjobb talajon 5 m s, rossz talajon 
1"4 m 8 fát, 1 hold tölgyszálerdőben 120—180 éves 
fordával legjobb talajon 3 m 8, rosz t. 1 '0 m 8 fát, 1 
hold bükkszálerdőben 90—120 éves fordával legjobb 
t. 3'2 m 3 , rosz t. 0"8 m 3 fát. 

Érdek, interessé, nagy szerepet játszik a kártérí
tésnél, ahol azon vagyoni é. térítendő meg, mely a 
károsító cselekmény be nem következtéhez fűződik ; 
a vagyonjogi viszonyoknál, a kötelmeknél megkíván
tatik, hogy ilyen vagyon-é. fűződjék hozzájuk. 

Érdekeltség, 1) közös érdek által összekapcsolt 
egyének összesége, kisajátításnál, vízmentesítő tár
sulatoknál, vasutak engedélyezésénél különösen az 
illető községek é.-e ; — 2) azon körülmény, hogy 
vmely per eldöntése vkire vagyoni érdekkel bír, az 
ilyen bíró nem ítélhet a kérdéses perben, tanú nem 
vallhat. 1881 : LIX. t.-cz. 5. §. Prts. 192. §. 

Erdély (Transsilvania = erdőn túli ország), a ma
gyar birodalom Királyhágón túli része, a honfogla
láskor Töhötöm vezér uralma alá került, de szent 
István király (1000.) Magyarországhoz csatolta és 
mindig az anyaország kiegészítő része volt; külön 
vajdák alatt (a XIII. sz.-tól kezdve) bizonyos köz
igazgatási önkormányzatot élvezett ugyan, de tarto
mányi jogok nélkül. Önálló fejedelemségképen a XVI. 
század második negyedében lép fel, mint János 
király és halála után János Zsigmond birtoka, a 
Habsburg-ház uralma alá jutott v. a török által elfog
lalt részekkel szemben. 1556. Tordán az »erdélyi uj 
magyar választó fejedelemséget« a török szultán véd
nöksége alatt törvénybe igtatták. Első választott feje
delme B á t h o r y I s t v á n volt (1571 —76.), ki után a 
Báthory-háznak még négy tagja ült a fejedelmi tró
non (1. Báthoriak). Ezek: B á t h o r y K r i s t ó f (1576 — 
1581.), ennek fia B. Z s i g m o n d (1581 —1602.), B. 
An d r á s bibornok (1599.). Ennek meggyilkolása után 
E . R u d o l f király uralma alá kerülvén, 4 éven át 
szenvedte B á s t a G y ö r g y helytartó zsarnokságát. 
S z é k e l y M ó z e s (1603.) rövid uralma után Bocs-
k a y I s t v á n állitá vissza a fejedelemséget (1605 —6.); 
ennek utóda R á k ó c z y Z s i g m o n d (1607—1608.), 
majd ennek lemondása után B á t h o r y G á b o r 
(1608-1613.) lett. B e t h l e n G á b o r (1613-1629.) 
alatt Erdély virágzásának és nemzetközi jelentősé
gének tetőpontját érte el. B r a n d e n b u r g i K a t a l i n 
(1629-30. ) és B e t h l e n I s t v á n (1630.) rövid feje

delemsége csak előkészítője volt a R á k ó c z y a k (l.e.)r 

I. G y ö r g y (1630—48.) és II. G y ö r g y (1648-60.) 
fényes korszakának, melynek ez utóbbi 1657-iki sze
rencsétlen lengyel hadjárata vetett véget. II.R.György 
bukása végzetes fordulatot idézett elő a kis ország 
helyzetében; a török Váradot elfoglalva, végleges 
beolvasztással fenyegette a fejedelemséget, melynek 
uralmáért R h é d e y F e r e n c z (1657 — 58.) lemondása 
u t á n B a r c s a y Ákos (1658 —59.) és Kemény Já
nos (1661—62.) küzdöttek egymással. I. Apafy 
M i h á l y (1661— 90.) a törökök által az országra erő
szakolt árnyékfejedelem volt, mégis az ő nevéhez 
fűződik E. ujabb történetének legnevezetesebb fordu
lata, mely a török hatalom megtörése után vissza
vezette a fejedelemséget a magyar sz. korona fenha-
tósága alá (1687.). II. Apafy M i h á l y 1690-ben 
I. Lipót által kinevezett kormányzó-tanács mellett 
csak névleg viselte a fejedelemséget s 1696. lemon
dásra kényszeríttetett. T h ö k ö l y Imre (1690.) és 
II. R á k ó c z y F e r e n c z (1704—11.) fejedelemsége 
csak rövid ideig tartott. E. a magyar sz. korona czi-
mén ugyan, de Magyarországtól elkülönítve, az 1695. 
Bécsben felállított erdélyi udvari kanczellária utján 
kormányoztatott, külön országgyűléssel és az or
szágban székelő kormányszékkel. E. törvényhozási, 
közigazgatási és törvénykezési elkülönítését a minden 
oldalról megindult uniómozgalmak daczára gondosan 
fentartották későbbi királyaink, sőt Mária Terézia 
E.-t 1764. nagyfejedelemséggé tette, II. Lipót pedig 
az előde által a magyarral egyesitett erdélyi kanczel-
láriát 1791. ismét elválasztotta. Az e.-i nagyfejede
lemség megszüntetését, illetőleg az anyaországgal 
való egyesülést az 1848-iki országgyűlés VII. s az 
e.-i országgy. I. t.-czikke mondta ki s az 1868 : XLIII. 
t.-cz. szabályozta véglegesen. (Bővebben i. az egyes 
fejedelmek alatt s v. ö. az erdélyi fejedelmek családfáit 
feltüntető táblázattal. Jelen állapotait 1. Magyaror
szág). Kőváry László, Erdély tört. 6 k. (1859—63.), 
Szilágyi Sándor, Erdélyország tört. 2 k. (1866.). 
Erdély a ranykora , reg. J ó k a i M.-tól (1852.). 
Erdélyi, — 1)Gyula, iró,szül. 1851. jan. 26. Gödöl

lőn, egy ideig hírlapíró volt, számos elbeszélést és 
regényt irt. — 2) J á n o s , író, szül. 1814. márcz. 18. 
Kapóson (Ungm.). 1843. a Kisfaludy-társaság, 1848. a 
nemzeti színház igazgatója, a szabadságharczban a 
Respublica cz. lap szerkesztője. 1852. a sárospataki 
collegiumban a bölcsészet tanáras ott működött 1868. 
jan. 23. bekövetkezett haláláig. E. főleg az irodalmi 
kritika terén tűnt ki, az egyéniség érvényesítése és a 
romanticismus érdekében küzdve. Kritikai s széptani 
müvei: Kisebb prózái 1863. Pályák és pálmák, tanul? 
mányok 1891. Sokat foglalkozott a népköltészettel s 
népköltési gyűjteményei (1846 — 48.) a legbecseseb-
bek egyike. Dolgozott egy egyetemes irodalomtörté
neten (csak I. füzete jelent meg 1868.), s a bölcsészet 
történetén Magyarországon. (Megj.: a Bpesti Szemlé
ben s külön: Philosophiai irók tára.) Irt egy kötet köl
teményt is (1844.). L. Kun Pál, E. J. élete s müvei. M. 
Philosophiai Szemle 1886. Greguss, tanulmányai I. 
Erdélyi Pál, E. J. leveles tárából. Figyelő XXVI. 
— 3) P á l , irodalomtörténész, a M. Nemz. Múzeum 
könyvtári tisztviselője, János fia, szül. Sárospatakon 
1864. febr. 12. Számos kisebb irodalomtörténeti és 
aesthetikai dolgozat mellett megirta Fáy András élet
rajzát (1891.). — 4) Sándo r , a győri kir. tábla 
elnöke, szül. 1839. aug. 1. Kisjenőn (Bihar m.), 
1865. Pest városi tollnok, majd aljegyző s főjegyző, 
1870. curiai semmitőszéki segédelőadó, 1871. pesti 



A Báthory család nemzedékrendje. A B o c s k a y család nemzedékrendje. 

Somlyai Báthory István 
erdélyi vajda 

f 1534. 
n. Telegdy Katalin. 

András 
szatmári várparancsnok 

f 1563. 
n. Majláth Margit. 

István 
váradi 

kapitány 
t 1603. 

n. 1. Bebek 
Zsuzsanna 
2. Kosztka 

Zsófia. 
1. Gábor 

(1608—13.) 
erd. fejdelem 

sz. 1589. ' 
aug. 15. 
f 1613. 
okt. 27. 

n. palocsai 
Horváth Anna. 

Boldizsár 
t 1594. 

szept. 11. 
n. Kendy 

Mária. 

András 
bibornok (1599.) 

erd. fejdelem 
sz. 1566 körül 
t 1599. nov. 3. 

Kristóf 
(1576—81.) 
erd. fejdelem 

sz. 1530. 
f 1581. máj. 27. 

n. Bocskay Erzsé
bet f 1581. 

2. András 
n. Zakrzeska 

Anna. 
Hedvig 
f. Lup-
tovsky 
lengyel 
nemes, 
f mint 
apácza 
1681 
után. 

Zsófia 
sz. 1629. 

f 1680.jun.14. 
f. II. Rákóczy 

György 
erd. fejdelem. 

L. a Rákóczyak 
családfáját. 

Zsigmond 
(1581 — 1602.) 
erd. fejdelem 

sz. 1572. 
f 1613. márcz. 28. 

1. Mária Krisztierna 
főherczegnő 

sz. 1574. nov. 10. 
t 1621. ápril 6. 

István 
(1571—86.) 

erd. fejdelem, 
lengyel király 

sz. 1533. szept. 27. 
f 1586. decz. 12. 

n. Anna, 
II. Zsigmond 

lengyel király 
leánya. 

Griseldi8 
f 1590. 

f. Zamojsky János, 
Lengyelország 
kanczellárja. 

Kismarjai Bocskay György 
kir. tanácsos 

f 1571. 
n. lekcsei Sulyok Krisztina. 

Erzsébet f 1581. 
f. Báthory Kristóf 

erd. fejdelem 
L. a Báthoryak 

családfáját. 

István 
(1605-1606.) 
erd. fejdelem 

sz. 1557. f 1606. decz. 29. 
n. berekszói Hagymássy Kata, 

előbb Varkocz Mihályné. 

A Bethlen család nemzedékrendje. 

Iktári Bathlen Farkas 
erdélyi tanácsúi-

f 1590. 
n. szárhegyi Lázár Druzsiána. 

Gábor 
(1613-29.) 

erd. fejdelem, 
vál. magyar király 

sz. 1580. f 1629. nov. 15. 
n. 1. Károlyi Zsuzsanna 

f 1622. máj. 13. 
2. Brandenburgi Katalin 

(1629-30.) 
erd. fejdelemasszony 

sz. 1604. máj. 28. f 1649. 

István (1630.) 
erd. fejdelein f 1648. jan. 10. 

n. 1. Csáky Krisztina 
2. Károlyi Katalin, előbb Rhédey 

Ferenczné. 
1. István 
bihari 

főispán 
f 1632. 

n. Széchy 
Mária. 

1. Péter 
f 1646. 

n.Illcsházy 
Katalin. 

1. Druzsiána 
f. Rhédey 
Ferencz 

erd. fejdelem. 

1. Gábor, Mihály kis
korukban f 

Az erdélyi fejedelmek családfái. I. 

http://1680.jun.14


A Rákóczy család nemzedékrendje. 

Zsigmond (1607—1608.) 
erd. fejdelem sz. 1544. f 1608. decz. 5. 

n. 1. bekényi Alaghy Judit, előbb Mágócsy Andrásné, 
2. Gerendy Anna 3. Telegdy Borbála. 

2 . 1 . György (1630—48.) 
erd. fejdelem 

sz. 1591. f 1648. okt. 11. 
n. Lorántffy Zsuzsanna 

sz. 1600 körül, 
f 1660. ápril 18. 

2. Zsigmond 
sz. 1595. jan. 

t 1620. decz. 26. 
n. Lorántffy Mária. 

2. Pál országbiró 
t 1636. márcz. 12. 

n. hethesi Pethe 
Anna. 

Samu 
sz. 1618. 
jun. 27. 

f 
gyermek
korban. I. Ferencz 

vál. erd. fejdelem 
sz. 1645. febr. 24. 

f 1676. jul. 18. 
n. Zrinyi Ilona utóbb 

Thököly Imre fejdelem 
hitvese sz. 1643 körül 

f 1703. febr. 18. 

Zsigmond 
herczeg 

sz. 1622. 
jul. 14. 

f 1652. febr. 4. 
n. Henriette 
V. Frigyes 
cseh király 

és pfalzi 
vál. fejdelem 

leánya 
f 1651. 

szept. 28. 

Ferencz 
t 

gyermek
korban. 

György 
sz. és 
f 1667. 

Julia-Borbála 
sz. 1672.f 1717. 

f. Aspremont 
Ferdinánd-Gobert 

őrgróf. 

II. Ferencz (1704—11.) 
a magyar szöv. rendek vezérlő 

fejdelme, erd. fejdelem 
sz. 1676. márcz. 27. 

f 1735. ápril 8. Rodostóban, 
n. Sarolta-Amália hessen-rheinfelsi 

herczegnő sz. 1679. márcz. 8. 
f 1722. febr. 18. 

György makoviczai 
herczeg sz. 1701. aug. 8. 

t 1756. jun. 
n. 1. Bethune marquisnő 

2. Pintherau Margit 
sz.1702. f 1768. decz. 23. 

R h é d e y F e r e n c z 
nemzedékrendje. 

Kisrédei Rhédey Ferencz 
váradi kapitány 
f 1621. ápr. 10. 

n. Károlyi Katalin, később 
Bethlen István fejd. hitvese. 

B a r c s a y Á k o s 
nemzedékrendje. 

Nagybarcsai Barcsay Sándor 
n. Palatics Erzsébet. 
Ákos (1658-59.) 

erd. fejdelem 
f 1661.jun. 

n. Bánffy Ágnes, 
később Rhédey Lászlóné. 

János (1661—62.) 
erd. fejdelem 

t 1662. jan. 23. 
n. 1. Kállay Zsuzsa 

2. Lónyai Anna 
előbb Wesselényi Istvánné. 

Az erdélyi fejedelmek családfái. II. 

Az Apaffy család nemzedékrendje. 

Apanagyfalusi Apaffy György 
t 1635. 

n. Petky Borbála f 1660. 

Gergely II. Mihály s még 7 
f 1666. vál. erd. fejdelem kiskorban 

r. sz. bir. herczeg elhalt 
sz. 1677. gyermek, 

f 1713. febr. 11. 
n. Bethlen Katalin 

f 1725. jan. 4. 

A Thököly család nemzedékrendje. 

Késmárki báró Thököly Sebestyén 
f 1607. 

n. Dóczy Zsuzsanna f 1596. 

II. György (1648—60.) 
erd. fejdelem sz. 1621. 
jan. 30. f 1660. jul. 7. 

n. Báthory Zsófia 
sz. 1629. f 1680. jun. 14. 

Lipót-György 
sz. 1696. 
máj. 28. 

t 1700. febr. 

József munkácsi herczeg, 
erd. trónkövetelő 

sz. 1700. aug. 17. 
f 1738. nov. 10. 

n. De la Contanciére Mária-
Jozefa sz. 1716. decz. 22. 

f 1780. jul. 3. 

K e m é n y J á n o s 
nemzedékrendje. 

Gyerőmonostori Kemény Boldizsár 
2. n. Tornyi Zsófia. 

István báró sz. 1581. f 1651. 
n. 1. Hoffmann Zsófia f 1617. 

2. Thurzó Kata sz. 1602. f 1647. ápr. 28. 
2. István gróf árvái főispán 

sz. 1623. febr. 5. f 1670. decz. 30. 
n. Gyulaffy Mária sz. .1636. f 1659. nov. 19. 

Imre, magyarországi és erd. fejdelem 
sz. 1657. szept. 25. f 1705. szept. 13. 

n. Zrinyi Ilona, I. Rákóczy Ferencz özvegye 
sz. 1643 körül f 1703 febr. 18. 

István, György, Erzsébet, Zsuzsanna ; 
gyermekkorban f 

I. Mihály (1661 — 1690.) 
erd. fejdelem sz. 1632. f 1690. ápril 15. 

n. Bornemisza Anna f 1688. 
Ferencz (1657—58.) 

erd. fejdelem 
t 1667. máj. 13. 

n. gr. Bethlen Druzsiána. 



táblai pótbiró, 1875. u. o. rendes biró, 1886. curiai 
biró, 1888. bp. táblai tanácselnök, 1891. óta a győri 
kir. tábla elnöke. 
Erdélyi ev. ág. hitvallású egyház, székhelye: 

Nagy-Szeben, 10 esperességből áll. Püspöke Teutsch 
György Dániel, a főrendiház tagja, országos egyház
gondnoka Kiistner Frigyes orsz. képv. Az anyaegy
házak száma 260, a leányegyházaké 4, a lelkek 
száma 204.996. A magyar ev. ág. hitv. egyházzal 
szervezeti kapcsolatban nem áll. 
Erdélyi ev. ref. egyházkerület és püspökség, még 

a XVI. századból való, de jelen szervezetét és alkot
mányát 1871. nyerte; e szerint van egyházkerületi 
közgyűlése képviseleti alapon s állandó igazgató-ta
nácsa Kolozsvárt; áll 19 megyéből, ezek a deési, 
erdővidéki, görgényi, gyulafehérvári, kezdi, kolos-
kalotai, kolozsvári, küküllői, marosi, nagy-enyedi, 
nagy-sajói, nagy-szebeni, orbai, sepsiszéki, szi
lágy-szolnoki, udvarhelyszéki, vajda-hunyadi és végül 
a püspöki egyházak megyéje, mindegyiknek élén egy 
esperes és több gondnok, az egész kerület élén a püs
pök, 1885. óta Szász Domokos (1. e.) s több főgond-
nok áll; van a kerületben 528 anya-, 215 leányegy
ház, a hivek száma 371.936. (Névkönyv 1892-re 
szerk. Vajda Ferencz.) 
Erdélyi havasok, hatalmas kristályos palákból álló 

hegyláncz, mely Magyarország és Románia határán 
roppant falként emelkedik. Erdély k. szélén a Kárpá
tok ivének iránya tisztán déli, itt azonban hirtelen 
kanyarulattal főtengelyében k.-ny. irányt vesz fel. 
A Kárpátok é.-d. vonulatának záró köveként a Királykő 
conglomerát és krétamész tömege tekinthető, melytől 
ny.-ra kezdődő kristályos pala-tömeget a tőle k.-re 
lévő harmadkori kréta- és jura-tömegek (a rendesen 
ide számitott Brassói havasok és Persány é.-d. irányú 
hegyek) kötik össze a Kárpátok k. lánczával. A hegy
ség eredeti négy redővonulatát, bár az erosio a ha
rántvölgyek irányában előre haladott, a gerinczek-
ben és hosszvölgyekben még felismerhetni és követ
hetni. Ilyenek a Zsil völgy oligoczen tenger öble, 
a Hátszegi és Puji medencze, a Szebeni, Fogarasi 
havasok Mundra főgerincze. Az e l ső vonulat a 
fogarasi havasok büszke gerincze, de ez az Olt 
szorosán tul ellaposodik, vonulata megszűnik víz
választó lenni s mint a hegység lejtőjét, a fentebb
ről jövő patakok szeldelik. Szászvárosnál tűnik el. 
Főcsucsai : Nomaja 1480 m., Verfu Nimaja 1516 
m., Piatra Rosie 2442 m., Viola mare 2520 m , 
Ucia mare 2431, Podragu 2455, Vunatore 2510, 
Negoi 2536, Budislav 2420, Surul 2280 m. — A má
s o d i k (Mundra) vonulat, a Surian vonulata már 
az ország határán kívül kezdődik, s bár gerincze meg
különböztethető, orografiai jelentőségre az Olt-szoro-
sontul jut. Chinenifalu környékén gyűrődése legyező-
szerü. Nyugat felé emelkedik (Clobucitu 2063, Verfu 
mare 2073, Vrf. Sztrpu 2150, Oitagu 2145, Contiu 
mare 2189 m.) és a szász-sebesi havasokban (Czin-
drel 2248, Frumosa 2156, Vurvu lui Petri 2133 és 
Surian 2061 m.) magassága dominál ; innen ny.-ra 
magassága esik s a Sztrigy folyónál eltűnik, de a Po-
jána Ruszka gneisz tömege csapás-irányában esik. —• 
A h a r m a d i k vonulat jelentőségre az Olttól ny.-ra 
jut s miután a M.-Turcsinon ny. csapás-irányából d. 
felé gÖrbülést tesz, kissé d.-re tolatva folytatja irányát 
aParing hegységben, a Mundrában éri el (2250m.) ma
gasságát. Ny.-d.-ny. felé görbülve d.-ny. irányban 
kiséri a Csernát, majd d.-re csapva eléri a Dunát. 
A n e g y e d i k (Kozia) vonulatot az Olttól k.-re a 

fogarasi havasokról lejövő patakok szeldelik szét; 
ny. magas hegységet képez a Balota hegyig, honnan 
vízválasztója a harmadik gerinczre megy át. Las
san a harmadkori rétegek alatt eltűnik s csakis 
Baja de Árama tájékán bukkan ismét fel gneisz vonu
lata, mely d.-re iveivé a Vaskaput alkotja (Orsu 2131, 
Kozia 1675 m.). Az első és második vonulat nyugoti 
részében é. felé kanyarodik, a harmadik és negyedik 
d. vonulat végei d. irányra kanyarodnak. A szétmenő 
irány által képezett térben ékelődik az ö t ö d i k hegy
ség, a Retyezát, melynek tömegét az é. vonulattól 
a hátszegi és puji medenczék és a Zsil völgye, a déli 
vonulatoktól az Oláh-Zsil teknője és a Cserna szaka
dásvölgye választják el, mig ny.-on a Karánsebes-
orsovai törési vonal határa, de a Mundra és Kozia 
vonulatait csak érinti. A Retyezát is részt vesz a gyű
rődésekben és szerkezete kicsinyben képe az egész 
hegységnek. Van két é.-ny.-ra kanyarodó redője, me
lyek felé é.-ra domborodó ivvel egy harmadik redő 
d.-re követi a Csernát, mig a főtömzs iránya k.-ny. 
A hegység két belső és két külső vonulatában a kris
tályos palafajták ugyanazon sorrendben ismétlődnek. 
Két egymáshoz szorított hegylánczból áll, melyekből 
az é. hegyek a kárpáti rendszerhez tartoznak, a d.-ek 
a Balkán folytatásai. Alakulásuk óta az erosio nagy 
külső változásokat idézett elő bennök harántvölgyeik 
bevésésével, mi nem csak külalakjukat, de orographiá-
jukat is megváltoztatja. Hátráló völgyfejük áttöri a 
gerinczet, mint a Zsil és Olt is tették. Az erdélyi me
dencze felé meredeken eső oldalaikról és d. lankás 
lejtőjükről jövő vizek az áttörések munkájának kü
lönböző stádiumaiban vannak. A vizek a völgyek felső 
részében sokszor völgyfokokat, alantabb terrassokat 
alkotnak. Erosio munkája a katlanvölgyek is (legma
gasabb völgyfok), melyek egynemű kőzetbe vágattak, 
medenczéjökben tengerszemek vannak. Rendesen az 
1600 m. magas erdő-határon tul vannak elhelyezve. 
A hegyláncz a d.ésd.-k. szelek nedvességét lecsapolja 
és igy hosszabb d. lejtőjén a vízmosás hatása nagyobb. 
A jégkoru glecsereknek csak némi nyomai vannak. 
A hegységnek ott, hol az erosio gerinczet ki nem csip
kézte (a fogarasi havasok, Retyezát), hatalmas bol-
tozatu füves tetői vannak, mig a lejtőket fenyvesek 
borítják ; a magasabb csúcsok kopár sziklák. Nagy 
területeken nincsenek falvak, csak a gyeptérségeken 
építették a legeltető oláh pásztorok sztináikat. A 
hegység szokásos felosztása nem a felépítést, hanem 
inkább az irányra merőleges folyóvölgyeket követi. 
Hozzá veszik a brassói hegységet is a Királykőig : 
1. Fogarasi hegység a Királykőtől az Olt szurdokáig, 
főgerincz az első vonulat; 2. szebeni hegység az Olt
tól ny.-ra, főgerincze a második Surian vonulat; 
3. Pareng hegység a Zsil és Strigy forrásvidéke körül, 
főgerincze a harmadik, Mundra vonulat; 4. Vulkán 
a Zsil szurdokától az Oláh-Zsil mentén húzódik; 
5. Retyezát. A hegyrendszerhez tartoznak még a Te-
mes-Cserna völgyétől k.-re fekvő hegységek, a keleti 
Krassó-Szörényi hegyek, a Pojána-Ruszka, Damogled 
és Godján Szárkó hegységek is. 

Erdélyi honismertető egylet (ném., Vé re in für 
s i e b e n b ü r g i s c h e L a n d e s k u n d e ) , a z erdélyi szá
szok által 1840. N.-Szebenben alapíttatott az erdély
részi köz- és művelődés-történelem, ethnographia és 
politikai s természetrajzi földrajz müvelésére. Elnöke 
Teutsch György püspök; tagjainak száma 700 körül 
van. Folyóirata (Archiv des Vereines f. s. L.) tartalmas 
czikkekben és forrásközlésekben világítja meg ez 
országrész múltját, néprajzi és természeti viszonyait. 



Erdélyi medencze, a Kárpátok k. ive, az erdélyi 
havasok és a Bihar-Vlegyásza által alkotott és körül
vett fensik. Hossza é.-d.-re 180, szélessége k.-ny. 
110—140 km. A folyók által is követett lejtősödése 
k.-ny. Hatalmas bástyák választják el a k. és d. hegy-
Iánczokat a szarmata és román síkoktól, mig lejtősö
dése a Maros-Szamos völgyei, a ny. könnyebb hágók 
és szorosok a magyar alföldhöz csatolják. E medencze 
Erdély központja, mint Magyarországnak az alföld; 
s egykor e medencze tengere több helyen közlekedett 
a nagy alföldi tengerrel, igy a Szilágyságon át, a 
Fehér-Kőrös és a Maros mentén Polyána-Ruszka felé 
és a Vaskapu szorosán stb. A távozó tenger lefolyása 
is a neogen korban ez utak mentén történt. A me
dencze nem sik, hanem hullámos dombvidék, (a Sza
mos, Maros, Olt, Küküllő közei), síkságokká csakis 
a folyók völgyei szélesednek. Az egész meden-
czét neogen korú vizszintes rétegek töltik ki, me
lyeken át a folyók mélyen bevésték magukat s 
kivetkőztették a tengerfeneket sik jellegéből. A fo
lyók közeinek hegysorai ez erosionak köszönik létö-
ket. A medencze szélein a párkány-hegyek felé 
emelkedik, hol nagy karéjban veszik körül a neo
gen tenger sólerakodásai. Néhol a felszínre kibukan-
nak hegyet alkotva (Parajd-Szováta sósziklái), másutt 
mint sós források és tavak jelzik létét a nagy mély
ségben. Tavak é. részében a Mezőségen vannak, hol 
az agyagos talajon a viz meggyülik (Mező-Zák, Mező-
Tóhát, Hodostó, Istentó stb.). A Mezőség a medencze 
legkopárabb része. Főfolyói: a Maros, mely kétfelé 
hasítja, a Szamos és Olt vízrendszereikkel. E folyók 
völgyei külön középpontjai a medenczének. Délen 
aránylag zordabbak mint északon. Az Olt völgye 
hűvösebb mint a két Küküllő és Maros völgyei, hol, 
valamint a közép Szamos völgyén jó bor terem. Ga
bonafélék, gyümölcs, len, kender is teremnek. Kősó
telepei fontosak, a tőzeget még nem müvelik. 

Erdélyi Múzeum-Egylet, 1859-ben alakult gróf 
Mikó Imre elnöklete alatt, a kolozsvári múzeum fel
állításáról szóló 1841/43-iki országgyűlési határo
zatnak társadalmi uton való végrehajtására. A mú
zeum a gr. Mikó Imre által adományozott telken 
épült fel, alapjait gr. Kemény József könyv- és kéz-
iratgyüjteménye és gr. Gyulai Lajos ásványgyüjte-
ménye képezte. Elnökei Brassay Sámuel, gr. Ester
házy Kálmán és Szász Domokos, titkára Finály Hen
rik. Jelenleg két szakosztályra oszlik ; a bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi szakosztály, elnöke Sza-
mosy János, titkára dr. Szinnyei József; az orvosi 
és természettudományi szakosztály, elnöke Farkas 
Gyula, titkára Lőte József. Mindkét szakosztály havi 
füzetekben számol be tevékenységéről. 

Erdélyi püspökség, a hagyomány szerint Szent-
István által alapíttatott Gyulafehérváron, de püspö
keit csak a XII. századtól kezdve ismerjük ; ezek 
közül P á l (1181.) III. Béla kanczellárja volt, Raj
n á i d (1222 — 41.) a sajói ütközetben esett el. Hatás
köre a XIV. század elejéig Erdélyen kivül Szatmár 
és Ugocsa vármegyékre is kiterjedt, de a szebeni 
prépostság a XVI. századig ki volt véve alóla és az 
esztergomi érsek hatósága alatt állt. Püspökei közül 
kiválóbbak még P á l ó c z i Gy^örgy (1419—24.), ké
sőbb esztergomi érsek, L é p e s György (1427 — 42.), 
ki Szent-Imrénél a török ellen csatázva esett el, Ran-
gon i Gábor bibornok (1472—75.), G e r é b László, 
később kalocsai érsek (1476—1502.) stb. A mohácsi 
vész s Erdély különválása után a protestantismus 
terjedése súlyosan érintették e püspökséget; Bor

n e m i s z a Pál püspök (1553 — 79.) távozni kénysze
rült Erdélyből, s a püspökség ez időtől fogva csak 
czímében élt. I. Lipót 1696. visszaállította, de a ki
nevezett I l l é s András (1696—1712.) csak egyszer 
fordult meg egyházmegyéjében; a püspökség újjá
szervezője br. Már ton f fy György (1713 —21.) volt. 
Utódai közül kitűntek gr. B a t t h y á n y József (1. e.) 
(1759 — 60.), a későbbi esztergomi bibornok-érsek, 
gróf B a t t h y á n y Ignácz (1. e.) (1781-98.), a B.-
könyvtár alapitója, R u d n a y Sándor (1816—19.), 
utóbb esztergomi bibornok-érsek, és H a y n a l d La
jos (1. e.), a későbbi kalocsai bib.-érsek. Jelenlegi 
püspöke L ö n h a r d t Ferencz. Szeredai A., Series 
Epporum Trans. (Gyulafehérvár 1790.), 1848-iki 
Schematismus és Fogarasy Mihály: Az erdélyi püs
pök polgári tekintetben. (Bécs 1837.) 

Erdélyi szászok, 1. királyföld és szászok. 
Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület, 

röviden Emke, alakult 1885-ben. Czélja: Magyaror
szág Királyhágón tuli részében a hazafias érzést nem
zeti irányú művelődés által terjeszteni. Eszközei: 
iskolák, óvók, kisdedmenedékhelyek, népkönyvtárak, 
dalos körök létesítése, iskolák, papok és tanítók se
gélyezése; hazafias iratok terjesztése; ipar és köz
gazdaság előmozdítása. Székhelye Kolozsvár, elnöke 
gróf B e t h l e n Gábor (1. e.) orsz. képviselő, főtitkára 
S á n d o r József. 1891. végén volt az egész ország
ban 71 kisebb és nagyobb választmánya, 1788 örö
kös és alapító, 12.579 rendes, 4921 pártoló, összesen 
19.228 tagja. Vagyona: 535.436 frt; aláirt és esedé
kes várandósága 150.000 frt és tiszteleti elnöke, gróf 
Kun Kocsárd ajándékából az algyógyi birtok. Az 
egyesület tőkekamat jövedelméből törekszik állandó 
intézmények alkotására. Van eddig 161 községben 
ugyanannyi intézménye. Emke alapitó tagsága 100 
frt., évi dij 2 frt. 
Érdem, meritum, az anyagi jogba vágó része va

lamely peres kérdésnek, eltekintve az ügy körül fel
merült alaki, tisztán perjogi, eljárási kérdésektől ; 
é.-ben ítélni tehát annyi, mint az ítéletben a peressé 
vált jogkérdésnek ezen é.-i részére alkalmazni a 
törvényt. 

Érdemdijazás, inseriptio, régi jogunk azon intéz
ménye, hogy a király v. magánosok nemesi javakat 
adtak vkinek hü szolgálatok jutalmául; e. szerint 
volt királyi, és magán é.; továbbá t i s z t a é., ha csak 
szolgálatokért, és v e g y e s , ha egyszersmind pénz
ért adták; i d e i g l e n e s é. a birtokszerzésnek az emii
tett alapon nyugvó egyik módja volt, történhetett v. 
határozott időre v. határozatlanra. 

Érdemjel, 1. rendjelek. 
Erdész, ki az erdészeti akadémiát sikeresen elvé

gezte ; szorosabb értelemben erdészi rangfokozatban 
lévő erdőtiszt (1. e.); rendesen vmely erdőgondnokság 
főnöke, úgyszintén a főerdész is. 

Erdészeti egyesület (országos), 1866. alakult; 
czélja az ország összes erdőgazdasági érdekeit, me
lyek az erdők fentartásához és okszerű kezeléséhez 
fűződnek, figyelemmel kisérni, társadalmi uton elő
mozdítani és az erdészeti szakismeretet terjeszteni. 
Az e. e. vetette meg a magyar erdészeti irodalom 
alapját és az 1879. erdőtörvény előkészítésében tevé
kenyen közreműködött. Tagjainak száma 1906, mos
tani elnöke, gróf T i s z a Lajos (1. e.). 

Erdészet, azon tudomány, mely az erdei termékek 
előállítását és az erdők rendszeres használatát és fel
újítását tanítja ; e.-i a k a d é m i a , azon intézet, hol az 
erdészeti tudományt előadják • hazánkban 1 van, Sel-



E R D E I F A K . I. tábla, 

1. Mocsár tölgy (Quercus peduuculata). Kocsántalan tölgy 
(Quercus sessiliflora). 

4. Fehér juharfa (Acer pseudoplatanus). 5. Közönséges gyertyánfa (Carpinus Betulus). 

2. Erdei bükkfa (Fagus sylvatica). 15. Hegyi szilfa (Ulmus montana). Nyolczhímes 
szilfa (Ulnius effusa). 

6. líezgö nyárfa (Populus tremula). 



4 . Nyári cédrus v. rozmaring fenyő (Larix europaea). 

1. Fehér nyírfa (Betula verrucosa). 2. Kislevelü hárs (Tilia parvifolia). 

5. Luczfenyö (Pinus picea). 0. Szurkos-, sima v. fésűs fenyő (Abies pectinata). 

3. Erdei fenyő (Pinus silvestris). 



ÉKDEMRENDEK. 

1. Aranygyapjas rend. 2. Wend koronarend. 3. Bajor koronarend. 4. Szent György rend. 5. Vörös sasrend. 6- P- Fr. Lajos herczeg érdemrend. 7. Szász érdemrend. 
8. Württembergi koronarend. 9. János rend keresztje. 10. Porosz Katonai érdemend (poor le mérite). 11. Fekete sasrend. 12. Vas-kereszt. 18. Osztrák Lipótrend. 14. Maxi
milián érdemrend tudomány és művészetért. 15. Záliringi Oroszlánrend. 16. Osztrák vaskoronarend. 17. Katonai .Mária Terézia rend. 18. Medjidje rend. 19. Fehér BÓ-

lyomrend. 20. Belga Lipótrend. 21. Térdszalag rend. 22. Franczia becsületrend. 23. Szász Ernő rend. 24. Nagylelkű Fülöp rend. 





meczbányán (1. bányászati a.) ; e.-i á l l a m v i z s g á t 
évenkint kétszer, május és október hóban Budapesten 
tartanak. A vizsgáló bizottság 20 tagból áll, kiket a 
földmüv. miniszter nevez ki ; közülök az országos 
főerdőmester, mint a bizottság elnöke, mindig három 
tagot rendel be. A vizsgára oly jelöltet bocsátanak, 
ki a selmeczi akadémiát v. hasonrangu külföldi erdé
szeti intézetet végezte, s ezután legalább 2 évet gya
korlati szolgálatban töltött. Az államvizsga kiterjed 
az összes természetrajzi és mennyiségtani alaptudo
mányokon kivül az erdőmüvelés, erdőhasználat, erdő
érték-számitás, erdőrendezés, erdészeti földmérés, 
építkezés és gépészet, erdővédelemre; továbbá, az 
erdészeti és vadászati törvényekre. (L. Bedő Albert, 
A magyar állam összes erdőségeinek gazdasági és 
kereskedelmi leírása, Bpest 1885. Erdőőr v. az erdé
szet alapvonalai, Bpest 1888. Illés Sándor, Erdőte
nyésztéstan ; A futóhomok megkötése, befásitása és 
használata, Bpest 1882. Fekete Lajos, Erdészeti talaj
tan. Erdővédelem ; Erdőérték-számitástan ; Erdészeti 
rovartan. Lázár Jakab, Erdészeti kézikönyv. Szécsi 
Zsigmond. Az erdőhasználattan kézikönyve. Soltz 
Gy. és Fekete Lajos, Erdőbecsléstan. Ifj. Sárossy-
Kapeller Ferencz, Az erdőtörvény. Cséti Ottó, Erdé
szeti földméréstan. Bpest 1888. A földmüv. m. kir. 
miniszternek 1890. évi működéséről a törvényhozás 
elé terjesztett jelentése. Bpest 1892.) 
Erdészeti ipar, 1. faipar. 
Erdészeti közigazgatás, a földművelési miniszté

rium alá tartozik, mely az erdőtörvény szerint az 
állam, törvényhatóságok, községek, egyházi szemé
lyek és testületek, hitbizományok, köz- és magánala
pítványok, közbirtokosság, volt úrbéresek, bánya-
és iparvállalatok tulajdonában lévő erdőterületeken a 
rendszeres gazdálkodásra való felügyeletet, s rész
ben az erdőkezelést is állami erdőtisztek által gya
korolja. Az erdőtörvény hatálya alá eső erdőte
rület 57'02°/0-a az ország egész erdőterületének 
vagyis 8'6 mill. kat. hold. A kincstári erdők keze
lését 5 erdőigazgatóság, 5 főerdőhivatal és 8 erdő
hivatal teljesiti, mely e. hatóságoknak több e. gond
nokság van alárendelve. Az e r d ő r e n d e z ő s é g i 
szolgálatot, a kezeléstől elkülönítve, 13 erdőrendező
ség, az e. hatóságok számfejtési stb. teendőit egy-egy 
e r d ő s z á m v e v ő s é g végezi. Kincstári erdő 1890. 
volt: Magyarországban 1,984.606"73 kat. hold, Hor-
vát-Szlavonországban 536.150'79 kat. hold, értéke 
103,193.665 frt, tiszta jövedelme 2,413.265 frt. Azon 
községi, valamint közbirtokossági, egyházi, papi, 
tanitói, iskolai stb. erdőket, melyeknek birtokosai 
rendszeres erdőgazdaságot nem folytathatnak, a 
földmüv. minisztérium állami kezelés alá vette és ma 
már 24 törvényhatóságban összesen 4 erdőhivatal, 
17 vezető s illetve önálló és 31 kerületi erdőgondnok
ság foglalkozik kizárólag, mint k ö z s é g i e r d ő h a 
tóság , a községi erdők ügyeivel. Hatáskörük az 
erdőgazdaság műszaki teendőire (becslés, felmérés, 
térképezés, üzemterv, erdősítés stb.) és az ellenőr
zésre terjed ki, ellenben a munkálatokat és az erdei 
termékek felhasználását a birtokosok teljesitik. Ál
lami kezelésben van 1,681.976 kat. hold községi 
erdő, mely után kezelési költség visszatérítése czi-
mén az állam 129.844 frtot kap vissza. Az erdő
r e n d é s z e t vagyis az erdőtörvény végrehajtása 
tekintetében elsőfokú hatóság a közigazgatási bizott
ság, illetve ennek saját kebeléből három tagból ala
kított e r d é s z e t i b i z o t t s á g a , s mint a földmüv. 
minisztérium szakközege a kir . e r d ő f e l ü g y e l ő 

működik, ki az állam érdekét képviseli és szakszem
pontból a határozatok hozatalára véleményével 
befoly; jelenleg 20 erdőfelügyelőség van. A többi 
magánerdők kezelését és okszerű fejlesztését a tulaj
donosok függetlenül teljesíthetik, de a véderdők, va
lamint futóhomokon és feltétlen erdőtalajon álló erdők 
fentartását az állam szigorúan ellenőrzi. A minisz
tériumban az erdőfelügyelet élén az o r s z á g o s fő
e r d ő m e s t e r (miniszt. tanácsos) áll, jelenleg Bedő 
Albert (1. e.). 

Erdő, minden nagyobb, fával és cserjével benőtt 
terület; ős e., természetes állapotban lévő, müvelés 
v. használás alá nem vett erdő. Hazánkban és általá
ban a mérsékelt övben kevés, gyakran csak egy fa
nemből áll vmely erdő (lomb e., tűlevelű e.), mig a 
forró övben ugyanazon erdőben a legkülönfélébb 
fanemek fordulnak elő. Erdeink nagymérvű kipusztí
tása az 50-es években kezdődött, mikor a nagy vas
utak építése és az erdei termékek fokozott kivitele 
a fenyő- és tölgyerdők kihasználását jövedelmezővé 
tette. De a kivágott erdők felújítását nem eszközöl
ték s folytonos legeltetés, vmint felszántás által az 
ország használható erdőterülete lényegesen csökkent. 
Az erdőknek nemcsak nemzetgazdasági fontosságuk 
van nyers- és ipari termékeikkel, de lényeges befo
lyást gyakorolnak az ország éghajlati viszonyaira, 
emelik a nedvességet, elősegítik a levegő vizpáráinak 
lecsapódását, leveleik és talajuk a vizet visszatartja, 
s ig}' az árvizek nagyságát mérséklik. Az erdők 
további kiirtásának megakadályozása végett hozták 
az e r d ő t ö r v é n y t (1879 : XXXI. t.-cz.), melynek 
feladata volt a pusztitást gátolni és a meglevő erdő
ket ott, ahol fenállásukat az ország érdekei megköve
telik, a birtokosok szabad rendelkezési jogának meg
szorításával is fentartani (1. erdészeti közigazgatás). 
Az 1885 évben készített törzskönyvek szerint Ma
gyarország e r d ő t e r ü l e t e 13,294.492 kat. hold, 
Horvát- és Szlavonországé 2,663.095 k. h., az erdő
állomány e szerint körülbelül 28°/o-a az ország 
egész termőképes területének, a mi elég kedvező 
arány. Ezen erdőállományból 5 '92% véderdő, l ' 4 2 ° / 0 

futóhomokon, 80'24°/ 0 feltétlen (másnemű gazda
sági müvelésre állandóan nem alkalmas), 12 - 42°/ 0 

nem feltétlen erdőtalajon áll. F a n e m e k szerinti 
feloszlás : fenyves 21 - 8°/ 0 , tölgyes 28 ' i7° / 0 , bükk
és más lombfanemek 50'03°/ 0 . Áz erdőállomány és 
az egész terület közti arány Ausztriában hasonló 
a mienkhez, legnagyobb az európai Oroszország
ban és Svédországban (40°/0), legkisebb Angol
országban (4°/o), azután Dániában (4"6°/ 0), Portugál
ban (5°/o), Spanyolországban (7°/o), Németországban 
25'7°/ 0 . — V é d e r d ő kijelölése és meghagyása törté
nik : az erdőtenyészet felső határán, illetve a havasi 
legelők határán bizonyos szélességi övben ; meredek 
hegyoldalokon, vízmosás és kő-, földomlás stb. kelet
kezése ellen, más területek termőképessége v. ipar
telepek érdekében ; r e s e r v á l t e r d ő k azok, melyek 
a bányavárosokban a bányamüveléshez, továbbá a 
polgárok és bányászok faszükségletére fentartattak ; 
k i n c s t á r i e rdők , 1. erdészeti közigazgatás. 

Erdőalom, a fák lehullott és összegyűjtött levele, 
melyet szalma helyett marháknál ágyazásra, gyak
ran trágyázásra is használnak. A falevelek a talaj 
termőképességét növelik s igy az e.-alomszedés ká
ros; véderdőkben és futóhomok talajon álló erdőkben 
egyáltalán tilos. 

Erdő-Bénye, község Zemplén m. 2250 lak. Szőlő
hegyek és erdők környezik ; a völgy szélesedésében 



fekszik bükkös erdőben a fürdőhely, melynek forrás
vize timsós-gáliczos tartalmú. Erdő-Bénye fontos ős
lénytani leihely. 
Erdőd, község Szatmár m. 2671 lak. Régi vára 

a Drágfiak fészke volt. A reformátusok 1545. itt fon
tos zsinatot tartottak. A dombon épült Szt.-Donát 
kápolna bucsujáróhely. 

Erdődka, község Árva m. 1721 lak. 
Erdődy (Monyorókeréki), grófi család, Erdődi Ba-

k ó c z Tamás bibornok unokaöcscsétől B. P é t e r t ő l 
származik, ki a bibornoktól Monyorókerék, Körmend, 
Vörösvár, Somlyó, Monoszló, Szarvasd, Diánvára, 
Császárvára és Várasd várakat és uradalmaikat 
kapva örökségbe, a monyorókeréki E. nevet vette föl 
(f 1545. körül). E. P é t e r horvát bán (f 1566.) 1565. 
grófi rangot kapott, melyet Rudolf király E. T a m á s 
bán és P é t e r részére 1580. megerősített. Ettől a 
Tamás gróftól származik le napjainkig a család, 
melynek tagjai között országbirák, horvát bánok, 
tárnokmesterek stb., az ország legfőbb méltóságai
nak viselői szerepeltek. — 1) F e r e n c z , a főrendi
ház tagja, kamarás, szül. 1830. jan. 9. — 2) G á b o r -
A n t a l , Kristóf tárnokmester (f 1704.) és Pálffy 
Zsuzsanna fia, szül. 1684. szept. 27. 1715-től egri 
püspök, f 1744. szept. 26. — 3) G y ö r g y , Gábor 
főajtónálló fia, szül. 1645., Árva, Bars, Sáros és Vá
rasd vármegyék főispánja és országbíró, f 1714. — 
4) G y ö r g y , Kristóf tárnokmester fia, 1732. barsi 
főispán, 1748. országbíró, a francziák ellen harczolt. 
f 1758. — 5) G y ö r g y Gobert, a főrendiház tagja, 
szül. 1843. október 6-án, nagyanyja gróf Aspre-
mont Mária után a Rákóczy-javak és levéltár nagy 
részének tulajdonosa. — 6) I s t v á n id., a főrendi
ház tagja, kamarás, titkos tan., szül. 1813. szept. 27. 
— 7) L á s z l ó - Á d á m , Kristóf tárnokmester fia, 
1707—1720. nyitrai püspök és kanczellár. — 8) Ru
dolf, a főrendiház tagja, szül. 1846. jan. 26-án. — 
9) S imon, 1519-től zágrábi püspök, a mohácsi vész 
után János király legbuzgóbb híveinek egyike, s 
Horvát - Sziavon - Dalmátországck bánja; 1537-ben 
Ferdinánd pártjára állott, f 1543. jun. 2. — 10) Ta
más, II. Péter bán (f 1566.) fia, szül. 1558. 1584-től 
horvát bán, a török ellen dicsőséggel harczolt; 1607. 
a varasdi örökös főispánságot kapta. Többször volt 
nádorjelölt; mint főtárnokmester f 1624. jan. 17. — 
11) T a m á s , a főrendiház tagja, szül. 1855. okt. 10. 

Erdőelve szóból alakult utóbb az Erdély név. 
Erdőfalva, község Hunyad m. Közelében a Cete-

czuja (váracska) nevü helyen, sziklán épült praehisto-
rikus erősség és római őrhely nyomai. S o m o s k ő 
(Cornyet) nevü cseppkőbarlang (most Gr. Kun Ko-
csárdbarlang) tág bejáróval. Előcsarnoka magas és 
templomszerü, stalactit és stalagmit képződmények
kel. Sok denevér lakja. Régen menedékhely volt. 
A falu felüH szorosban még láthatni egy barlangot, 
mig egy másik beomlott a Barlangkőbe. 
Erdő-Gyarak, község Bihar megyében, 1300 

lakossal. 
Erdőgyérités v. áterdőlés, az erdőmüvelés azon 

módja, melynél a fáknak felesleges részét kivágják, 
hog) r a megmaradók megerősödjenek és szabadabban 
nőjjenek. Az első áterdőlést a fák 25 — 30 éves korá
ban alkalmazzák. Az á.-t csak annyira szabad vinni, 
hogy a maradó Iák koronájának összefüggését vagy 
zárlatát meg ne szakitsák. 

Erdőhát, neve a Moma-Kodru d.-ny. oldalának; 
erdeit megritkították. 

Erdőhegy, község Arad m. 2203 lak. 

Erdő-Horváti, község Zemplén m. 1316 lak. A 
Hegyaljához tartozik. 

Erdő-Kövesd, község Heves m. 779 lak. 
Erdőköz, község Zólyom m. 1707 lak. 
Erdőmérnök, erdészm., erdőterületek felmérésével 

és térképezésével foglatkozik; minősítése az erdészeti 
akadémia 4 évből álló e. mérnöki szakosztályának 
sikeres elvégzése. 

Erdőőr, nyilvános közbiztonsági és felesketett közeg, 
ki az erdőőrzést és az erdészeti müszolgálatot telje
siti. Az e.-ök kiképeztetésöket a gyakorlatban és 3 e.-i 
szakiskolában, Királyhalmán (Szeged m.), Vadász
erdőn (Temesvár m.) és Liptóujvárt nyerik, és erdő
őr i s z a k v i z s g á t tesznek; ezen vizsgát évenkint 
egyszer, október hóban, 14 helyen, ezen czélra kikül
dött 3 tagu bizottságok tartják. 

Erdőrendészet, az erdőtörvény büntető határoza
tainak alkalmazása; az e.-i bíráskodást első fokban 
a közigazgatási bizottság, másod és legfelső fok
ban a földmüv. minisztérium gyakorolja; e.-i áthá
g á s , pl. a gazdasági üzemtervnek a kitűzött időre 
való be nem terjesztése, tiltott legeltetés, tulvágás, 
irtás stb. ; 1890. évben 570 eset volt 16.452 frt bír
ság terhéig. 

Erdőrendezés, a rendszeres és ideiglenes gazdasági 
üzemtervek, valamint az ezektől eltérő rendkívüli 
használatok megállapítása. A g a z d a s á g i üzem
t e r v tartalmazza: az erdőbirtok tényleges állapotát, 
az üzemmód, forda és felújítás meghatározását és 
a hozamszabályozást stb. A kincstári erdők üzem
terveit a kir. erdőrendezőségek készítik ; a többi, az 
erdőtörvény által az állam közvetlen felügyelete alá 
helyezett erdők üzemtervei a közigazg. erdészeti 
bizottságnak nyújtandók be, mely azokat a kir. erdő
felügyelőség közreműködésével tárgyalja és jóvá
hagyás végett a földmüv. minisztériumhoz felterjeszti. 
Az állami kezelés alá vett községi erdők üzemterveit 
az illető kir. erdőgondnokságok készítik. 1880—1890. 
összesen 3995 üzemtervet állapítottak meg 2,839.793 
k. holdra, mig a többi erdőkre ideiglenes üzemtervek 
szolgálnak, melyeket részben hivatalból kellett meg
állapítani. 

Erdősi, máskép S y l v e s t e r J á n o s , az első magy. 
nyelvtan szerzője, Szatmár vármegyében Szinyér-
Várallján szül., Wittenbergben Melanchtontól tanult 
(1534—36.) s onnan visszatérve Ujszigeten, Nádasdy 
Tamás birtokán iskolamester, utóbb Sárváron Ná
dasdy udv. papja volt. Itt irta fia számára latin nyelvű 
magyar nyelvtanát: GrammaticaHungaro-Latina(Uj-
sziget, 1539.). Ezután az újszövetséget fordította 
magyarra: Uj Testamentum magár Nelven (Ujsziget, 
1541.), melyet I. Ferdinándnak és fiának ajánlott; 
bevezető distichonjai első kísérletek a magyar nyelv
nek időmértékes verselésben való alkalmazására. 
Utóbb (1544.) a bécsi egyetemen a zsidó nyelv és 
történelem tanára, azután debreczeni tanító és lőcsei 
prédikátor. Gr. Kemény József: E. J. élete. (Uj Ma
gyar Múzeum 1855. és 1858.). Dankó József: E. J. 
élete, munkái és hitvallása (Uj. M. Sión, 1870.). 

Erdősítés, a vágásterületen az erdők felújítása, mit 
rendesen í_— 3 évvel a kihasználás után kell teljesí
teni ; kétféleképen erdősitenek : 1) m e s t e r s é g e s 
u t o n , magelvetés és csemete-ültetés, vmint dugvá
nyozás által (az utóbbira alkalmas főleg a nyár- és 
fűzfa, továbbá az ákáczfa); 2) t e r m é s z e t e s uton, 
a fák maghullása és gyökér-, tuskó- és törzshajtás
ból való kisarjadzás által. A magról nevelt azon erdő, 
melynek fáit magtermő koruk után, mint szálfákat 



vágják ki, s z á l e r d ő ; a hajtásokból s néha magról 
is nevelt azon erdő, melynek fáit általánosan véve 
magtermő koruk elérése előtt vágják ki, s a r j e rdő . 
Azon kezelési eljárás szerint, melylyel az erdők fel
újítását eszközlik, 3-féle e r d ő g a z d a s á g i üzem
mód van: I. S z á l e r d ő - ü z e m , a magból nevelt 
fákat magasabb életkorig, 70—120 évig növesztjük; 
alkalmazzák általában fenyőerdőknél s ott, hol hosz-
szabb és vastagabb épület-, műszer- és más kereske
delmi fát nevelnek, vmint az erdőtalaj biztosítására. 
A felújítást eszközlő vágás ezen üzemnél lehet: 
1) t a r v á g á s , melylyel az illető erdőterületen lévő 
famennyiséget egyszerre levágják; 2) v e t ő v á g á s , 
melylyel a fák természete szerint a levágandó fa
mennyiséget 2 v. 3 részben, illetve évben vágják le ; 
3) s z á l l a l ó v á g á s , melylyel az egész erdőterületen 
minden sorrend nélkül egyik-másik helyen több vagy 
kevesebb fát kivágnak. A szálerdőüzem mellékága
zata : a) s z á l l a ló üzem, melynél a különféle czélra 
szükséges fát nem rendes vágási területen, hanem 
ott, hol épen található szálanként vágják ki, alkal
mazzák kisebb erdőben, valamint futóhomokon lévő 
és véderdőben ; b) o r t o l á s i üzem, melynél jó tala
jon a vágás alá jövő fát tuskóstul kiirtják, a kitisz
tított földet 3 —5 évig gabonatermelésre használják 
és azután mesterségesen beerdősitik. A szálerdő
üzemnél a v á g a t á s i k o r v . f o rda általánosságban 
100 év; az erdőterületet 20 évvel nagyobbodó 
korosztályokba osztják. — II. Sar j e r d ő üzem, mely
nél a kisarjadzott hajtásokból nevelik az uj fát s 
10—60 évig növesztik : alkalmazzák lomblevelű fa
nemeknél, csekélyebb értékű vékony tűzifa és szer-
számfa nyerésére, jobb erdei talajon és szelídebb ég
hajlatban. A fát oly korban és olykép kell levágni, 
hogy a visszamaradó tuskók hajtási képessége még 
meglegyen s meg ne semmisüljön ; tölgy, gyertyán, 
hárs, juhar, szili, bükk, kőris 35—40, fűz, bálvány, 
éger 30—35, nyir, nyár 20—30, ákácz 15 — 20 éves 
korig. Mellékkezelési módja : 1) bot fa- v. fejelő 
üzem, melynél a fát nem tőben, hanem törzse 1—4 
m. magasságában vágják le ; főleg legelőkön, rétek 
és szántóföldek szegélyein és folyó vizek partjain 
alkalmazzák ; 2 ) n y e s e l ő üzem, melynél a fa csú
csát is meghagyják és csak a törzse körüli lombot 
adó ágakat nyesik le. A sarjerdő üzem mellékága
zata : a) c se r üzem, melynél cserkéreg termelése 
végett kocsános és kocsántalan tölgyfát sarjerdő 
üzem mellett nevelnek és 15 — 18 éves korában levág
ják ; ^ k a p á s üzem, jó erdőtalajnál addig, mig a 
tuskóhajtások nagysága megengedi, mezőgazdasági 
növényeket termelnek. A sarjerdő üzemnél általános
ságban 30—40 éves forda van és 10 éves korosztá
lyokat állapítanak meg. — III. Köz ép e r d ő üzem, 
melynél a szál- és sarjerdő üzemet oly módon egye
sitik, hogy ugyanazon erdőben vastagabb és nagyobb 
méretű épület- és szerszámfákat, fő fáka t s egyszers
mind tűzifát, a l f á t is termelnek. A főfák fordája 
2 — 4 szerese az alfák fordájának, s hogy az előbbiek 
a fiatalabb koruakat erősen be ne árnyékolják, főfá-
nak nem nagy árnyékot adó, alfának az árnyékot 
elviselő fát választják ; ezen üzem az erdőtalaj meg
védése érdekéből igen előnyös. Mind három üzem
módnál előfordul: 1) t a r t a m o s üzem, midőn az 
erdőt minden évben használat alá veszik és minden 
évben lehetőleg egyenlő nagyságú vágásterületet 
használnak ki; 2) s z ü n e t e l ő üzem, midőn kisebb 
területű erdőt koronként, hosszabb v. rövidebb idő
közökben vesznek használat alá" 

Erdőszáda, község Szatmár m. 1288 lak. A Sza
mos és Lápos összefolyásánál. 

Erdő-Szent-György, község Maros-Torda m. 2163 
lak. Ódon ref. templom. 

Erdő-Tarcsa, község Nógrád m. 738 lak. 
Erdőtelek, község Heves m. 3488 lak. 
Erdőtiszt, erdőrendezéssel, kezeléssel és felügyelet

tel foglalkozó szakképzett hivatalnok, ki a selmeczi 
m. kir. erdészeti akadémiát (1. bányászati a.) sikere
sen elvégezte és két évi gyakorlati szolgálati idő 
után az erdészeti államvizsgát jó eredménynyel le
tette. Az állami szolgálatban a rangfokozat : erdő
gyakornok, erdészjelölt, erdész, főerdész, erdőmester, 
főerdőmester, erdőtanácsos, erdőigazgató, főerdő-
tanácsos ; továbbá az állami felügyeletnél van : al-
erdőfelügyelő, erdőfelügyelő és főerdőfelügyelő. A 
legmagasabb erdőtiszt : az országos főerdőmester 
(miniszteri tanácsos). Az országban 1595 felesketett 
erdőtiszt van. 

Erdővásárlási alap, állami alap, melyben a kincs
tári rendezés következtében v. telepítési czélból ki
hasított területek fakészletének eladásából befolyó 
pénzek alapszerüen kezeltetnek, hogy a kincstári 
erdők állománya oly erdőbirtokok vásárlása által 
gyarapittassék, melyeknek rendszeres kezelése más 
kézben biztosítva nincsen, továbbá ezen alapot silány 
területek beerdősitésére fordítják. Az e. a.-ot az 
1884. XXVI. t.-cz. értelmében 1886. alkották, s 
azóta a kincstári erdők állománya 33.132 k. na-
gyobodott, 

Érdy (Luczenbacher) J á n o s , régész, a M. Nemzeti 
Múzeum régiségtárának őre; szül. 1796. Szobon, 
belga eredetű családból. A hazai régészet úttörői 
közé tartozott; tudományos munkásságáért az Aka
démia 1832. r. tagjává választotta. József nádor 
megbízásából hosszabb tanulmányutat tett Német
országban ; onnan visszatérve a M. Nemz. Múzeum 
régiségtárának rendezésével bízatott meg. Ettől 
kezdve egész tevékenységét a múzeumnak szentelte, 
f 1871. márczius 9. Főbb munkái : A szerb királyok 
pénzei (1843.), A Crouy nemzetség története (1848.), 
Erdély érmei (1862.), s Hartvik legendájának fordí
tása (1855.). 

Érdy-codex, terjedelemre nézve legnagyobb co-
dexünk, tartalom dolgában is kiváló fontosságú 
nyelvemlék. Az evangéliumok és epistolák mellett 
ugyanis legendákat tartalmaz s e tekintetben a leg
nagyobb magyar legendagyüjtemény (a névtelen 
Karthausi legendáriumának is nevezik), bár a szó 
szoros értelmében nem tulajdonképeni legendárium, 
hanem prédikáczió-gyüjtemény, mert a legendákat 
nem önállóan adja, hanem a szentbeszédekbe szőve. 
Főérdekét az a körülmény adja, hogy a magyar egy
ház által különösen tisztelt szentek történetei is, 
régibb magy. legendák és krónikák alapján, benne 
foglaltatnak ; így Sz. Szaniszlóé, Sz. László királyé, 
Sz. István királyé, Sz. Gellért püspöké, Sz. Imre 
herczegé, Sz. Erzsébeté s Remete Sz. Pál testének ki-
hozatásáé Konstantinápolyból a budai Sz. János
kápolnába. A- codex karthausiak számára készült s 
egyetlen irodalmi emléke a magyar néma barátoknak, 
írását 1527. fejezte be az összeállító, ki Pelbártnak, 
a híres temesvári barátnak különböző munkáiból 
merített. Századunk elején 1814-ig a nagyszombati 
érseki papnövelde könyvtáráé volt, azóta a nemzeti 
múzeumé. Először Érdy János ismertette (Tudomány
tár, 1834.) s ő róla kapta nevét. Közzétette Volf 
György, Nyelvemléktár, IV. és V. kt. 1876. 



Erebus ,a görög mythologiában az őshomály,Chaos 
fia, az éjszakával a nappalt és az aethert nemzette; 
alvilágot is jelent. 

Erechteus v. E r i c h t h o n i o s , Athén királya, ki az 
Akropolison az Erechteiont, Athenae templomát épít
tette ; feltalálta a kocsit, miért Zeus mint fuvarost a 
csillagok közé helyezte. 

Erectio (lat.), felegyenesedés, merevedés ; e. penis, 
a himtag merevedése. 
Eredő, az erőmütanban azon erő, mozgás v. sebes

ség, mely több erő, mozgás v. sebesség összetételéből 
keletkezik (1. alkotó). 

Eredendő bün, peccatum originale, Ádámnak utó
daira is átszálló büne. Mindenki e bűnben születik ; 
eltörli a keresztség. Eredménye a rosszra való haj
lam. E bün miatt minden emberi lény elkárhozott, 
mely végzeten csak Krisztus halála és tana segít. 
Az ős egyház e tant nem ismerte, különböző hullám
zások után Sz. Ágoston teljesen és utána aquinoi 
Sz. Tamás mérsékelten ismét hirdette és a tridenti 
zsinat hitelvvé emelte. 
Eredeti okmány az, mely a kiállítótól származó 

eredeti aláírással van ellátva ; a perrendtartásban a 
feleknek joguk van a másolatban csatolt okmányok 
eredetijének felmutatását vagy közlését követelni, a 
telekkönyvbe bejegyzésnek csak eredeti o. vagy köz
jegyzői v. köz-okirat alapján van helye. 

Ereklye, reliquiae, a kath. egyházban a szentek 
testének minden maradványa, továbbá oly tárgy, 
melyet életökben viseltek v. velők valami kapcsolat
ban ál!; e . - tar tó, melyben az e.-t őrzik, rendesen 
értékesebb, főleg a régiek közt az ötvösművészet 
remekei vannak. 

Ereky Al fonz I g n á c z , székesfejérvári főgymn. 
tanár, szül. 1844. aug. 6. Sümeghen Zalám. 1864. 
a cziszterczi rendbe lépett. Több fordítás s egy nagy 
eredeti munkája jelent meg a mértékekről és 
pénzekről. 

Erély, energia, alatt a munkára való képességet 
értik. Igy p. o. egy kifeszített hur vagy rugó, egy a 
magasba emelt kő erélye alatt azon képességét ér
tik, melynél fogva szabadon bocsátva bizonyos 
munkát bir elvégezni. Az erély mértéke a munkaegy
ség, vagyis a méterkilogramm (1. erő). Az erély azon 
alakját, midőn jelen van ugyan, de tettleg nem nyil
vánul, p o t e n t i á l i s v. h e l y z e t i e.-nek nevezzük, 
azon alakját pedig, midőn tényleg nyilvánul, k ine t i 
k a i v. m ű k ö d ő e.-nek mondjuk. Az előbbire példát 
nyújthat a magasban nyugvó kő, a kifeszített rugó, 
melyeknek potentiális e.-e csak akkor válik látha
tóvá, ha a követ megmozdítva ez a földre zuhan 
vagy az elbocsátott rugó az óramüvet hajtja, azaz 
kinetikai erélylyé változik át. Látható ebből az is, 
hogy a potentiális erély átalakulhat kinetikai erélylyé 
és megfordítva, p. o. ha a követ bizonyos erővel a 
háztetőre hajítjuk, akkor karunknak a kőre ruházott 
kinetikai, vagyis mozgási erélye helyzeti erélylyé 
alakul, azaz a kő a háztetőn megnyugszik. Ugyan
azon erély azonban sokféle munkát végezhet. Igy a 
magasból lezuhanó víztömeg malmot hajtva erőmü-
tani munkát végez, vagy pedig gépekkel összekötve 
elektromosságot, mágnességét, hőt és fényt képes 
előidézni. Viszont az elektromosságot átalakíthatjuk 
erőmütani munkává, és e munkát nagy távolságra is 
átvihetjük (1. elektromos átvitel). Látjuk tehát, hogy 
az erély egyik alakjából a másikba mehet át, azon
ban a mennyiségi viszony az erély különböző alakjai 
között állandóan ugyanaz, vagyis az e r é ly á l l a n d ó . 

Az e r é l y á l l a n d ó s á g á n a k törvényét Mayer J. R. 
heilbronni orvos fedezte fel. 

Érem, régészeti szakkifejezés a vert pénz megjelö
lésére. L. é r e m t a n . 

Éremtan, numismatica, a régészeti tudomány egyik 
ága, mely a régi pénzek, emlék- és kegyérmek s a vert 
pénz egyéb nemeinek ismeretével foglalkozik. Fel 
adata: a) a régi pénzeket összegyűjteni és meghatá
rozni, b) az éremgyüjtemények alapján az egyes 
korok és népek, országok, tartományok stb. érmé-
szetét rendszerbe foglalva ismertetni. Első és legfon
tosabb ága az ó - k o r i érmészet, mely a római és 
görög érmeket és a klassikus fogalmon kivül eső u. n. 
barbár ó-kori népek érmeit tanulmányozza. A görög 
érmészet az európai, ázsiai és afrikai görög gyarmatok, 
a r ó m a i a köztársaság és a császárság kora szerint 
oszlik alfajokra; a b a r b á r érmek teszik az ó-kori 
érmészet 3. osztályát. A k ö z é p k o r i é . a római biro
dalom bukásától a XVI. sz. elejéig vert érmek isme
retét öleli fel; ugy ez, mint az ú j k o r i é. az egyes 
területek szerint csoportosítható; külön fajátképezi 
az emlékérmek, az egyházi vagy kegyérmek és a 
játékérmek ismerete. Megkülönböztetik még a ke le t i 
n é p e k érmészetét. A m a g y a r é. középkora az 
Árpádkori és a vegyesházbeli királyok érmeit, újkora 
a mohácsi vész utáni magyar és erdélyi érmeket 
tárgyalja. Hazánkban Szt. István verte az első pénzt; 
ez ezüstből készült s keresztet viselt STEPHANUS 
REX körirattal. I. Károly verte az első arany forintot. 
II. Ulászló az első nagy ezüst tallért. Nagy Lajostól 
kezdve Szt. László alakját verték a pénzekre egész 
Rudolfig; a bold. szűz képe, mely PATRONA HUN
GÁRIÁÉ felirattal 1848-ig állandóan szerepelt, Mátyás 
pénzein tűnik fel először. Az érem egy különös faj
tája volt az e m l é k é r e m (medaille), mely valamely 
nevezetes esemény v. személy emlékére veretett; a 
legelsők hazánkban Mátyás király emlékérmei. A ha
zai éremtan első alapvető müvelője S c h o e n w i e s 
ne r István, a Notitia Hung. rei numariae (Buda 
1801.) szerzője. Nevezetesebb éremtani munkák: a 
gróf Széchenyi Ferencz-féle gyűjtemény lajstroma 
(1807—10.), Rupp Jakab: Numi Hungáriáé (magya
rul Érdytől, 1841.), Érdy János: Erdély érmei (1862), 
Weszerle József érmészeti táblái (1873.) s Rómer, 
Dobóczky Ignácz, Réthy László, Posta Béla stb. dol
gozatai. Az Árpádkori érmek lajstromán az Akadémia 
megbízásából Réthy dolgozik. 

Ér-Endréd, község Szatmár m. 1679 lak. 
Éreny, platina (1. e.). 
Eresz, vmely épület fala és a ki ugró fedél közötti rész. 
Ereszcsatorna, az e. mentén a fedélhez erősített, 

rendesen bádogcsatorna, mely a fedélről lefutó vizet 
felfogja és a levezető csőhöz vezeti; e r e s z vonal , 
csepegő (1. e.). 

Ereszjog, szolgalom, melynek értelmében az egyik 
ház tulajdonosának joga van, a saját házának fede
léről az esővizet a szomszéd ház fedelén v. annak 
csatornáján, v. a szomszéd telken elvezetni, és joga 
van háza fedelét e czélból magasabbra emelni. Osztr. 
polg. törv. 489. §. 

Ereszkedik le a felhő, Hull a fára őszi eső ... Petőfi 
egy ismert dalának kezdete. 

Ereszkedő, terep v. ut enyhe lejtője. 
Ereszkedő készülék, óriási esernyőre hasonlító 

készülék, melylyel léghajózásnál az akaratlan leszál
lás veszélyeit kikerülni törekedtek; összeránczolt, 
erős tafotából készült ernyő, melynek felső része a 
leszállásban kiterpeszkedik és a levegőben megka-



paszkodik; átmérője 6—10 m., s aljában gondola 
lóg. Legelsőt Lenormand tanár készítette 1783., azóta 
sok tekintetben javították, de tökéletes e.-t még máig 
sem szerkesztettek. 
Eresztevény, község Háromszék m. A határában 

levő dombokon tartotta a hagyomány szerint a rha-
bonbán vezéreivel a » körültáj «-t. Temetőjében nyug
szik Gábor Áron (1. e.). 
Eresztő háló, 1) öreges szemű finom fonatból kötött 

háló, 40 méterig hosszú, IVa m.-ig mély; kövelőkkel 
sülyesztik el s gyékény pótákkal függőlegesen tart
ják; a Balatonon 10—20 ilyen háló egymás mellé 
kötve egy rerid s helyét a vizszinén az őr v. kaczér 
jelzi; — 2) néhol az öreg háló. (Hermán O. M. Hal.) 

Eresztő lék, a főlek, melyen a hálót a jég alá 
eresztik. 
Eretnekség, haeresis, a kánonjog értelmében ker. 

kath. személy követi el akkor, ha az egyháztól kár
hoztatott tévtanhoz ragaszkodik, v. az összes egy
ház által kimondott hitelvben kétkedik. Hajdan a 
polgári hatóság is büntette, kül. a XIII. és XIV. szá
zadban máglyára ítélte ; most csak az egyház sújtja 
excommunicatióval, a papi személyeknél irregulari-
tással, hivatalvesztéssel, sőt letétellel. 

Eretria (most Nea E.), kereskedelmi város Euboea 
szigeten az Euripos tengerszoros m. 490. Kr. e. a 
perzsák pusztították el. A eretriai bölcsészeti iskola, 
melyet Menedemos alapított, az eleainak volt foly
tatása. 
Érettségi vizsgálat, az a vizsgálat, mely a közép

iskola teljes tanfolyamát befejezi. É. v.-t tartanak a 
középiskolák, tehát gymnasium és reáliskola, azon 
kivül a velük egyrangu kereskedelmi középiskola v. 
akadémia. Az é. v. két részből áll : Írásbeli és szó
beliből, de egyik sem foglalja magában az iskola 
összes tárgyait. Az Írásbeli vizsgálat tárgyai gymn.-
ban : 1) magyar nyelven értekezés, 2) fordítás németre, 
3) fordítás latinra, 4) íorditás görögből magyarra, 
5) mennyiségtani feladat. Reáliskolában az 1), 2) és 
5) ugyanaz, 4) fordítás francziára; ez iskolában 
tehát egygyel kevesebb a vizsgálat tárgya. Keres
kedelmi iskolában szintén 4 tárgy van : 1) magyar, 
2) német, 3) könyvvitel, 4) keresk. számtan. Aki az 
írásbeli vizsgálaton megbukik, szóbeli vizsgálatra 
nem bocsáttatik, csak egy év múlva. Bukottnak 
azonban csak az tekintetik, a ki gymn.-ban a magyar
ból vagy latinból, reálban a magyarból vagy szám
tanból, vagy gymn.-ban és reálban más két tárgy
ból elégtelen dolgozatot készit. A szóbeli vizsgá
lat tárgyai gymn.-ban : 1) magyar, 2) latin nyelv, 
3) hazánk története, 4) mathematika, 5) physika ; 
reáliskolában a latin nyelv helyett a német, a többi 
ugyanaz ; keresk. iskolában főtárgyak : 1) magyar, 
2) német, 3) keresk. számtan, 4) könyvvitel és keresk. 
levelezés, 5) áruisme; melléktárgyak : 1) történelem, 
2) nemzetgazdaságtan és pénzügytan, 3) keresk. és 
váltójog. Aki szóbelin megbukik, az v. két hónap, v. 
egy év múlva ismételheti a vizsgálatot; aki egy év 
múlva is megbukik, az többé é. v.-t nem tehet. Az 
é. bizonyítványt magyar nyelven kell kiállítani, még 
a nem magyar nyelvű iskolában is. Az autonóm fele
kezeti iskolákhoz kormány-képv.-ket küld a minisz
ter az é. v.-ra, a többi iskolákhoz miniszteri biztoso
kat ; elnök rendesen a tankerületi főigazgató. Az é. v. 
képesit az önkéntességre (annak, aki saját költsé
gén akar szolgálni, 8 osztály elvégzése is elég, é. v. 
nélkül) ; képesit azonkívül többféle hivatali pályára. 
L. É. v.-i utasítás a középiskolák számára (1884. 

10.288. sz. vallás- és közoktatásügyi min. rendelet). 
A keresk. isk. számára (1884. jul. 29.). Középiskolai 
törvény (1883. XXX. t.-cz.). A köztisztviselők minő
sítéséről (1883. I. t.-cz.). 

Erezés, közönséges faanyagból készült tárgyaknak 
oly módon való befestése, hogy a fa lehetőleg nemes 
fához hasonlítson. Mostan mechanikai uton is állít
ják elő az ereket, s az olajfestékkel bemázolt falapon 
hengert tolnak végig, melynek felületén a kivánt erek 
kidomborodnak. Az erezet ecsetelését rendesen áttet
sző festékkel teljesitik. 

Erfurt, város Poroszország szász tartományában 
a Gera m., Thüringiának egykori fővárosa, 72.000 1. 
1392—1816-ig egyetem, hol Luther tanulmányait 
végezte; tud. akadémia, nagy könyvtár. Máig megvan 
az augusztinusok régi zárdája Luther czellájával. 
Egykori püspökségét még sz. Bonifáczius alapította. 
1808. szept. 27.—okt. 14. I. Napóleon itt hires con-
gressust tartott. Magkereskedése jelentékeny. 

Erfurti káposzta, két faja ismert, a nagyfejű kései 
óriási és a korai erfurti, mindkettő elterjedt, emberi 
eledelül használt fajta. 

Erg, általános munka-egység, vagyis azon munka,, 
melyet az általános erőegység Dyn (1. e.) 1 cm. uton 
teljesit. 

Ergasteria, görög város, 1. Laurion. 
Ergasterium (gör.), műhely, az afrikai kereszté

nyeknél kolostor és azon hely, hova a hivek szent 
gyakorlatokra és közös munkára gyűltek. 

Ergastolo (ol.), az uj olasz büntetőtörvénykönyv
ben megállapított legsúlyosabb — a halálbüntetést 
helyettesítő — fegyházbüntetés. L. fegyház. 

Ergastulum (gör., lat.), a régi íRómában börtön, 
rabszolgák és néha fizetésképtelen adósok számára. 

Ergo bibamus (lat.), tehát igyunk ! Állítólag Base-
dow, a hires paedagogus, szokta volt mondani, hogy 
e mondás mindennemű előzményhez illik conclusio-
nak. Ismeretessé Goethének ily cz. költeménye tette. 

Ergostat, az elhizás ellensúlyozására Gorlner bécsi 
orvos által ajánlott műszer, melylyel bizonyos meg
határozott mennyiségű testi munkát lehet végezni. 

Ergotin, gyógyszer, az anyarozsnak kivonata, 
melynek főalkatrészei a sklerotin- és sphacelinsav» 
1. anyarozs. 

Ergotismus, b i r s e - v. b i z s e k ó r , sz t . A n t a l 
t ü z e , anyarozszsal együtt lisztből készített kenyér 
élvezése után fellépő betegség, mely a tagokban 
jelentkező bizsergessél, görcsökkel, hányással kez
dődik, egész végtagok elhalására, sőt halálra vezet
het. Kül. nedves esztendők aratása után mint kisebb 
tájkór szokott fellépni. Kezelés : erős, jó táplálás. 

Érhártya, choroidea, 1. szem. 
Erica, növény, 1. hanga. 
Erich (Erik), dán királyok. 1) I. E. 1095-ben jutott 

trónra, jóságos és bölcs fejedelem volt, ki kiirtotta a 
kalózságot, f 1130. — 2) II. E. 1131. jutott trónra, 
melyet Harald bátyjának és fiainak megöletése által 
igyekezett megszilárdítani. Meggyilkoltatott 1137.— 
3) III. E., az előbbinek fia, 1137. ült a trónra ; de 
rövid országlás után kolostorba vonult, f 1147. — 
4) IV. E., szül. 1216. 1232 óta atyjának uralkodó
társa. Schleswig elleni háborúban fogságba jutott 
(1250.) és megöletett. — 5) V. E., sz. 1248. gyenge 
uralkodó volt. Szinte gyilkos kezektől esett el 1285.— 
6) VI. E., az előbbinek fia, atyját 1285. a trónon 
követte. Egészben szerencsétlen volt uralkodása, 
f 1319. - 7) VIII. E., 1412. jutott trónra. Tehetség 
nélküli gyáva és kegyetlen fejedelem volt, ki népé-



nek gyűlöletét és megvetését vonta magára, f szám
űzetésben 1459. 
Erié (ihri), canadai tó É.-Amerikában, ter. 24.586 

km 2, tenger feletti magassága 172 m., hossza 395 
km., szélessége 92 km., mélysége 25 m., néhol 37 m. 
A Nigara folyó és a Welland-csatorna az Ontario 
tóval és az 586 km. hosszú E. csatorna a Hudsonnal, 
illetve Albanyval és New-Yorkkal, a Detroit folyó a 
Saint Clair tóval köti össze, s igy a Húron tóval is 
közlekedik. — E. kikötő-város a hasonnevű tó mellett 
Pennsylvaniában 28.000 lak. 

Erigena J o h a n n e s S c o t u s , a IX. század egyik 
hires tudósa, született 833 körül Ergene városában 
(Anglia). A hittudomány és bölcsészet tanára, előbb 
a párisi, később az oxfordi egyetemen. Szabad gon
dolkozása miatt üldöztetvén, zárdába vonult, f 880, 
állítólag tanítványai ölték meg. 

Erin, Írország régi kelta neve. 
Erinnysek v. Eumenidák, a görögöknél a boszuló 

istennők, névszerint: Alekto, Tisiphone és Megaera ; 
a rómaiak Furiáknak nevezték. Különösen a hamis 
esküt, gyilkosságot, a szülők tiszteletének és a ven
dégszeretetnek megsértését büntették. 

Érintkezésbeli elektromosság, 1. galvanismus. 
Érintkezésben ér, azon ér, mely két kőzettömeg 

határoló lapjai között támadt hasadék kitöltése foly
tán keletkezett; é. tel ér, vmely kitörésbeli és mel
lékkőzete közötti telér. 

Érintő, azon egyenes vonal, melynek vmely görbé
vel v. felülettel csak egy, illetve két teljesen összeeső 
közös pontja van ; é. sík, azon sík, melyben az ösz-
szes, vmely görbe felületet ugyanazon pontban érintő 
egyenesek fekszenek. 

Eripuitcoelo fűimen sceptrumque tyrannis (lat.), 
elvette az égtől a villámot és a zsarnoktól a kormány
botot. D'Alembert e szavakkal mutatta be Franklin 
Benjámint a franczia akadémia tagjainak. 

Eris, a görögöknél a viszály istennője, ki Peleus 
és Thetis lakodalmán a »legszebbnek« felírású almát 
dobott a vendégek közé. 

Eris mihi m a g n u s Apo l ló , akkor előttem oly 
nagy leszel, mint Apolló, idézet Vergiliusból (Eclog. 
3, 104) ; oly kérdéseket szokás e mondással kisérni, 
melyekre a megfelelést lehetetlennek tartjuk. 

Eritis sicut Deus, s c i e n t e s b o n u m et ma lum, 
»olyanok lesztek, mint isten, tudói jónak és rossznak« 
a paradicsombeli kigyó szavai Évához. (Móz. I.,3, 5). 

Érivan (perzsia Revvvan), orosz kormányzóság 
Transkaukasiában, ter. 27.830 km 2, 667.464 lakossal. 
Fővárosa E. a Sanga folyó m. 13.000 lak., örmény 
püspökség. A perzsa Örményország egykori fővárosa. 
Közelében az Etsmiadsin kolostor. 

Erjedés, nitrogénmentes szerves anyagok felbom-
lasztása erjesztő szerek (élesztő, baktériumok) által; 
s z e r v e s e., a ezukornak borszeszszé való átválto
zása ; s a v a n y u e., a borszesz további felbomlása ; 
minden e. alapja a ezukorviz jelenlétéhez és bizo
nyos hőmérsékhez van kötve. Felhasználják sör- és 
szeszfőzésnél, sütésnél stb. Az e.-i f o l y a m a t az, 
hogy keményítőből ezukor, ebből borszesz, ennek 
további felbomlásából eczetsav, szénsav és víz lesz. 

Erk, község Heves m. 1156 lak. 
Erked, község Udvarhely megye, 1235 lak., szép 

templommal. A Burg nevü magaslaton praehistorikus 
telep nyomai. 

Erkel, 1) F e r e n c z , m. kir. főzeneigazgató, a Fe
rencz József-rend és a vaskorona-rend lovagja, a 
bpesti magyar zeneegyesület diszelnöke, a magyar 

zeneköltészet jeles mestere, szül. 1810 nov. 7. Gyu
lán, Békés m. Már a családi körben elsajátította a 
zene elemeit s a hozzá való meleg vonzalmat. Közép
iskolai tanulmányai közben is folyton zenével foglal
kozott ; utóbb Kolozsvárt egy i zenekar vezetője lett. 
A fővárosba költözve át, mint zenetanár, azután a 
német színháznál mint másodkarmester működött. 
1838. lett az ifjú a magyar nemzeti színház első kar
nagya s ez állásában évtizedeken át nagy sikerrel 
működött. Egyrészt magas színvonalra emelte a ze
nekart, másrészt az operaszerzés terén aratott teljes 
sikereket. 1840. adták első operáját, a Báthory Má
riát, melyet 1844. a ma is népszerű Hunyady László 
követett. Későbbi dalmüvei a Kunok, Erzsébet (a 
Doppler testvérekkel), Bánk-bán, Sarolta, Brankovics 
György, Névtelen hősök, Szent István; irt számos 
kisebb zenemüvet, melyek közül főleg Kölcsey Hym-
nusának dallama rendkívül népszerűvé vált. 1866. 
a nemzeti színház főzeneigazgatója, 1878. az orszá
gos zeneakadémia igazgatója. Az utóbbi időben agg
kora miatt visszavonultan él. — 2) Elek, az előbbi
nek fia, szül. 1843. Bpesten; előbb a nemzeti színház 
zenekarának tagja, 1875. a népszínház karnagya; 
irt Székely Katalin czimü eredeti operettet s számos 
népszinmühöz dalokat, zenekiséretet. — 3) Gyula, 
Ferencz fia, szül. 1847. Bpesten; egyideig a nemzeti 
színház zenekarának tagja, 1863. karmestere, számos 
zenemüvet irt; a sziniképezde tanára. — 4) Sándor, 
a m. kir. opera karnagya, a Ferencz József rend lo
vagja, Ferencz fia, szül. 1846. Bpesten, 1861—74. a 
nemzeti színház zenekarának tagja, 1875. első kar
nagya, később az opera igazgatója, jelenleg karna
gya. Irt operát s sok más zenemüvet. 

Erkély, balkon (1. e.) ; ülőhely a színház erkély
szerű részében. 
Ér-Keserü, község Bihar m. 1383 lak. 
Erkölcstan, e t h i k a (gör. ethos = szokás, erkölcs), 

a bölcsészet azon ága, mely erkölcsi életünk elveivel 
foglalkozik ; kutatja, mi a jó és a rossz, s milyenek
nek kell lenni cselekedeteinknek, hogy az erkölcsi 
törvénynek megfeleljen. Megkülönböztetünk v a l l á 
sos , v. p o s i t i v e.-t, mely isteni kinyilatkoztatásból 
merití az erkölcsi törvényt, és b ö l c s é s z e t i e.-t, 
mely tudományos gondolkodás utján, mint az ész v. 
érzés folyományát igyekszik az erkölcsi vezéreszmét 
megállapítani. Igy Kant a kötelességteljesítés paran
csát (categoricus imperativus) mint a legfőbb esz
ményt a gyakorlati észre alapítja, mig mások (Jacobi, 
Schopenhauer stb.) az erkölcsi érzést veszik alapul. 
L. Medveczky Frigyes, A normatív elvek jelentősége 
azethikában, Akad. értek. 1889., Pauer Imre, Uj állás
pont, módszer és irányelvek az ethikában, Akad. 
értek. 1889. 

Ér-Körtvélyes, község Szatmár m. 1818 lak. 
Erlangen, város Bajorországban a Regnitz és a 

Lajos-csatorna m. 18.000 lak. Egyetem (1742 óta), 
nagy sörfőzdék. 

Erlenwald, magy. Egrestő, N.-Küküllő m. 
Érlökés, pulsus, a nagyobb ütereken érezhető pecz-

kelés, melynek gyakorisága egészséges felserdült 
egyéneknél átlag 70, gyermekeknél 100—140, aggas
tyánoknál 60 perczenkint. Az érlökés megítélésénél 
figyelembe veendő annak g y a k o r i s á g a , továbbá 
ü t e m e vagyis szabályossága v. szabálytalansága; 
g y o r s a s á g a , melylyel az ütér kitágul és ismétösz-
szelohad ; n a g y s á g a , v. az érlökéshullám magas
sága ; t e l t s é g e , az üterek közép teltségi állapota és 
k e m é n y s é g e , az ütérfalzat feszülésének;foka. 



Érlökésjelző-készülék, 1. sphygmograph. 
Érme (lat.: nummus, francz.: monnaie (-né), coin 

koen), a nemes érczpénz egyes drbja. Értéke három
féle lehet : névszerinti érme, árfolyam é. és érez é., 
ez utóbbi az é. belső értékének is nevezik. 

Ermeland (Ermland, Varrnia), a Passarge és Fri-
sching közti vidéknek (Königsberg porosz kormány
kerületben) régi elnevezése. 1772 óta a poroszoké. 
Érmellék, az Ér folyónak mentén terül el, mely ketté 

metszi ; az egyik oldala lapály, a másikon dombvidék. 
A sik szántóföldjei a hajdani mocsarak helyén dúsak, 
de ott, hol a termő talaj alatt a vizet át nem bocsátó 
vadszik van, ez megfullaszt minden növényzetet. 
Dombvidékének szőlei híresek, de ezekben is súlyos 
kárt tett a phylloxera. Bortermőhelyek : Ér-Diószeg, 
Kóly, Albis, Székelyhíd, Szalacs, Köbölkút, Ótomány, 
Ér-Mihályfalva, Margita községek. 

Érmelléki hegyek, alacsony dombsor az Ér és a 
Berettyó közé ékelve, Margitától Félegyházáig. — 
Oldalain terem az érmelléki bakator. 

Ermenonville (ermnónvil), falu Oise francz depart.-
ban ; kastélya kertjében van Rousseau sirja. 
Ér-Mihályfalva, község Bihar m. 4856 lak. 
Ernesztháza, község Torontál m. 2120 lak. 
Ernő f ő h e r c z e g e k , 1)E., Miksa császár és magyar 

király fia, szül. 1553. jun. 15., bátyja Rudolf alatt 
mint helytartó kormányozta Magyarországot és az 
osztrák örökös tartományokat. 1592. németalföldi 
helytartó és erős küzdelmet folytatott a protestán
sokkal, f 1595. febr. 20. — 2) E., Rajner főhg velen-
czei alkirály és Mária Erzsébet savojai hgnő fia, 
sz. 1824. aug. 8.; 1848. Olaszországban harczolt, 
1850-ben hadosztályparancsnok Magyarországban. 
1866. a porosz háborúban vett részt; 1866. mint lo
vassági tábornok a számfeletti állományban van; 
aranygyapjas vitéz. A 48. gyalogezred tulajdonosa. 
Ernő, német fejedelmek: 1) A n h a l t - B e r n b u r g i 

E. h e r c z e g , szül. 1608. Gustáv Adolf svéd király 
hadaiban szolgálván a lützeni csatában kapott seb 
következtében f 1632. — 2) B a d e n i őrgróf , szü
letett 1482., f 1553. — 3) E. F r i g y e s , b a d e n i 
őrgróf, szül. 1560. Korának vallásos és politikai 
mozgalmaiban élénk részt vett, buzgó protestáns volt. 
Az ó' szorgalmazására készült az u. n. liber Staffor-
tensis vallásos munka, f 1604. — 4) E. Ágos t , 
h a n n o v e r a i v á l a s z t ó fe jedelem, szül. 1629. — 
1662. óta osnabrücki ev. püspök. I. Lipót császártól 
nyerte a választófejedelmi méltóságot, t . 1698. — 
5) E. Ágos t , Hannovera királya, Cumberland her-
czege, III. György angol király ötödik fia, szül. Lon
donban 1771. — IV. Vilmos király halála után (1837. 
jun. 20.), midőn az angol korona a női ágra szállt 
át, E. Ágost az Angliától szétválasztott Hannovera 
királya lett és ide tette át székhelyét, t 1851. 

Ernő, szász-Coburg-gothai uralkodó hg. (II. E ) sz. 
1818. jun. 21. Coburgban, atyjai. Ernő (1784—1844) 
volt, kinek halálakor trónra lépett; 1842. május 3. 
nőül vette Alexandrina badeni nagyherczegnőt; gyer
meke nincs. Három kötetben (Berlin 1887 — 1889.) 
közrebocsátotta emlékiratait, melyek az 1871. évig 
terjedvén a kor történetének első sorban Német
országra fontos kutforrásai. 

Ernő-féle rendjel, a szász uralkodó család idősb 
herczegi (Ernőféle) ágának uralkodói (Szász-Gotha, 
Szász-Meiningen, Szász-Altenburg és Szász-Coburg) 
által 1833. alapított közös házi rendjel öt osztálylyal. 

Ernuszt v. E r n s t ( C s á k t o r n y a i ) , XV—XVI-dik 
századi előkelő család, őse J á n o s állítólag zsidó 

származású volt, kikeresztelkedett és Mátyás király 
alatt kincstartó, 1474. horvát bán lett. f 1480. Fiai 
közül Z s i g m o n d 1475—1505. pécsi püspök, J á n o s 
1493. főlovász-mester, 1508. horvát bán, f 1519 
után. A család 1540. halt ki. 

Ernuszt Ke lemen , ismételve orsz. képv., szül. 
1832. Oládin Vasm. ; előbb a hadseregben, a hatva
nas években a közpályán szolgált, 1869. képviselő, 
1871— 75. Vasm. főispánja, 1875—87. ismét orsz. 
képv. ; a Lipótrend középkeresztese. 

Ernyő, umbella, a virágzatok azon alakja, melynél 
a nagyon megrövidült tengelyből sok és hosszunye-
les virág ered, melyek fent egy szintben végződ
nek. Ha az egyes virágnyelek magános virágokat 
viselnek, az e. egyszerű, ha a virágnyél végén ismét 
ernyős szétágazás van és ezen a virágok, ez az 
összetett ernyő. Az ernyősugarak különböző hossza 
szerint lehet az ernyő domború, fészek alakú v. lapos. 

Ernyősök, umbelliferae, növénycsalád az ernyős-
viráguak (umbelliferae) rendjéből. Füvek, ritkán 
cserjék ; száruk hengerded vagy barázdolt, csomós, 
leveleik váltakozók. A virágok hiánytalanok, az er
nyő sugaraik megrövidülése folytán néha gombba 
szorul össze; a kehely tökéletlen. Szirom öt; a himek 
száma is öt, a magzat 1 v. 2 rekeszü. A két termő
szál a tövön tányérszerüen elszélesedik, ez a talp, 
stylopodium, discus. A gyümölcs alulról felfelé két 
gerezdre hasad ; a kis csira a nagy magfehérje leg
tetejébe zárkózik. Gyökerük gyantában, termésük illó 
olajokban bővelkedik. Ide tartoznak a zamatos tur
bolya, anthrisetts cerefolium; a kömény, carum 
carvi; a kapor, aneihum graveolens; az ánizs, pim-
pinella anisum ; a büzaszat, asa foetida ; a gyilkos 
ádáz, aelhusa cynapium; a gyilkos csomorika, cicuta 
virosa, stb. stb. 

Ernyősviráguak, umbelliflorae, növényrend a caly-
ciflorák seregéből. Kelyhük apró, fejletlen. A külső 
magzat tetején tányérka (discus) van. A virágzat 
nagyrészt ernyő. Ide tartoznak az e r n y ő s e k , umbel
liferae ; a b o r o s t y á n félék, araliaceae és a som
félék, comeae. 

Erő, minden változásnak az oka ; magát az erőt 
nem láthatni, s igy meg sem mérhetni; megmérésére 
az általa végzett változást, a munkát, használják. 
A munka mértékegysége a méterkilogramm, vagyis 
azon erő, mely 1 kg. súlyt 1 m. magasra képes emelni. 
Az erő lehet f o l y t o n o s (a föld vonzó ereje) vagy 
p i l l a n a t n y i (ütés, robbanás), s ha a folytonos erő 
hatálya nem változik, akkor az e. á l l a n d ó . A beha
tás neme szerint az e. lehet e r ő m ű t a n i , ha az egész 
test vagy tömeg mozgásából áll, és t ö m e c s e., ha a 
test legkisebb részecskédnek mozgásából áll, még 
pedig, ha a test állapotát változtatja meg, akkor 
p h y s i k a i e.,ha anyagi összetételét,akkor c h é m i a i 
e. Áz erő egy különös alakját ismerték még néhány 
évtizedelőtt, t. i. az é l e t e r ő t , melyről azt hitték, 
hogy ez tartja fenn és kormányozza az életműködé
seket, melyekre a természeti erőknek nincsen befolyá
suk. Csak a halál pillanatában — ugy vélték — mi
dőn az életerő megszűnik, lépnek érvényre az állati, 
illetőleg emberi testben a természettan és vegytan 
romboló erői. Hogy ez nincsen igy, hogy a szerveze
tek már életükben a természet erői és törvényei 
szerint működnek, azt a következő kísérlet is bizo
nyítja. Ha egy élő békának ezombját egy más állat
nak, p. o. kutyának gyomrán készített nyílásba bele
varrjuk, akkor a gyomorsav az élő békának ezomb
ját néhány ora lefolyása alatt épen ugy megemészti, 



mintha az élettelen testhez tartoznék. Tehát az élet
erő (vitalismus) tana jogosulatlan. Az e. maga csakis 
akkor látható, ha munkában van; minthogy azonban 
munkát csakis bizonyos anyagon lehet végezni, ezért 
mondhatjuk, hogy az e. mindig anyaghoz van kötve. 
Mint az anyag, akképen az erő is állandó, 1. erély. 

Erőátvitel , az erőgép által felvett erőnek közlő mü 
segítségével a munkáló géphez való továbbítása 
(1. közlő mü és elektromos e.). 

Erőd, kisebbszerü különálló sánczmü, melyet fontos 
közlekedési pontok (szorosok, hidak) hatályosabb 
megvédésére emelnek. Hadászatilag fontos erődített 
helyeket (Komárom, Przemysl, Krakkó, Varsó, Paris) 
a kifelé tolt ilyen erődök egész öve, e. öv veszi körűi. 
(V. ö. citadella, fellegvár.) 
Erődi, 1) Béla , a budapesti tankerület helyettes 

főigazgatója, a Ferencz-József nevelő-int. kormány
zója, szül. 1846. Szász-Régenben (Maros-Torda m.). 
Eleinte a budapesti VIII. ker. főreáliskola tanára, 
majd 1886. a fiumei áll. főgymnasium igazgatója. 
Azután a kolozsvári tankerület főigazgatója, 1891. 
a Ferencz-József nevelő-intézet kormányzója, 1892. 
a budapesti tankerület főigazgatója. Az irodalom 
terén is széleskörű munkásságot fejtett ki. Irt költé-
szettani s irodalomtörténeti kézikönyveket; átültetett 
és ismertetett török és perzsa költőket. Művei: Török 
mozaik, Omer Chejam dalai, Gulisztan (Saadi) Hafiz 
dalai stb. — 2) Dán i e l , tanár, szül. 1844. szept. 15. 
Baján ; mint főgymn. tanár Nagy-Kikindán működik, 
irt költeményeket és más műveket. 
Erődítés, általában vmely helyet (város, szoros, 

hidfő, tereppont) akként mesterséges akadályokkal 
(deszka- v. kőfal, árok, akna, sáncz) övezni, hogy 
hozzájuthatása és birtokba kerítése megnehezittes-
sék ; van : 1) t á b o r i v. f u t ó l a g o s e., mely árkok
ból, földsánczokból, könnyebb akadályokból, stb. áll, 
valamely pontnak az ütközet alatt való megvédése 
végett; 2) i d e i g l e n e s e., vmely helyen a hadjárat 
előtt vagy alatt emelt védmü ; mely bizonyos ideig, 
6 — 8 hétig, ostromnak ellentállni képes legyen, föld- és 
faanyagból készítik; 3) v é g l e g e s e., 1. vár. 

Erőegység, azon erő, mely a tömeg egységének a 
gyorsulás egységét nyújtja, tehát = 1 kg. 

Erőgép, m o t o r , azon gép v. gépnek része, mely a 
mozgató erőt továbbadás végett felveszi, mi által az 
erő erőműtani munkában nyilvánul. A mozgató erő 
emberi és állati izomerő, v. pedig vmely elemi erő, mint 
viz súlya és mozgató ereje, szél hajtóereje, vízgőz, me
legített lég és gáz terjeszkedésének ereje, elektromág
neses erő, s e szerint van: l ) i z o m e r ő f e l v é t e l é r e 
s z o l g á l ó e., emeltyű, forgattyú, hengerkerék, gu-
gora, taposó kerék, járgány stb., — 2) e lemi e rő 
f e l v é t e l é r e s z o l g á l ó * e . , vízi kerék, turbina, 
vizoszlopgép, szélkerék, gőzgép, hőléggép, gázgép, 
elektromágneses gép stb. (L. K. Jónás Ödön. Leiró 
géptan, 1. kötet Bpest 1888.) 

Erőgyüjtő, e. halmozó, 1. accumulator és elek
tromos a. 
Erőhatalom, a természeti erő, jogi értelemben min

den oly esemény, melynek bekövetkeztét meggátolni 
a legnagyobb gondossággal sem lehet; legfontosabb 
szerepe van a fuvarozási és tengeri jogban, mert ezek 
felelőssége csupán az e. folytán bekövetkezett károkra 
nem terjed ki. 

Erők egyenköze, az erőműtan tétele, mely szerint 
egy pontban működő két erő (alkotó) eredője = azon 
egyenköz átlójával, melyet a két alkotó erő irányát 
és nagyságát előtüntető két oldalból szerkesztünk. 

Több egy pontban működő erő ezen folytatólagos 
összetételéből nyerjük az e r ő - s o k s z ö g e t (e. poly-
gon), mely zárt, ha az erők ellensúlyozzák egymást. 

Ér-Olaszi, község Bihar m. 658 lak. 
Erőmérő, készülék állatok és gépek által kifejtett 

erő megmérésére ; állatok vonóerejét pl. az által, 
hogy vmely teljesen rugalmas és mutatóművel ellá
tott rugókra működtetik; gépeknél rendesen az erő
hatály előtüntetésére a e. féket v. Pronyféle féket 
használják, melynél a fékezőkészüléket a gép által 
forgatott gőröndhöz szorítják s a forgások számából 
és a kinyúló emeltyükarra rakott súlyból a kifejtett 
erő nagysága közvetlenül kiszámítható; használnak 
továbbá szalag-erőmérőt önműködő feszítés-szabá
lyozóval. 

Erőműtan, az erők hatásával foglalkozó tan; a 
szerint, hogy az erők hatása egyensúlyt v. mozgást 
hoz létre, feloszlik: n y u g v á s t a n r a , s t a t i k a , és 
m o z g á s t a n r a , d y n a m i k a , s külön-külön tár
gyalja a szilárd, cseppfolyós és gáznemű testekre gya
korolt hatásokat. 

Erőmüvi szövőszék, 1. szövőszék. 
Erőpár, két egyenlő nagyságú erő, mely valamely 

merev testre párhuzamos és ellenkező irányokban 
működik. Az e. törekvése forgatni a testet, melyre 
hat az é. síkjában. Az e. k a r j a v. emeltyű karja, a 
függőleges távolság a két irányvonal között; az 
e. n y o m a t é k a , az erő nagysága sokszorozva a 
kar hosszával. 

Eros, lat. Amor és C u p i d o , a mindenen uralkodó 
szerelem istene, Aphrodité fia, Anteros fivére. Többes 
számban: e r o t á k v. a m o r e t t e k , szerelem-istenkék. 
E. egyik kísérője P o t h o s (Cupido), a vágy, a sze
relmi vágy képviselője. 

Erosio (lat.), folyó v. esőviz általi kimosás, a leg
fontosabb tényezője a föld domborzati viszonyaiban 
előforduló változásoknak ; kőrútjában az e s c s által 
nyert erőt a viz ezen munkára fordítja és a maga
sabb részekből kimosott anyaggal a mélyebb helye
ket feltölti ; e.-s vö lgy , kimosásbeli v., mely a viz 
kimosása által keletkezett. 

Erős szer hat , vigj. S z á s z Károlytól (1867.). 
Erős várunk nekünk az isten, L u t h e r Mártonnak 

a 46. zsoltár után készített híres éneke (Ein' véste 
Burg ist unser Gott), mely Skaricza Máté átdolgozá
sában a magyar reformátusoknak is nevezetes éneke 
lett; első versszaka igy hangzik : 

Erös várunk nekünk az isten, 
És fegyverünk ellenség ellen. 
Megszabadít veszedelmektül, 
Kik ránk jíinek most mindenfelül. 

Az mi régi ellenségünk 
Háborgat minket 
Erővel, fegyverrel, 
Es csalárdsággal, 

És minden nagy hatalmassággal. 
Ez ének nagy népszerűségét a magyar protestánsok
nál mutatja az, hogy Bocskay 1605. a szerencsi gyű
lés után katonái közt tábori énekül használtatta. 

Erőszak, h a t ó s á g o k , o r s z á g g y ű l é s i tagok 
v. h a t ó s á g i k ö z e g e k el leni e. bűntettéről intéz
kednek aBtk. 163—170. §§.-ai; ennek minősiti azon 
csoportosulást, melynek czélja vmely hatóságot erő
szak v. veszélyes fenyegetés által hivatása gyakor
latában megakadályozni v. vminek elhat' ozására, 
vmely intézkedésre v. vminek abbanhagyására kény
szeríteni (öt évig terj. börtön, e g y személy 3 évi bör
tön), v. aki vmely hatóság vmely tagja v. közege 
ellen követi el e büntetendő cselekményt v. ha tettleg 
bántalmazza. M a g á n o s o k e l l en i e. (175 §.) bün-



tettében bűnös vmely csoport minden tagja, ha a vég
ből, hogy személyeken v. dolgokon erőszakot köves
sen el, vkinek lakásába, üzleti helyiségébe vagy beke
rített birtokába betör (két évig terj. bőrt., nyilt helyen 
3 évi bört.); ide tartozik a m a g á n o s o k elleni e. 
vétsége, ha a munkabér felemelése v. leszállítása czél-
jából történik (1. strike); s z e m é r e m e l l e n i e , bün-
tettéb n bűnös, aki nőszemélyen kényszerrel v. fenye
getéssel házasságon kivül fajtalanságot követ el 
(233 §.); e.-os nemi közösülést követ el (232 §.), 
aki nőszemélyt erőszakkal v. fenyegetéssel arra bír, 
v. védelmére tehetetlen állapotát arra használja fel, 
hogy vele házasságon kivül nemileg közösüljön. L. 
még kényszer. 
Erotika (gör.), a szerelemmel foglalkozó tan vagy 

irat, szerelmi költészet; erotikus, szerelmi, szere
lemre vonatkozó. 

Errare humánum est, lat. közmondás : tévedni 
emberi dolog. Senecára (Controv. 4, 3) vihető vissza. 
Erratikus képlet, vándorkő-k., a diluviális jégárak 

lerakódása; e. t ö m b , oly lelt kő, mely azon vidék 
közelében nem fordul elő, hanem távolabbi hegyek
ből a jégárak hoztak magukkal. 
Er-Rif, vad és szaggatott hegyvidék, a Kis Atlasz 

hegység nyugoti folytatása. 
Error (lat.), hiba, tévedés : e. in calculo, számadási 

hiba. 
Ersch J á n o s S á m u e l , az ujabb német bibliogra-

phia megalapítója, szül. Groszglogauban 1766. 
f Halleben mint főkönyvtárnok 1818. 

Érsek v. metropolita, vmely ország, tartomány, 
nálunk érseki megye első püspöke, kinek joghatóság 
tekintetében rendesen más püspökök (suffraganeusok) 
vannak alárendelve. Jogait a tridenti zsinat állapí
totta meg, de a régi metropoliták jogaihoz viszonyítva 
meg is nyirbálta és ma már nem az érsek erősiti meg 
és szenteli fel a suffraganéusokat. Jogai a suffraga-
neusokkal szemben : tartományi zsinatra hivni össze 
a neki alárendelt püspököket, meglátogatni ezen püs
pökök tartományait, devolutio (1. e.) alapján pótolni 
a püspökök mulasztásait. A suffraganeusok feletti 
joghatóság azonban ujabban megvan szorítva külö
nösen nálunk, hol polgári és büntető ügyekben az 
egyházak a világi hatóságok illetékessége alá tartoz
nak, kivéve ha az ügyet panaszkép viszik az érsek 
elé. De a püspöki széktől az érseki a felebbezési fórum. 
Jelvénye az érseki palást (pallium), mig ezt meg nem 
kapta, még saját megyéjében sem végezheti a püspöki 
renddel járó teendőket. A magyar korona országai
nak területén négy róm. kath. (esztergomi, egri, kalo
csai és zágrábi) és egy gör. kath. (gyulafehérvári, 
székhelye Balázsfalva) érsekség, továbbá két görög 
kel., a karloviczi és az erdélyi (székhelye Nagy
szeben) van. 

Érsekújvár, rend. tan. város Nyitra m. 11.299 lak.; 
járásbir., adóhiv. A Nyitra mocsarai közt épült 
vára a XVI. század közepétől fogva fontos végvár 
volt. III. Károly leromboltatta ugy, hogy romjai sem 
maradtak. 
Érsekújvári codex, egyik legbecsesebb régi nyelv

emlékünk a XVI. sz.-ból. Érsekujvárott a ferencziek 
kolostorában fedezték föl s jelenleg a tud. Akadémia 
könyvtárának tulajdona. Nagyságra is az Érdy- és 
Jordánszky-c. után a harmadik helyet foglalja el. 
Tartalmát evangéliumokon és tanításokon kivül val
lásos epikánk megbecsülhetlen gyöngye : alexandriai 
sz. Katalin verses legendája teszi. Legnagyobb ré
szét Sövényházi Márta domonkosrendi apáczá irta 

1530 — 31. Közzétette Volf György, Nyelvemléktár 
IX., X. kt. (1888.) . 

Ér-Selind, község Bihar m., 897 lak. 
Ér-Semjén, község Bihar m. 2210 lak. Itt született 

Kazinczy Ferencz. 
Ér-Szent-Király, község Szilágy m., 1033 lak. 
Erszényesek, marsupialia, az emlősök különböző 

rendjeihez tartozó állatok, melyek azonban mind 
megegyeznek abban, hogy magzatjaik éretlenül jön
nek a világra. Ennek folytán hasuk alatt nagyon 
jellemzetes bőrkettőzetből álló erszényszerü zacskó
juk van, mely az emlőket rejti s melyben a világra 
jött, kifejletlen magzatok a külbefolyások ellen védve 
vannak. Az erszényt a medencze külső szélétől befelé 
álló e r s z é n y c s o n t o k tartják. Tartózkodási helyük 
Ausztrália és a tropikus Amerika egy része. Az e.-ek 
voltak a legelső emlősök a földön ; maradványaikat 
a trias, oolith és régibb harmadkori rétegekben talál
ták. Felosztásuk : 1. húsevők, a) hüvelykes lábúak, 
peditnana; b) szőrös farkuak, dasyurina ; c) össze
nőtt ujjuak, syndactylina; d) durványos foguak, 
edentula; 2. növényevők, a) kuszók, scandentia; 
b) ugrók, macropoda; c) erszényes rágcsálók, glirina. 

Ér-Tarcsa, község Bihar m., 941 lak. 
Érték, alanyi szempontból a javaknak gazdájuk 

által a szükségletek kielégítése tekintetében tulajdo
nított jelentőség, tárgyi szempontból maguk a javak; 
az é. kétféle: 1) h a s z n á l a t i é., vmely javnak a 
gazdálkodó alany közvetlen használatára szolgáló 
é.-e ; 2) cse r e é., melyeta javnak más javak ellenében 
kicserélhetőségénél fogva tulajdonítanak; ez utóbbi 
é. nagysága függ az illető jószág használati é.-től 
és megszerzésének (előállitásának) nehézségétől ; 
é .- jegy, bon (1. e.); é. v á l t ó , a fizetés hiánya miatt 
óvatolt v. visszaszámolása alkalmával a v. birtokos 
által az előzőre kibocsátott váltó, mely legtöbbnyire 
látra fizetendő. 

Értékbiztositás, a b.-i vállalkozás azon neme, mely 
a postára feladott é.-ek (pénz, értékpapír stb.) elve
szése által támadó kárt megtéríti. Miután a posta é. b. 
czimén nagyon magas dijat (150 frt után 3 kr.) kíván, 
azok, kik értéktárgyakat gyakran és nagy mennyi
ségben küldenek, előnynyel veszik a biztosítás e ne
mét igénybe. Az é. b.-sal foglalkozó b. intézetek 
nemzetközi é. b. köteléket alkotnak, melynek több 
hazai b. intézet is tagja. 

Értekezés, oly irásmű, mely a tudomány vmely 
kérdését v. az ismeretek vmely kisebb-nagyobb körét 
szakszerűen tárgyalja. 

Értekezlet , érdekeltek v. szakférfiak gyűlése vmely 
kérdés megvitatására; n e m z e t k ö z i é.,ha benne kü-
lömböző államok hivatalos képviselői vesznek részt. 

Értékpapír, bizonyos érték- v. vagyonrészt jelző 
okmány és mint ilyen a hitel-árui forgalomnak tár
gya; az é.-papírnál kétféle értéket különböztetnek 
meg, a név- és az árfolyam-értéket. É. p. az állam
adóssági kötvény, tartományi, megyei, községi és tár
sulati adósságlevél (záloglevél, elsőbbségi kötvény), 
bankok, közlekedési és ipari vállalatok részvényei 
stb. Az é. p. egyik jogilag és gazdaságilag fontos 
tulajdonsága könnyen másra való átruházhatósága ; 
e tekintetben van névre szóló (mely rendelvény, ille
tőleg átírás által ruházható másra) és bemutatóra 
szóló. É. p. vásárlása két czélból történhetik, tőke
elhelyezésül v. üzérkedésre. Az é. p. árfolyamait a 
tőzsde által kiadott árfolyamlap közli. Az é. p. jegy
zése nálunk százalékokban történik, kivéve a sors
jegyeket és részvényeket, melyek ára darabonkintvan 



jegyezve. Egyes é. p.-nál tartozik a vevő az eladónak 
az utolsó szelvény esedékessége napjától a szállítás 
napjáig a folyó kamatokat (melyet részvényeknél 
5%-kal vesznek fel) is megtéríteni. Az é. p. kereske
dés piacza az é. p. t ő z s d e . 

Értékpapír-üzérkedés abban áll, hogy vki vesz 
é. p.-t oly szándékkal, hogy kedvező conjunctura be
álltakor eladása által nyereségre tegyen szert. Az é.-p. 
üzérkedés egyik főalakzata a differencz- és dijügy-
letek (1. e.). 

Értéktőzsde, 1. árú- és értéktőzsde. 
Értékvám (ad v a l o r e m ) , melyet az elvámolás alá 

kerülő áru értéke szerint állapítanak meg. 
Értelem, gondolkodási képesség, az emberi lélek

nek azon működése, mely a képzeteket feldolgozza, a 
mennyiben az érzéklet utján szerzett képzeteket 
(fogalmakat) ítéletek alakjában egybefoglalja. Ér te l 
mes az olyan ember, ki bizonyos körbe tartozó kép
zeteinek (fogalmainak) tartalmát felfogja s gondola
tait itélet alakjában is ki tudja fejezni. Azé.-től meg
különböztetik az é s z t (l. e.), mely az é. utján meg
alkotott ítéletek további feldolgozását végzi. 

Értény, község Tolna m., 1740 lak. A hozzá tar
tozó méhesi pusztán Leányvára, az eledényi pusztán 
Kupa várának romjai. 

Eruca, növény a keresztesek rendjéből. Az e. sativa 
a Földközi tenger melléki országokban terem, levelei 
főzelékül, magvai gyomorerősitőül szolgálnak. 
Eruditio (lat.), tudományosság. 
Eruptío (lat.), kitörés, különösen a tűzhányó he

gyeknél; e r u p t i o - k é p l e t v. kőzet, kitörésbeli kép
let, kőzet (1. ezt). 
Érv, minden oly adat, melylyel vmely állítást támo

gatunk, hogy annak igazságát bebizonyítsuk; 
b e l s ő é. az, melyet magából a tárgyból merítünk, 
k ü l s ő pedig az, melyet a tárgy viszonyaiból, a vele 
közelebbi v. távolabbi összefüggésben álló nyilatko
zatokból, tényekből, igazságokból veszünk. L. még 
bizonyítani. 

Érvágás, venaesectio, phlebotomia, a véredények, 
kül. viszerek műleges megnyitása, hogy azokból 
bizonyos mennyiségű vért kibocsássunk. Azelőtt 
nagyon divatos eljárás volt és mindenféle, nem szak
értő egyének is gyakorolták. Ma lehetőleg kerüljük, 
csakis heves fulladási rohamok, gutaütések, agyvér-
tolulások esetén engedhető meg, de mindig csak 
szakértő által. Az é.-v.-ra rendesen a könyökhajlat 
(v. mediana basilica, v. med. cephalica), ritkábban a 
láb (v. saphena interna, externa, plexus venosus dor-
salis) viszereit használjuk. A é.-v.-ás lancettal, 
hegyes kusztorával v. csappantóval történik. 

Erwin von Steinbach, híres építész a középkor
ban. A strassburgi székesegyház (münster) homlok
zatát 1277. kezdte építeni, f 1318., másodszülött fia 
(kis E r w i n ) folytatta az építést. 
Erysipelas (gör.), betegség, 1. orbáncz. 
Erysiphe, l i s z t h a r m a t , gombafaj a tömlős

spórások (ascomycetes) rendjéből. A növények zöld 
részeit pókhálókép boritja el s belőlök a tápnedvet 
elvonja. Ide tartozik az e. v. oidium Tuckerii (1. e.). 

Erythema, bőrbetegség, 1. felpir. 
Erythraea, növény 1. földepe. 
Erythrea, az 1890. jan. 2. kir. rendelet alapján a 

Vörös tenger melléki olasz gyarmat és védterületek 
hivatalos neve. Az első gyarmat 1882. az amabi 
öböl és vidéke volt; 1884. a tőle délre eső Rahesszta 
szultánság került az olaszok védelme alá,_ kik 1885. 
az északi vidéket, Masszovát, 1889. nyugaton Asma-

rát és Kerent, előbb abesszin birtokot megszállták, 
Aussza szultánságot pedig védelmök alá helyezték. 
E. határait Egyiptom felé az 1891. ápril 15. angol
olasz egyezmény szabályozta. Ter. 347.300 km., 
450.000 1. Fővárosa Masszova 16.000 1. Az 1891/2.: 

olasz államköltségvetés szerint az afrikai olasz 
gyarmatban levő haderő 12 tábornokból és törzs
tisztből, 335 tisztből és tiszti rangban levő hivatal
nokból, 6122 emberből áll, 1025 lovas és 12 ágyúval. 

Erythrin, festékzuzmó fajok (roccella) alkatrésze, 
Íztelen, színtelen, szagtalan ; ammoniákos oldatban 
a levegőn piros lesz és chlorcalciummal veres csa
padékot (pourpre francais) ad. 

Erythrophytoskop (gör.), egymásra helyezett veres 
és kék üvegekből álló szemüveg, mely a sárga és 
zöld fénysugarakat kizárja, mi által a növényeket 
rubinvöröseknek, az eget sötét ibolyakéknek, a föl
det ibolyaszürkének mutatja. 

Erythroxylon, növényfaj, melyet Peruban és Bolí
viában mivelnek. Az e. coca leveleit a benszülöt-
tek rágásra, bagózásra használják. Hatóanyaga a 
c o c á i n (1. e.). 

Érzék, sensus, azon képességünk, melynek révén a 
külvilág benyomásai tudomásunkra jutnak. Öt érzé
künk van : látás, hallás, szaglás, izlés, tapintás. 
Mindegyik érzékünknek külön készüléke van, mely a 
külvilág benyomásait rendkívül művészi szerkezet 
utján idegingerré változtatja, mely inger az agyhoz 
vezetve ott öntudatos érzéssé változik. Ezen készülé
kek az érzékszervek, a látásé a szem, a hallásé a fúl, 
mig a szaglás készüléke az orrban, az ízlésé a száj
ban és nyelven, a tapintásé a test különböző helyein, 
a tapintási testecskékben van elhelyezve. Legkifejlő-
döttebb érzékei nem épen az embernek vannak. 
Némely madár látása, némely állatfaj szaglása és 
hallása hasonlithatlanul tökéletesebb, mint az emberé. 
V. ö. szem, fűi, szaglás, izlis, tapintás. 

Érzékenyjáték, franczia nevén : comédie larmo-
yante, ném. Rührstück, a XVIII. sz. közepe táján, 
La Chaussée és Diderot által divatba hozott polgárk 
szinmű, mely a közönség megindítását, elérzékenyi- \ 
tését tűzte ki főczélul. A magyar színpadokon-sokáig 
játszottak ily siránkozó színműveket, nagyobbára 
németből átdolgozva. 

Érzéklet, a külső hatások felfogása érzékeink utján, 
melyek azokat az idegek sodronyszálain át az agy
nak tudomására hozzák. Az egyes érzéki benyomást, 
de érzékeink munkásságának összeségét is nevezik 
érzékiéinek. 

Érzékszervek, 1. érzék. 
Érzelem. A képzetek, fogalmak és gondolatok a 

lélekre rendesen vmi hatással vannak s igy bizonyos 
állapotot idéznek elő bennünk, melyet érzelemnek 
nevezünk. Az érzelmek osztályozása : 1) a lélekben 
érzelmi visszahatást keltő képzetek t á r g y á t tekintve, 
vannak családi, humánus, erkölcsi, vallási, hazafias 
és aesthetikai érzelmek ; 2) a lelkünkben keltett han-. 
g u l a t o t vizsgálva, megkülönböztetünk kellemes és 
kellemetlen érzelmeket; 3) az i d ő t a r t a m szem
pontjából érzelmeink mulandók (szánalom, öröm, lel
kesedés), tartósak (bánat, szomorúság, barátság, 
csüggedés) és állandók (családi érzelmek, hazasze
retet): 4) e r e j ü k e t , föllépésük hatályosságát vizs
gálva, vannak gyönge (tisztelet, rokonszenv, meg
elégedés, levertség), erős (gyűlölet, félelem) és heves 
érzelmek (harag, lelkesedés). Azonban az életkor, 
nem, műveltség, véralkat, fogékonyság stb. szerint 
ugyanazon é. is rendkívül különböző lehet az egye-



seknél, mert ugyanazon képzetek tartalmát mindnyá
jan másként ítéljük meg s igy a lélekre való hatás
nak is másnak kell lenni. Az érzelmek tehát minden
kinek legsajátosabb egyéni tulajdonai. 

Érzelgésv. é r z e l g ő s s é g , s e n t i m e n t a l i s m u s (a 
szó rossz értelmében), a kedély túlságos, beteges fogé
konysága a külső benyomások iránt; é r z e l g ő az, 
ki túlságosan átengedi magát a benyomásoknak s az 
ezek által keltett érzelmeknek. A mult század máso
dik felében az érzelgés hosszú ideig szinte járvány-
szerüen uralkodott Európában, s a német regények, 
költemények, színművek utján hozzánk is utat 
talált; fogékony lelkű költőinknek, ifjainknak és höl
gyeinknek a sirás édes élvezete lett, s Szigvart, 
Werther és Bácsmegyei siránkozó gyötrődéseiben 
kéjelegtek. 
Érzelmesség, s e n t i m e n t a l i s m u s , azon kedély

állapot, mely az érzelmeknek, a meghatottságnak 
tartós befolyása alatt keletkezik; a költészetben 
főleg a mélabús érzelmek kedvelését értjük alatta, 
melynek beteges fokozottsága az é r z e l g é s (1. e.). 
É r z e l m e s s t í l az olyan, melyben az iró érzelmi 
meghatottsága uralkodik s az olvasóban is hasonló 
hangulatot kelt; irodalmunkban Kölcsey és Eötvös 
József a főképviselői. 
Erzerum, ázsiai török vilajet, területe Kelkit és 

Seiran nélkül 76.720 km 2. 645.702 lak. 3 szandzsákra 
és 19 kasára oszlik. Fővárosa E. a Karasu forrásai
nál, 60.000 lak. Fegyver-, szőnyeg-, selyem- és gya-
potárú-készités, Perzsia és a Fekete tenger partvidé
keinek egyik élénk keresk. központja. Gregoriánus 
érsek és görög keleti s örmény püspök székhelye. 

Érzés, 1) általában a lélek azon képessége, hogy a 
benne előidézett változásokat felfogja; — 2) a közön
séges nyelvhasználat szerint: érzelem, 1. e. ; — 3) a 
költészetben, színészetben : bensőség, melegség. 
Érzet, lelki életünknek azon legegyszerűbb jelen

sége, melyre végelemzésben Összes lelki állapotaink 
visszavezethetők, azon állapot, mely a külső v. belső 
ingerek következtében lelkünkben támad. A külső 
ingerek által okozott é.-eket, mivel az érzékek közveti-
tése folytán keletkeznek, érzék-érzeteknek nevezzük s 
ilyenek pl. a fény-, hang- stb. érzetek. A belső inge
rekre támadt érzetektől függ testünk egész állapota, 
egész subjectiv hangulatunk, azért ezeket közérze
teknek mondjuk, pl. éhség, szomjúság stb. Az érze
tek képzetekké (1. e.) egyesülnek. 
Érző idegek, 1. idegrendszer. 
Erzsébet A m á l i a E u g é n i a , koronás magyar ki

rályné, dicsőségesen uralkodó koronás királyunk, 
I. Ferencz József ő felsége hitvese, Ausztria császár
nője, a csillagkereszt-rend legfőbb védasszonya, a 
brünni Maria-Schul nemes-szabad-világi hölgyrend
ház fővédasszonya és főigazgatónője stb., szül. 1837. 
decz. 24-én Possenhofenben, Bajorországban: atyja 
Miksa bajor herczeg (szül. 1808. f 1888.); a leggon
dosabb nevelésben részesülvén 1854. ápril 24. ment 
férjhez I. Ferencz József' királyunkhoz; magyar ki
rálynévá 1867. jun. 8. koronáztatott. Már előbb élénk 
rokonszenvet táplált a magyarok iránt, kiknek körében 
többször megfordult s 1866. hosszasan időzött; itt 
halt meg első gyermeke (Zsófia főherczegnő sz. 1855. 
f Budán 1857. május 29-én), itt szülte utolsó gyer
mekét (Maria Valéria főherczegnőt, szül. Budán 1868. 
april 22.); noha mindig távol maradt a politikától, ro
konszenve nagyban elősegitette a kiegyezést, mely 
után mindig sokat és szívesen időzött Budán; meg
tanult magyarul s legifjabb leányát Mária Valéria 

főherczegnőt magyar nevelésben részesítette. 1876. 
Deák Ferencz halála alkalmából is meghatóan nyil
vánította érzelmeit az elhunyt iránt s közvetlen 
részt vett a nemzet bánatában, megjelenve Deák Fe
rencz ravatalánál; a temetés napján a budai királyi 
palota egyik ablakába kitüzette a hatalmas gyász
lobogót. Évek óta gyöngélkedvén, leginkább enyhébb 
déli éghajlat alatt kénytelen tartózkodni. 

Erzsébet, régi magyar királynék: 1) E., V. István 
hitvese, kún fejedelmi leány, 1254. ment nőül István
hoz; férje halála után (1270. aug. 1.) kiskorú fia 
IV. László helyett vitte az ország kormányát, de 
fiával viszályba keveredett s ennek hivei 1273. rövid 
ideig Turóczon fogva tartották; kiszabadulva Bosz
niát kormányozta, f 1290. után. — 2) E. másként 
I z a b e l l a , IV. László hitvese, I. Károly nápolyi ki
rály leánya, 1273. körül lépett házasságra az ifjú 
magyar királylyal, de frigyük nem volt szerencsés. 
Kun László erkölcstelen életre adva magát, 1279-ben 
nejét elhagyta, 1286. a Margitszigeten elzárva tar
totta. IV. Honorius pápának kellett közbelépnie, 
hogy kiszabaduljon és visszakapja jövedelmeit. Esz
tergomban, Lodomér érsek pártfogása alatt élt, s 
Kún László meggyilkolása után (1290. jul. 10.) még 
10 évig maradt az országban. Csak 1300. tért vissza 
Nápolyba; halála éve ismeretlen. — 3) E., I. Károly 
3-ik neje, Lokietek Ulászló lengyel király leánya, 
szül. 1300., nőül ment Károlyhoz 1320. Házasságá
ból 5 fiu született, u. m. K á r o l y és L á s z l ó , kik 
kisded korukban f, La jo s király, A n d r á s , nápolyi 
Johanna férje, és I s t v á n herczeg. Férje halála után 
mint anyakirályné nagy befolyást gyakorolt az or
szág kormányzására. 1343. Rómában és Nápolyban 
járt András fia helyzetének biztosítása végett. 1370. 
Lajos király Lengyelország királyává koronáztat
ván, uj országát É.-re bizta, de a királyné nem volt 
szerencsés a kormányzásban s 1375. először, 1376. 
végleg távozott Lengyelországból. Végrendelete 
1380. ápr. 6. kelt. f 1381. - 4) E., Nagy Lajos neje, 
Kotromanics István bosnya bán és kujaviai Erzsébet 
leánya, 1353. július 20. ment nőül a magyar király
hoz. Nagy Lajos halála után (1382.) leánya a 12 
éves Mária helyett ő vitte az ország kormányát. E 
zavaros időkben ritka erélylyel és szívóssággal ál
lotta meg helyét; II. v. Kis Károlyt, leánya vetély
társát meggyilkoltatta (1386.), s Máriával együtt 
személyesen indult a fellázadt Horvátország lecsillapí
tására. De itt Horváthy János bán, a meggyilkolt 
Károly párthíve, Diakovár és Gara vára között meg
támadta, kísérőjüket Garai Miklós nádort megölette s 
a királynékat elfogatva Kruppa, majd Novigrád vá
rába záratta. E. a fogságban megfojtatott 1387. 
jan. 16. — 5) E., Albert hitvese, Zsigmond császár 
és Ciliéi Borbála leánya, szül. 1409., s már 1411. 
Albert osztrák herczegnek lett eljegyezve. Az esküvő 
1422. történt. Atyja halála után 1438. férjével együtt 
megkoronáztatott. Albert korai halála (1439. okt. 27.) 
viselős állapotban találta ; 1440. febr. 22. fiút szült, 
a későbbi V. Lászlót. Ekkor visszavonta az ország 
rendéinek tett abbeli igéretét, hogy kezét az ifjú 
Ulászló lengyel királynak nyújtja; a koronát Vise
grádról Kottaner Ilona udvarhölgye által elsikkasz-
tatta, s fiát május 15. Széchy Dénes által megkoro
náztatta. Ulászló ellenében cseh zsoldosokat hivott 
az országba ; hogy azokat kielégíthesse, kénytelen 
volt a koronát fiával együtt Bécsben III. Frigyes ha
talmába adni. Ezt a.lépését később Frigyes kapzsi
sága miatt megbánta/ s Eugén pápa közbenjárására 
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hajlandó lett Ulászlóval egyezkedni, de a béke meg
kötése előtt f 1442. decz. 20. (Birk: Beitráge zur 
Gesch. der Königin E., 1849., Majláth: E. Königin v. 
Ungarn, a Hormayr-féle Archiv-ban, 1823.) — 6) E. 
K r i s z t i n a királyné és császárné, III. Károly neje 
Lajos Rudolf braunschweig-blankenburgi herczeg 
leánya, szül. 1691. aug. 28-án, a kath. hitre térve, 
1707. Károly főherczegnek a későbbi császár és ki
rálynak jegyeztetett el, kivel az esküvő per procura, 
1708. april 23. és személyesen 1708. aug. 1. történt 
meg. I. József halála után, midőn III. Károly Spanyol
országból haza jött, őt hagyta ott helytartójául; az 
utrechii béke után 1713. távozott Spanyolország
ból; 1714. szept. 18. magyar királynévá koronázta
tott. Férje halála után Magyarországban élt. f 1750. 
decz. 21. 3 gyermeke volt: Lipót, szül. 1716. april 13. 
f nov. 4., M á r i a T e r é z i a (1. e.) és Mária Anna 
főherczegnő, szül. 1718. s^ept. 14., ki Károly lotha-
ringai herczeghez ment nőül; f 1744. decz. 16. 

Erzsébet, magyar kir. herczegnők. 1) Szent-E., 
II. András és Gertrúd királyné leánya, szül. 1207., 
4 éves korában Hermann thüringi gróf fiával, Lajos
sal jegyezték el s Eisenachba küldték; a házasság 
1221-ben jött létre. De 5 évi együttélés után elveszte 
férjét, ki a keresztes háborúba indulva Apuliában 
f 1227. szept. 8. Anyósa őt és gyermekeit kiűzte 
Wartburg várából; E. előbb nagybátyjánál Egbert 
bambergi püspöknél keresett menedéket, azután Mar-
burgba vonult és itt a szegények és betegek ápolá
sának szentelé napjait. Szentség hirében f 1231. 
nov. 19., IX. Gergely pápa 1235. május 27-én szentté 
avatta; holttestét a marburgi székesegyházban II. Fri
gyes császár fényes gyülekezet jelenlétében vétette 
fel 1236. május 1. Emléknapja nov. 19. Montalembert 
gr., Ste Elis. de Hongrie (magyarul is Egerben, 1862.). 
— 2)E.,IV. Béla leánya, 1244.1. Henrik bajor herczeg
hez ment nőül, mely házasságból Ottó magyar király 
származott, f 1271. körül. — 3) E., V. István leánya, 
a nyulak, szigetebeli apácza-kolostorban nevekedett. 
A szerb Milutinnal, ennek halála után pedig Zavis 
cseh országnagygyal lépett házasságra. 1290-ben 
másodszor özvegységre jutva,, visszament a kolos
torba, s itt halt meg 1291. után. — 4) E., III. András 
és Fennena királyné leánya, az Árpádház utolsó 
sarja, szül. 1292. körül. Bécsben nevekedett. 1298. 
febr. 12. Venczel cseh királyfival jegyeztetett el, de 
a jegyesség 1305. felbomlott. Mostoha anyja, Ágnes 
királyné Henrik osztrák herczegnek akarta eljegyezni, 
de E. tagadó választ adott és 1310. Svájczba a tössi 
zárdába vonult, f 1338. május 6. (Pór Antal: Habs-
burgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet herczeg-
asszony, 1888.) — 5) E., István herczegnek, Nagy 
Lajos testvérének és Margit bajor herczegnőnek 
leánya, 1370. II. Fülöp tarentoi herczeghez ment 
nőül, a ki később konstantinápolyi császári czimet 
viselt, f 1380. — 6) E., Albert király leánya, szül. 
1438., 1454. febr. 10-én IV. Kázmér lengyel király
hoz ment nőül, és 11 gyermeket szült, kik közül 
II. Ulászló a magyar trónra lépett, f 1492. — 7) E. 
főherczegnő, I. Ferdinánd leánya, szül. 1526. jul. 9. 
1543. april 21. nőül ment II. Zsigmond Ágost lengyel 
királyhoz, gyermektelenül f 1545. jun. 15. — 8) E. 
főherczegnő, Miksa leánya, szül. 1554-ben június 5. 
1570-ben nőül ment IX. Károly franczia királyhoz, 
férjének kora halála után a bécsi clarissák kolostorába 
vonult; f 1592. jan. 22. — 9) E. főhgnő, a későbbi 
I. F e r e n c z 1. hitvese, Frigyes württembergi her
czeg leánya, szül. 1767. april 21., a kath. hitre térve 

1788. jan. 6. ment nőül Ferencz főherczeghez, gyer
mekágyban f 1790. febr. 18. — 10) E. főherczegnő, 
József nádornak 3. házasságából szül. leánya, szül. 
1831. jan. 17.; házasságra lépett 1847. okt. 4. Estei 
Ferdinánd Károly főherczeggel, s ennek halála után 
1854. april 18. Károly Ferdinánd főherczeggel. Gyer
mekeit 1. a Habsburg-Lothringen ház családfáján. — 
11) E. Amália főherczegnő, Károly Lajos főherczeg 
és Mária Terézia főherczegnő legifjabb leánya, szül. 
1878. július 7. Reichenauban. — 12) E. Klotild fő
herczegnő, József főherczeg 5. gyermeke, szül. 1883. 
márcz. 9. Alcsuthon. — 13) E. főherczegnő, néhai 
Rudolf trónörökös és Stefánia főherczegné leánya, 
szül. 1883. szept. 2. Laxenburgban. — 14) E. főher
czegnő, Ferencz Salvator főherczeg és Mária Valéria 
főherczegnő leánya, szül. 1892. január 27. 

Erzsébet, k ü l f ö l d i fejedelmi családok tagjai. 1)E. 
b r a n d e n b u r g i v á l a s z t ó fe jede lemnő, szül. 
1485. 1502. I. Joachim választófejedelem neje. Luther 
tanaival való rokonszenve miatt férje udvarától tá
voznia kellett, f 1555, — 2) E. a n g o l ki rá lynő, 
VIII. Henrik és Boleyn Anna leánya, szül. 1533. szept. 
17. 1558. nov. 17. lépett trónra. A protestáns vallás
hoz hajlott és intézkedései elősegítették az anglikán 
egyház megalakulását. Skócziával és annak király
nőjével, Stuart Máriával, vallási és személyes ellen
tétek miatt E. csakhamar viszályba jutott és midőn 
Mária saját lázongó alattvalói elől Angliába menekült, 
E. elfogatta (1568.) és 1587. febr. 8. lefejeztette. E. 
uralma Anglia történetében korszakos jelentőségű; 
hatalma, kereskedelme nagyot fejlődött, az irodalom
ban E. ideje nagy virágzás kora. A parlament sürge
tése daczára hajadon maradt. »Szűzen kivánt meg
halni* mint monda. Mindamellett magánélete épen 
nem volt feddhetlen. f 1603. apr. 3. — 3) Erzsébe t 
P h i l i p p i n e , XVI. Lajos franczia király nővére; a 
királyi családdal együtt fogságba vettetett és 1794. 
máj. 10. azon vád alatt, hogy bűnrészes a korona
gyémántok elidegenítésében, kivégeztetett. — 4) E. 
p fa l z i v á l a s z t ó fe jede lemnő és C s e h o r s z á g 
k i r á l y n ő j e , I. Jakab angol király leánya, sz. 1596, 
aug. 19. Az általa létrejött rokonság alapján unokája 
női ágon, I. György hannoverai választó fejedelem, 
Anglia trónjára jutott, f 1662. Londonban. — 5) E. 
K r i s z t i n a , porosz királynő, II. Frigyes porosz ki
rály neje, ki egyébiránt tőle különválva élt. Szül. 
1715., f 1797. — 6) E., p o r o s z k i r á l y n ő , IV.Fri
gyes Vilmos király neje. Szül. 1801. f 1873. Zsófia 
osztr. főherczegnőnek, I. Ferencz József királyunk 
anyjának nővére és a berlini és bécsi udvarok közti 
jó viszonynak mindig meleg szószólója volt. — 7) E. 
r o m á n királyné (Carmen Sylva), I. Károly király 
neje, szül. 1843. decz. 29. Neuwied mellett; Neuwied 
Hermán herczeg leánya, férjhez ment 1869. nov. 15. 
Carmen Sylva néven számos költői elbeszéléssel, me
sével gazdagította a német irodalmat. Iratainak tár
gyát nagyrészt a román népéletből és mondakörből 
merítette. Művei közül több magyarra is lefordíttatott. 
1891. óta súlyosan beteg s Olaszországban keres 
gyógyulást. — 8) E. P e t r o w n a , o r o s z czárnő, 
Nagy Péter és I. Katalin czárnő leánya, szül. 1709. 
decz. 18. 1741. decz. 8. trónra jutott, de az uralko
dást egészen kegyenczeinek engedte át. f 1762. 

Erzsébet-apáczák szerzete, Árpádházi Szt.-Erzsé-
bet emlékére alakult a XIV. században, sz. Ferencz 
harmadik rendének szervezete mintájára; Corban An-
gelina olasz fejedelmi család ivadéka alapította első 
kolostorát Folignoban 1395. Betegápolással és sze-



gények gyámolitásával foglalkoznak. Hazánkban Bu
dán és Pozsonyban van házuk. 
Erzsébetfalva, Soroksárhoz tartozó telep, Pest m. 
Erzsébet királyné, trag. B a r t ó k L.-tól (1892.). 
Erzsébetváros, rend. tan. város a Kis-Küküllő m., 

2795 lak. Szabályosan épült város tág piaczczal. Két 
díszes templom, mechitarista kolostor, egy régi áru
csarnok s Apafy Mihály omladozó kastélya, melynek 
egy része városházul és levéltárul szolgál. Törvény
szék, járásbir., adóhiv., régebben Ebesfalva néven 
Apafy fejedelem birtoka volt, ki itt 1671. a Moldvá
ból jövő örményeket telepitette le. 

Esaeusok (Esenusok). zsidó szerzet a második je
ruzsálemi templom korában; tagjai a munkának és 
az erények gyakorlásának szentelték magukat. Kü
lönböző helyeken laktak, vagyonközösséget folytat
tak s nem nősültek: igen járatosak voltak a gyógy-
tanban. 
És a nemzet mint egy férfi álljon, Érczkarokkal 

győzni aviszályon, V ö r ö s m a r t y , . Liszt Ferenczhez. 
Escadre (francz., eszkádr), hajóraj. 
Escadron (francz., eszkadron), lovas század, ná

lunk 150 ember, százados vezetése alatt. 
Escale (francz.), rév v. kikötő, hol a gőzös útköz

ben élelembeszerzés, áru- vagy szénrakodás végett 
horgonyt vet. 
Escamoteur (francz. -tőr), szemfényvesztő ; hamis 

játékos ; escamotage (-tázs), eltüntetés, elcsenés. 
Escapade (francz.), megugrás, hibás ugrás a lónál; 

pajkos csíny. 
Escarpe (francz., eszkárp), sánczárok belső rézsűje. 
Eschenbachi Wol f ram, német költő, 1. Wolfram. 
Eschendorf, magyarul: Kőrös. 
Eschke H e r m a n n , német festő, szül. Berlinben 

1823. A tengert szokta leginkább festeni. 
Escobarder (francz.), fondorkodva, alattomos esz

közökkel törni vmeby czél felé, E s c o b a r y Men-
doza Antal, spanyol jezsuita és híres casuistáról 
(sz. 1589., f 1669.) elnevezve. 
Escompte (francz., eszkónt), leszámítolás (1. e.) és 

disconto; e.-bank, leszámítoló bank. 
Escorial (Escurial), hires kolostor Madrid közelé

ben a Guadarama hegységben. II. Fülöp a st.-quentini 
csata után alapította s Szent-Lőrincznek szentelte, 
építésére 5 1/* millió aranyat fordított. A spanyol ki
rályok és királynék temetkezési helye ; hires könyv
tár, nagybecsű arab kéziratokkal. 
Escorte (francz., eszkort), kiséret; szállítmányok 

biztonságára kirendelt katonai fedezet. 
Escuara v. euscara, a baszkok (1. e.) nyelve". 
Escudo, spanyol ezüstpénz = 10 real = 1 frt 10 kr., 

továbbá Chilében, Peruban, Mexikóban és Portugáliá
ban forgalomban levő aranypénz, melynek értéke 
körülbelül 4 frt 55, illetve 4-30, 495 és 5 frt 50 kr. 
Esdrelon (Isreel fensik), a Jordántól a Karmelig 

terjedő termékeny vidék Palaestinában, melyet észa
kon és délen hegyek öveznek. Most Merds-Ibn-Amir. 
Esernyő-forradalom. S z é c h e n y i István tréfásan 

monda, hogy az 1848. márcz. 15-iki mozgalmat igy 
fogják majd nevezni ; ugyanis az nap igen esett s az 
emberek esernyő alatt jártak. 
Esés, 1) valamely test mozgása a föld középpontja 

felé a föld nehézsége folytán, 1. szabad esés; — 
2) ellentéte az emelkedésnek (1 e.); folyóvíz esése 
alatt hosSz-szel vényének két pontja közötti magasság
különbséget értjük; az esés nagysága nagyrészt a 
meder és völgy alakulása által van meghatározva, 
rendesen a forrás közelében legnagyobb, legkisebb 

pedig torkolatánál. Nagy vízállásnál az esés na
gyobb ugyanazon két pont között is, mint kisebb 
viznél és ugyanazon vízállásnál áradás alatt, na
gyobb, mint apadás alatt. 

Esetek, a nyelvtanban a névszóknak azon külön
böző alakjai, melyeket a mondatban mint alany, 
tárgy, részes határozó, birtokos stb. fölvesznek s 
melyek többnyire a szó tövéhez függesztett ragok, 
helyesebben végzetek, által jelöltetnek. Leginkább az 
indogermán nyelvnek sajátsága. A latinban a követ
kező esetek vannak : alany e., (nominativus), tárgy e. 
(accusalivus), birtokos v. sajátító e. (genilivus), ré
szes v. tulajdonító e. (daiivus), távolitó é. (ablativtis) 
és szólító e. (vocathnts) ; a németben a két utolsó 
hiányzik. A magyarban az eseteket a ragozás pótolja. 

Esetlegességi elv, az írásbeli peres eljárásban a 
per elhúzásának meggátlását czélzó azon alapelv, 
hogy peres felek hasonnemü, azaz egy és ugyanazon 
czélra (kereset megerőtlenitése, kifogások) szolgáló 
bizonyítékaikat valamennyit egyszerre tartoznak fel
hozni (halmozott bizonyítási rendszer, bizonyítékok 
előlegezése). A legtöbb perrendtartás már elvetette, 
nálunk nagyban és egészben a rendes eljárásban ér
vényes, de a szóbeli eljárással egyáltalán meg nem fér. 

Esketés, azon alakszerűségek, melyek mellett a 
házasságra lépők ezen szándékukat kinyilvánítani 
tartoznak. Nálunk megkívántatik, hogy a házasulan
dók ebbeli megegyezésüket az illetékes lelkésznek 
legalább két, azzal együtt jelenlevő tanú előtt jelent
sék ki; a polgári házasságnál a lelkészt pótolja a 
politikai hatóság e czélra kirendelt közege. Azok, kik 
előtt a házasságkötés jogszerűen történik, kötelesek 
az előttük kötött házasságokról lajstromot vezetni, ez 
az e.-i a n y a k ö n y v , melynek alapján lehet csak a 
házasság megkötését jogérvényesen bizonyítani, az 
ezen anyakönyvből készült kivonat szolgál e.-i bi
z o n y í t v á n y u l . Az esketésnél eljáró lelkész vagy 
hivatalnok jogosítva van e.-i d i j a t szedni a háza
sulandóktól. 

Eski Dsuma'a (Eski Dsumna), város Bulgáriában 
10.500 lakossal. 
Eski Sehr(a régi Dorylaeon),város Chodawendikjár 

kis-ázsiai török vilajetben 13.500 lak. Tajtékbányák. 
Eski Serail (török = régi szeráj), a török szultá

nok régi palotája Konstantinápolyban; reánk magya
rokra eg3^éb történelmi emléken kívül azért is fontos, 
mert könyvtárában őriztetnek a Corvina maradvá
nyai, s legutóbb (1888.) a Konstantinápolyban járó 
magyar akadémiai kiküldöttek is több érdekes kéz
iratot találtak benne. 

Eski-Stambul, kikötőhely török Kis-Ázsiában, az 
Aegaei tenger m., Alexandria-Troas város romjaival. 

Eski-Zagra, iparüző város és fürdőhely Kelet-Rumé-
liában a Balkán alján 10.500 1. 1877. jul. 3 0 - a u g . 1. 
véres harezok oroszok és törökök közt. 

Eskór, n y a v a l y a t ö r é s , n e h é z kór , s z í v fo
g á s , epilepsia, morbus sacer, idégbántalom, melyet 
eszméletlenség és általános tonico-clonikus görcsök 
jellemeznek. Az e. k. többnyire már a gyermek- v.; 
az ifjúkorban lép fel. Az esetek 25 — 35°/ 0-ában az 
öröklés kimutatható. Előidézhetik az e.-t ezenkívül 
bujakór, továbbá kedélyi mozgalmak (öröm, harag, 
ijedtség) szeszes italokkal való visszaélés, nemi 
kicsapongások, szellemi túlefőltetés, ivarszervi, gyo
mor- és bélbántalmak, általános idült és heveny be
tegségek stb., melyek részben mint alkalmi okok 
szerepelnek, részben visszahajtás utján idéznek elő 
eskóros rohamot. Beállhatnak e.-os rohamok vmely 



környi idegnek nyomatása, hegbe benövése és ron-
gáltatása által is. Állatokon mesterségesen előidéz
hető eskór a nyultvelőn, gerinczvelőn, stb. megejtett 
sérülések, a koponyára gyakorolt gyenge ütések 
által. Hajlamositvák e.-ra állítólag a vérrokonok 
közti házasságból, úgyszintén iszákosoktól szár
mazó gyermekek. Az e.-nak megkülönböztetik sú
l y o s (haut-mal, epilepsia gravis), e n y h é b b (petit
mai, e. mitis) és az e.-os rohammal jelentőségre 

* egyenértékű epileptoid alakját. Az e.-os rohamot 
többnyire az u. n. a u r a (szellő) előzi meg, midőn 
a beteg a roham beköszöntése előtt mintegy szellőt 
érez a környi részektől a fej felé áramlani. A roham 
maga az eszmélet hirtelen elvesztésével kezdődik, 
a végtagok mereven összehúzódnak (tonikus gör
csök), mely állapot V* — 1/» perczig tart. Azután a 
beteg elkezd rángatózni, hánykolódni (klonikus 
görcsök), fogait csikorgatja, miközben a feltúrt nyál 
a beszítt levegővel habbá válik és minthogy a nyelv 
gyakran a fogak közé jutva összeharapdáltatik, a 
beteg száján véres hab tajtékzik. Ezen állapotot, 
mely 1—5 perczig tart, követi a 10—15 percznyi 
kábálom (coma postepilepticum), mely alatt a beteg 
nyugodt, csendes, mig végre magához tér. Az e.-os 
rohamok bármely időben beállhatnak, de vannak 
betegek, kiknél csak nappal (e. diurna), vagy csak 
éjjel (e. nocturna) lépnek fel. Némely esetben sürün 
egymásután lépnek fel a rohamok, status epilepticus, 
état de mai, 41— 42 C. láz kíséretében; ezek több
nyire hagymázos tünetekkel halnak el. Másoknál az 
egyes rohamok között napok, hónapok, sőt évek 
múlnak el, mely időszakban az illetők teljesen normá
lis ember képét nyújtják. Mohammet, Caesar, Napó
leon eskórosak voltak. Némelyeken a hirtelen össze
esés közben létrejött sérülések nyomai mint hegek 
láthatók. — G y ó g y k e z e l é s . A visszahajlási e. 
gyógyítása a görcsöket kiváltó helynek v. a fejet ért 
sérülés után visszamaradt és az agykérget ingerlő 
csontszálkák sebészi eltávolításában áll ; öröklési e. 
ellen leghasználatosabb az észszerű bromkalium-ada-
golás 2 — 3 éven keresztül, tekintettel az esetleges 
mellékhatásokra. Használják még a nátrium- és 
ammoniumbromidot, a Trouseau-féle labdacsokat, a 
rubidium-ammoniumbromidot (Laufenauer), stb. A 
görcsös roham a megelőző aurában gyakran megaka
dályozható. Igy megakadályozza a roham kitörését, 
ha az aura vmely végtagból indul ki, annak erős 
összeszoritása és dörzsölése, ha a gyomorból indul 
ki, néhány kanál konyhasó lenyelése. A megindult 
roham meg nem szüntethető. Legjobb, ha ilyenkor a 
beteget nem háborgatjuk, csak arra kell ügyelni, 
hogy magát meg ne sértse. Status epilepticus ellen a 
chloroform-narkozist v. achlorál adagolását ajánlják. 
Fontos, hogy az eskóros egyén minden tekintetben 
mérsékelt életet éljen. 

Eskü (juramentum,jusjurandmn), a bizonyításnak 
azon módja, melynél a bizonyító fél a mindenttudó és 
mindenható Istenre való hivatkozással erősiti ténybeli 
állításainak igaz voltát. A bizonyítási eljárás főelve, 
hogy az e.-vel való bizonyítás csak akkor engedtes
sék meg, ha más bizonyítási eszköz nincs. Megkü
lönböztetik a peres felek esküjétől, mely tények bizo
nyítására szolgál, a tanuk és szakértők esküjét, a 
kik vallomásuk v. véleményük megerősítésére teszik 
le. Az elsőre nézve elvül szolgál, hogy csak végité
letben ítélhető meg. Prtsunk (221 — 224. §§.) meg
különbözteti a fő e skü t , melyet csak a felek ajálata 
folytán a biró azon félnek itél oda, ki ezt elfogadta. 

Főesküvel való bizonyítás tehát olykép történik, hogy 
a bizonyító fél azzal ellenfelét megkínálja, aki viszont 
v. elfogadni v. visszakínálni tartozik; p ó t e s k ü ak
kor ítéltetik meg, ha a bizonyító fél a törvény által 
félbizonyitéknak minősített bizonyítékot hozott fel, ez 
a pótesküvel kiegészíttetik; b e c s l ő e., midőn a való
diságára és fennállására nézve kétségtelen követelés 
összege nincs bebizonyítva, ezen összegre nézve; 
fe l fedező e. akkor alkalmaztatik, ha okiratok vagy 
bármely más dolgok v. vagyon létezése másképen ki 
nem puhatolható. Ez utóbbi hármat, ha a biró azok 
szükségét látja, oda ítélheti, anélkül, hogy a felek 
megajánlották. A felfedező e.-nek nagy jelentősége 
van a csődben, midőn a közadós azzal erősiti meg a 
vagyoni állapotáról készített kimutatást (1881 : XVII. 
t.-cz. 117., 118. és köv. §§.). H a m i s e., a btk. 219. 
és köv. §§-ai öt, illetőleg, ha a tárgy értéke 100 frtot 
meg nem halad, egy évig terjedhető börtönnel bünteti 
azt, ki polg. ügyben hamis fő-, pót-, becslő-, felfedező 
esküt tesz. E.-re k é p t e l e n , a ki a bebizonyítandó 
tény történtekor 12-ik, az eskületételkor 16-ikévétbe 
nem töltötte, aki testi v. szellemi fogyatkozásai miatt 
az igazság felismerésére v. megfigyelésére nem képes; 
a ki nyereségvágyból elkövetett bűntett miatt bűnös
nek ítéltetett, csak főesküre és ekkor is csak ugy bo
csátható, ha ellenfele azzal megkínálta vagy neki 
visszakínálta; h i v a t a l i e., az államhivatalnokok 
hivatalba léptük előtt e.-t tesznek v. ő felsége, vagy 
hivatali főnökük előtt; k i r á l y i e., a koronázási szer-' 
tartás folyamában a király az alkotmányra külön 
esküt tesz, mely az ország törvényei közé beczikke-
lyeztetik; ősrégi szokás, II. András óta minden király 
letette, tulajdonképen a hitlevél (1. e.) ismétlése. 

Esküdt, a községi közigazgatásban a biró mellé 
rendelt két tanácsbeli, kikkel az elöljáróságot alkotja; 
1886: XXII. a fővárosi közigazgatásban«e. a ker. elől
járó mellé segédül rendelt közegek, kikkel együtt 
alkotja az előljáró a kerületi elöljáróságot. E.-ek az 
elöljáróság utasítása szerint tartoznak eljárni; eljá
rásukért ő felelős, 1872 : XXXVI; e. volt régebben a 
szolgabíró mellé rendelve és csak ezen e. társsal 
együtt járhatott el igazságszolgáltatási teendőkben; 
e. bűnvádi eljárásban, 1. esküdtszék. 

Esküdtszék, j u r y (zsűri), Angolország kivételével 
csakis büntető ügyekben itélő bíróság, melynél tör
vénytudó bírák mellett a népből választott bizonyos 
számú, rendesen 12, férfi van jelen a végből, hogy a 
tárgyalást meghallgatván, döntsenek a fölött, vájjon 
az e. elé vádlottként idézett személy bünös-e azon 
bűntettben, melylyel vádoltatik v. sem; ezen kérdésre 
a többség által adott válasz, v e r d i k t képezi szük
ségképen! alapját a rendes biróság ítéletének. Nálunk 
e. itél az 1848 : XVIII. t.-cz. értelmében a sajtóvétsé
gek felett; az e. felállítását szabályozza az 1867. máj. 
17. kelt ig. minist, rendelet. Esküdt lehet minden 24 
éves polgár, a ki 200 frt tiszta jövedelemmel bir v. 
e nélkül is, ha ügyvéd, mérnök, tudor, akad. tag, v. 
tanár; kivétetnek birák, ügyészek, egyházi szemé
lyek, katonák, szolgák, napszámosok s kik írni és 
olvasni nem tudnak; az esküdtszék ugy alakul, hogy 
36 esküdtképes egyén közül a vádló és vádlott 
egyenkint minden indokolás nélkül 12-t elvethet s igy 
a megmaradt 12 tagból alakul az esküdtszék, rende
sen két póttaggal. Jelenleg sajtóbiráskodással vannak 
felruházva a következő tvszékek: Arad, Budapest, 
Debreczen, Fiume, Fehértemplom, Karánsebes, Kassa, 
Kolozsvár, M.-Vásárhely, Pancsova, Pécs, Pozsony, 
Szombathely. 



Esküllő, 1) község Bihar m., 555 lak.; — 2) Kis-, 
község 559 lak; — 3) Nagy-, község 926. lak., mind
kettő Kolozs m. 

Esküszegés, fidefragus, régi jogunkban perjurium, 
abból áll, hogy az esküttevő azt, amit eskü alatt 
igért (juramentum promissorium), be nem tartja, becs-
telenséggel és annak következményeivel sújtatott. 
Szlemenics, Elementa II. 244. 

Eskütársak, conjuratores, consacramentales, azok, 
a kik a középkori perrendtartás szerint azt, ki a bí
róság előtt esküt tett, a saját esküjükkel támogatták, 
ok tehát arra esküdtek, hogy az esküvel bizonyító 
igazlelküségéről megvannak győződve; az e.t.száma 
különböző volt az esküt tevő személy polgári rendje 
szerint és a nemesség egyik előjoga volt, hogy esküje 
5, 10, sőt 20 eskütárs esküjével ért fel. 
Esküvés, G o m b o s Imre végzet-tragédiája (1816.), 

melyet századunk elején színészeink sokáig játszottak. 
Esküvő, népies megjelölése a házasság megkötése 

körüli egyházi szertartásoknak, s átv. ért. lakodalmi 
ünnepségeknek. 
Esmarch, 1) H e n r i k K á r o l y , schleswigi hazafi, 

szül. 1792. A Dánia elleni mozgalmakban élénk része 
volt. 1852. számkivettetvén, porosz szolgálatba lépett, 
t 1863. — 2) F r i g y e s , orvostudor szül. 1823. A kiéli 
egyetem sebész-tanára. Az 1866. és 1870. porosz há
borúban a tábori orvoskar élén működött. Róla nevez
ték el a modern sebészetben oly nagy szerepre jutott 
»vérkimélő« eljárást, mely különösen végtagok cson
kításánál véredények és a nagy ütő-ereknek gummi-
pólyával való leszorításában áll. — 3) Káro ly , jog
tudós, szül. 1824. 1857. a prágai egyet. tan. f 1887. 

Esmarch-cső, E. (1. e.) sebész által szerkesztett 
sebészeti eszköz a vérző edények leszorítására. 

Esneh, város Felső-Egyptomban a Nílus mellett, 
9000 lakossal. 
Eső, a légkörben tartalmazott vízgőzöknek vízcsep

pek alakjában való lecsapódása. E. keletkezik, ha 
meleg, nedves szelek hideg tájak felett fúnak, vagy 
ha hideg szelekkel elegyednek, avagy ha erős felme
legedés által nedves levegőnek felfelé való áramlása 
áll be. A szélcsend-övön a felszálló légáram naponta 
erős esőzéseket okoz, a szélcsendöv két oldalán egé
szen az egyenlítőtől a 15-ik fokig van az esőöv, 
melyben évenkint kétszer esőzési szak (tavasz és 
ősz) áll be. A 15-től a 27-ik fokig e két szak egy 
esőzési idővé (az északi féltekén májustól októberig) 
olvad össze. A passzátok sarki határán a subtropi-
kus őszi és téli esőzések uralkodók, a mérsékelt övön 
minden évszakban esik, még pedig a szélirány és 
magassági viszonyok szerint némely hónapokban az 
esőzések nagyobbak. Általánosságban esőt hozó sze
lek többnyire meleg tengeri szelek, még pedig Euró
pában délnyugatiak. Az esőviz tartalmaz oxygént, 
nitrogént, szénsavat, ammoniákot, salétromossavat. 

Esőmérő, 1. csapadékmérő. 
Espada (spany., eszpádá), vitőr; Spanyolország

ban a bikaviadaloknál annak a szereplőnek a neve, 
a ki a felbőszült állatot e vítőrrel ledöfi. 
Espartero Don B a l d o m e r o , De la V i t t o r i a 

h e r c z e g e , spanyol hadvezér, szül. 1792. Izabella 
királyné alatt sikeresen harczolt a carlisták ellen. 
Krisztina királyné kormányával szemben ellenzéki 
volt és midőn .kezébe került a hatalom, Krisztinát 
leköszönésre kényszerité. (1840. oct. 10.) 1841. máj. 
18. a Cortes Spanyolország regensévé választotta, 
de a Krisztinapárti Narvaez tábornok megbuktatta 
(1843.), ekkor menekülni kényszerült, f 1879. jan. 9. 

Esparto (spany.), káka, helyesebben espar to - fü , a 
stipa tenacissima, melynek csaknem 1 méter hosszú 
szárát és összegöngyölödött leveleit szívósságuk és 
erősségük miatt gyékény, szőnyeg, zsineg és papucs 
készítésére használják. Főleg Spanyolországban te
nyésztik. E.-nak nevezik a spartium juncenm nevü 
növényt is, melynek ágait szintén szövetkészitésre, 
rostjait pedig ujabban papírgyártásra használják. 

Esperes, 1) főesperes, archidiacon, — 2) alesperes 
v. esperes; kezdetben az archidiaconusok csupán a 
diaconok és a szegényügy feletti felügyelettel voltak 
megbízva, később oly függetlenségre tettek szert, 
hogy a püspöktől külön hatóságot kezdtek gyako
rolni. De a tridenti zsinat az e.-t a püspöknek ren
delte alá, mire az archidiaconatus jobbára puszta 
czimmé vált. Nálunk a legtöbb káptalannál egy szé
kes és több kerületi főe. van, kiket a kanonokok közül 
fokozatos előléptetéssel ő felsége nevez ki, ezek vége
zik az archidiac. tisztét, kisérik a püspököt megyelá
togatáson, az alespereseket hivatalukba iktatják, az 
egyházrendbe felveendőket a püspöknek bemutatják, 
stb. Némely püspöki megyében a káptalanon kivül 
főesperesek vannak (archiadiaconi rurales). A magy. 
katholikus egyházban a megyék fő- és alesperessé-
gekre, az ág. ev. egyházban esperességekre vannak 
felosztva. 

Espinhaco, Serra do (szpinjászu, gerinczhegység), 
hegyláncz Brasilia délkeleti részén Minas Geraes tar
tományban; az Itatiaya 2712 m. magas. 

Esprit (francz., eszpri), szellem, élez, elmésség ; 
bel e., szép-elme, finoman érző és gondolkodó lélek ; 
e. fort , szabad szellem1; e. de c o r p s (d'kór), testü
leti, czéhszellem. 

Esquilinus hegy (Esquilinus Mons), Róma 7 domb
jának egyiké, a legmagasabb. 

Esquire (ang., szkvájr), röv. esq. v. esqr.; erede
tileg azok czime, kik sem peer-ek, sem lovagok nem 
voltak, mégis nemesi czimert hordhattak, tehát az 
angol nemesség nagy része, a gentry czime volt. 
Most minden államhivatal a békebírótól felfelé e czim-
mel jár, különben a honoratiorokat, diplomás embe
reket megillető czim, de megadják minden miveltebb 
embernek. 

EsquiroudeParieu(eszkvirudparjő) Mar ie L o u i s 
P i e r r e Fé l ix , franczia senator, tört. és államtud. 
iró, szül. 1815. april. 13. Aurillacban, 1849 — 51. köz
oktatási miniszter, 1852—70. az államtanács tagja, 
végül elnöke, 1876. senátor. A nemzetközi pénz- és 
mértékegység létesítése körül szerzett érdemeket ; 
több nagy munkát irt; 1876. óta a magyar t. Akadé
mia külső tagja. 

Esrar, indiai kenderből (cannábis indica) készített 
bóditószer, melyet dohánynyal keverve is élveznek, 
bóditólag és fájdalomcsillapitólag hat és mámor-
szerü, kellemes állapotot idéz elő, a nélkül, hogy az 
öntudatot megszüntetné. 

Essay (ang., eszé), kísérlet, oly értekezések neve, 
melyek vmely tudományos tárgyat fő vonásokban, 
világos és vonzó előadásban ismertetnek s a szak
szerű kutatás eredményeit népszerűsitik. Először 
Montaigne használta e szót ily értelemben (»Essais« 
1850.). 
Essbouquet (francz., eszbuké, essence de bouquet), 

illatos virágokból készített illatszer. 
Esseg, magyarul: Eszék. 
Essegvár, Veszprém m. Bánd községhez tartozik, 

régi omladozó vár; a Himfyek birtoka volt s Kis
faludy Sándor megénekelte. 



Essen, iparos város Poroszországban a Ruhr köze
lében 79.000 lak., kik kőszénbányászattal, kohászat
tal, vasáruk és gépek gyártásával foglalkoznak. Itt 
van Krupp hires vas-, öntött aczél gyára, mely 10.000 
embert foglalkoztat. 

Essentia (lat.), lényeg, vminek veleje, kivonata, mely 
az eredetinek összes v. legalább lényeges alkatrészeit 
tartalmazza. 

Essentialiák (lat.), essentialia negotii, vmely jog
ügylet lényeges kellékei. 

Essenwein Á g o s t , építész és művészeti szakíró, 
szül. 1831. Karlsruheban. 1866. óta a nürnbergi ger
mán múzeum igazgatója. 
Essex, grófság Anglia délkeleti részén, ter. 3994 

km 2, 785.399 lak. Fővárosa Chelmsford. Az egykori 
angolszász E. királyságnak (Estrasaxonia, Keleti 
Szászország), melyet Aescwin v. Erkvin alapított 
527., Lundenwyk vagyis London volt fővárosa. 
Essex gróf, D e v e r e u x R ó b e r t , lord Leicesternek, 

Erzsébet királyné kegyenczének mostoha fia és halála 
után a királyné kegyeiben utódja, szül. 1567. E. nem 
igen érzett szerelmet az öregedő királynő iránt, ki őt 
a legfőbb méltóságokkal és adományokkal halmozta 
el. 1599. akarata ellen Irland helytartójává nevezte 
ki. Hogy ismét az udvarhoz juthasson, a felkelő írek
kel békét kötött és Londonba sietett, egyenesen a 
királyné kabinetjébe hatolva. De a királyné elfogatta 
és bíróság elé állíttatta. E. felségsértés miatt halálra 
Ítéltetett és 1601. febr. 25. a vérpadon meghalt. 
Essex gróf, trag. Laubetól, ford. Szigligeti. 
Essipow A n n e t t e , zongoraművésznő, szül. 1851. 

Pétervárott. 1880. óta Leschetitzky tanárának neje. 
1885. porosz kir. udvari zongoraművésznő. 
Essling (Esslingen), falu Bécs közelében. Itt és mel

lette Aspernnél 1809. máj 21. és 22. véres csata az 
osztrákok és francziák közt. Innen nyerte Masséna 
az E. herczegi czimet. 

Esslingen, gyárváros Württemberg királyságban a 
Neckar m., 22.000 lak. Nagy posztó- és vasgyárak. 

Estacade (francz., esztakád), folyó torkolatának v. 
kikötőnek elzárására szolgáló sorompó; kőszén-lera-
kodó hely. 
Estaminet (francz., esztaminé), kocsma, kávémérés. 
Estampe (francz., esztánp), nyomás, bélyeg; réz

metszet. 
Estancia (spany., esztánszia), Délamerikában tago-

sitott földbirtok. 
Est deus in nobis, agitante calescimus illo (lat.), 

isten lakik bennünk s az ő behatásától hevülünk : 
Ovid (Fasti, 6, 5). 

Este (lat., Ateste), város Padua olasz tartomány
ban, 5800 lak. Az Este család ősi fészke. 
Este, olasz származású fejedelmi család, a XI. szá

zadtól nevezetes szerepet vitt Olaszország történe
tében ; II. Azzo őrgróf fiai közül Welf IV. Henrik 
császár alatt Németországba vándorolva, itt a Braun-
schweig és Hannover uralkodó családoknak lőn törzs
atyjává. A 2-ik fiútól, I. Fulco őrgróftól, Ferrara és 
Modena későbbi herczegei származtak. Az E. ház 
már az Árpádokkal rokonságba jött II. András 3. neje, 
Beatrix által, kinek fia Posthumus István az E. örök
ségre is igényt tartott. Szorosabb érintkezésbe jött 
hazánkkal Mátyás alatt, kinek neje, Beatrix sógornéja 
volt Hercules ferrarai herczegnek. Ennek fiát Hippo-
lytot nevezte ki Mátyás még gyermek létére eszter
gomi érsekké. Az E. ház 1797-ig maradt Modena bir
tokában. III. Herkules Rinaldo. herczeg, az utolsó E. 
a campo-formioi békében veszté el trónját, f 1803. 

Egyetlen leányát, Mária Beatrix herczegnőt I. Ferencz 
király 3. fia Ferdinánd főhg vette nőül, ki a Habs-
burg-Lothringen ház osztrák-e.-i ágának lett megala
pítójává. Fiai közül IV. F e r e n c z főhg. 1814-ben 
visszakapta Modenát (f 1846. jan. 21.), Károly 
A m b r u s főherczeg az esztergomi érseki méltóságot 
viselte (f 1809. szept. 9.). IV. Ferenczet fia V. Fe
r e n c z főhg (szül. 1819. jun. 1., f 1875. nov. 20.) 
követte az uralkodásban; 1859. elűzetett és Viktor 
Emánuel 1860. a modcnai hgséget az olasz király
sághoz csatolta. Fiuörökösök nélkül halván el, az E. 
név a nagy örökséggel F e r e n c z F e r d i n á n d (1. e.) 
főhgre, Károly Lajos főherczeg legidősebb fiára szál
lott, ki ez idő szerint a magyar királyi és osztrák 
császári trón praesumtiv örököse. 

Esterházy ( g a l a n t h a i ) , grófi és herczegi család, 
legelső szerepet vivő főúri családaink egyike. Első 
őse a Salamon nemzetségből eredő Mocud, 1186-ban 
III. Béla király pristaldusa. Az E. nevet legelőször 
B e n e d e k használja 1553-ban; fia F e r e n c z örö
költe anyja után a galánthai birtokot. A család fényét 
Mik lós nádor alapította meg, a ki 1613-ban testvé
reivel együtt báróságot, 1622. Kismartont és 1626. 
Fraknó várát a grófi czimmel kapta adományba. 
Pá l gróf nádor 1687-ben herczegi rangra emeltetett, 
mely az elsőszülöttekre, 1783-ban pedig az összes 
férfi és női ivadékokra kiterjesztetett. III. Károly 1712. 
a herczegi méltóságot megerősítette, annak viselőit 
pénzverés és nemességadományozás jogával ruházta 
fel. A herczegi ágon kivül a családnak 1683., 1715., 
1719. és 1725-ben grófi méltóságra emelt sarjai a 
f r aknó i (idősebb tatai és ifjabb cseklészi), csesz-
neki (idősb és ifjabb erdélyi) és z ó l y o m i ágon 
virágoznak. — 1) Béla gróf, a főrendiház tagja, 
kamarás; szül. 1854. febr. 25. — 2) Dánie l gróf, 
a főrendiház tagja, jogtudor, szül. 1843. jun. 4. — 
3) E r n ő gróf, a főrendiház tagja, szül. 1826. jan. 18. 

— 4) F e r e n c z gróf, a fraknói ágból, 1746. tárnok
mester, f 1758. — 5) F e r e n c z gróf, a főrendiház 
tagja, szül. 1859. jun. 19. Trouvilleban. — 6) Imre, 
esztergomi érsek, Imre báró fia a cseszneki ágból, 
sz. 1663. decz. 17. Előbb Pálos-rendi szerzetes és a 
rend generálisa, 1706. váczi, 1723. veszprémi püspök, 
1725. esztergomi érsek ós Magyarország prímása. 
Főleg adakozásairól volt hires, de a politikai téren is 
nevezetes szerepet vitt, mint Mária Terézia tanács
adója a válságos napokban, f 1745. decz. 6. — 
7) I mre gróf, a főrendiház tagja, sz. 1840. april 11. 
— 8) I s t v á n gróf, a főrendiház tagja, sz. 1822. 
okt. 19. Pozsonyban ; a szabadságharczban kitün
tette magát s 18 ütközetben vett részt; később két 
izben ellenzéki orsz. képv., azután Pozsony város és 
vármegye főispánja. — 9) J e n ő gróf, a főrendiház 
tagja, sz. 1857. szept. 30. Előbb jogot tanult s jog-
tudori oklevelet szerzett, 1885. a jezsuita rendbe 
lépett. — 10) K á l m á n gróf, orsz.' képv., sz. 1830. 
jun. 7. Nagy-Iklódon ; a közügyekben tevékeny részt 
vett, a kolosvári nemzeti színház intendánsa, Kolos
megye főispánja volt, 1892. országos képviselő. — 
11) K á r o l y gróf, Ferencz tárnokmester fia, egri 
püspök, sz. 1725. május 4., 1759. váczi, 1762. egri 
püspök lett, s itt az egyházmegye regeneratioja érde
kében nagy munkásságot fejtett ki. Az egri jogakadé
mia számára diszes épületet emelt, f 1799. márcz. 14. 

— 12) K á r o l y I s t v á n gróf, a főrendiház tagja, 
sz. 1847. nov. 30. — 13) L á s z l ó id. gróf, a főrendi
ház tagja, kamarás, szül. 1810. okt. 8. ; 1881. titkos 
tanácsos. — 14) M i h á l y gróf, a főrendiház tagja, 



szül. 1853. jul. 11. Pozsony ; ismert sportsman, nagy 
utazást tett Indiában, 1892. orsz. képviselővé válasz
tatott. — 15) Mik lós gr. nádor, Ferencz és Illésházy 
Zsófia fia, szül. 1582. ápr. 8. Galánthán. 1613-ban 
báróságot kapott; Bereg, majd Zólyom vm. főispánja, 
1618. kir. főudvarmester. A nikolsburgi béke meg
kötésében főszerepet játszott. 1622-ben országbíró, 
1625. nádorrá választatott s 1626. kapta Fraknó 
várát a fraknói örökös szabad grófi czimmel. f 1645. 
szept. 11. Századának egyik legelső magyar állam-
férfia; számos fontos állami reformtervei voltak, 
irodalommal is foglalkozott. — 16) M i k l ó s herczeg, 
a m. kir. testőrség kapitánya, Antal hg (f 1794.) fia, 
sz. 1765. decz. 17., kiváló katona és diplomata, egy
szersmind a szépmüvészetek és főleg a zene lelkes 
barátja volt. Az Esterházy-képtárt ő alapította; 
külön zenekart is tartott, melynek élén Haydn állott, 
t 1833. nov. 24. — 17) M i k l ó s herczeg, aranygyap
jas vitéz, a főrendiház tagja, szül. 1817. jun. 25. 
Regensburgban, Pál herczeg 1848-ki miniszter fia ; 
előbb a hadseregben szolgált. — 18) Mik lós -
J ó z s e f herczeg, József hg fia, sz. 1714. decz. 19. 
Jeles katona volt, részt vett a porosz háborúban. 
A m. kir. testőrsereg kapitányi méltóságát viselte ; 
mint tábornagy f 1790. szept. 28. — 19) M i k l ó s 
J ó z s e f gróf, a főrendiház tagja, kamarás, a Johan-
nita-rend tiszti lovagja, szül. 1839. decz. 5., ismert 
sportsmann, Tatán versenypályát és színházat épített. 
— 20) M i k l ó s Mór icz gróf, a főrendiház tagja 
kamarás, szül. 1855. szept. 20. — 21) M ó r i c z gróf, 
a főrendiház tagja, kamarás, szül. 1856. szept. 12. 
Csákváron, a jogot elvégezvén, nagy külföldi utazást 
tett; 1885 óta Veszprém m. főispánja. — 22) Pá l 
herczeg, nádor, Miklós nádor fia, szül. 1635. szep-
temb. 8., 18 éves korában soproni ör. főispán, 1661. 
főudvarmester, 1663-ban Zrinyi, utóbb Montecuccoli 
mellett harczolt. 1681-ben választatott nádorrá. 
A Thököly-mozgalom alatt a közvetítő szerepét vitte 
az elégületlenek és a korona között; részt vett a török 
elleni felszabadító hadjáratban is. Az 1687-iki örö
kösödési törvény létrehozása körül szerzett érdemei
ért német bir. herczegi rangra emeltetett, f 1712. már-
czius 26. Több munkát irt és fordított. — 23) P á l 
ng., 1848-iki magyar külügyminiszter, Miklós hg. 
(f 1833.) és Lichtenstein Mária hgnő fia, sz. 1786. 
márcz. 10. Diplomatiai pályára lépett; 1810. drezdai 
követ, később londoni nagykövet. 1842. visszatérve 
az országba, a közügyekben tevékeny részt vett. 
1848. az első magyar minisztériumban a külügyi 
tárcza vezetésével bízatott meg, de szeptemberben 
lemondott, f 1866. május 21-én Regensburgban. — 
24) Pál herczeg, Miklós legidősebb fia, a főrendiház 
tagja; sz. 1843. marcz. 21 ; 1872. Sopron megye 
főispánja, 1879-ben nőül vette Croy-Dülmen Eugénia 
herczegnőt s igy sógorságba jutott Frigyes főher-
czeggel; 1881. titkos tanácsos. — 25) S á n d o r gr., 
szül. 1868. okt. 3. Pápán. 

Esterházy-képtár, i. O r s z á g o s k é p t á r . 
Est est est, neve a Montefiascon (Olaszorsz.) termő 

hires muskatály-bornak. 
Esthland, orosz kormányzóság a Keleti tenger part

ján, ter. 20.248 km* (ebből 552 km* tó), 395.979 lak. 
Földje lapályos, mocsarakkal és tavakkal; az állat
tenyésztés a lak. főfoglalkozása, a fóldmivelés csak 
másodrangú. Fővárosa Reval. A lakók a finn család
hoz tartozó esztek és a svéd-orosz-német származású 
esthlandiak. 1710. Nagy Péter orosz czár foglalta el. 

Esti csillag, a Venus bolygó (1. e.). 

Esti lepkék, 1. szürkületi lepkék. 
Esti tőzsde, a téli hónapokban, délután 4—6 óra 

közti tőzsdei forgalom. 
Est modus in rebus, sunt certi denique fines (lat.), 

minden dologban van mérték, szóval, vannak biztos 
határok: H o r á c z mondása (Satirák I. 1, 106). 

Estragon (francz.), mustár, 1. e. 
Estrées,régi francz. nemesi család. 1) G á b r i e l l é d', 

IV. Henrik francz. király hires kedvese, szül. 1570. 
f 1599. — 2) F r a n c o i s A n n i b a l d', tábornok és 
diplomata, Medicis Mária és XIV. Lajos alatt szül. 
1573-ban. f 1670. — 3) J e a n d', az előbbinek fia, 
tengernagy szül. 1624. f 1707. — 4) V ic to r , az 
előbbinek fia, szintén tengeren szolgálta hazáját, 
szül. 1660-ban. f 1737. — 5) L o u i s C é s a r , 
d'Estrées herczege, az előbbinek unokaöcscse, Hol
landiában és Németországban harczolt, szül. 1695. 
f 1771. Vele kihalt nemzetsége. 

Estremadura, 1) spanyol tartomány a portugál 
határon, ter. 41.757 km 8, 820.211 lak. Földje, melyet 
a Tajo és Guadiana öntöz, termékeny és igen jó 
legelői vannak merinó-juhok és sertések számára. 
Badajoz és Caceres tartományra oszlik. Fővárosa 
Badajoz. — 2) Tartomány Portugália délnyugati 
szélén az Atlanti oczeán mellett, ter. 17.800 km 8, 
946.472 lak.; 3 kerületre oszlik ; fővárosa Lissabon. 

Estrup J a k a b , dán miniszterelnök, szül. 1825. 
ápril 16. — 1864. óta a törvényhozás tagja, 1865 — 9. 
belügyminiszter, 1875. óta miniszterelnök. A folke-
thing (képviselőház) többségével folyton heves vi
szályban van, főleg hadügyi kérdések miatt. E viszály
ban E. a királyra és a felsőházra támaszkodik. 

Ész, r a t i o , az emberi lélek azon magasabb gondol
kodási képessége, mely az érzékfelettire irányul s az 
értelem (1. e.) utján megalkotott ítéleteket általáno
sabb szempontok szerint tovább feldolgozza, egy 
felsőbb tudományos egységbe olvasztja, s belőlük 
elmélkedés utján tartalmas gondolatokat hoz létre 
(tudományos, erkölcsi és aesthetikai) eszmék alakjá
ban. Az é r t e l m e s és az e s z e s ember közt az a 
különbség, hogy amaz szaktudományának, specziális 
szakismereteinek fogalmai szerint gondolkodik, míg 
ez a tények okszerű összefüggését keresi s képzet
világában harmóniát tud létesíteni. 

Észak-Amerika, 1. Amerika és É.-A. külön térkép
mellékletünket. 

Észak-Brabant, a holland királyság tartománya, 
ter. 5128 km 8., 514.075 lak. Fővárosa Herzogenbusch. 

Észak-Carolina, állam az amerikai Egyesült-Ál
lamokban. Fővárosa Raleigh. L. Carolina. 

Észak-Hollandia, a holland királyság tartománya, 
ter. 2270 km 2., 844.488 lak. Fővárosa Haarlem. 

Észak-hollandiai csatorna, Amsterdam és a Hel-
der (Hollandia északi részén) közt húzódó, 78 km. 
hosszú, 6—7 m. mély és 30—40 méter széles csa
torna, mely tengeri hajók befogadására is alkalmas. 
1819—1825. épült. 
Északi fény (sarki fény),' aurora borealis, fénytü

nemény, melyet különösen az északi és déli sarkvi
dékeken észlelhetni, hol a téli időszak szakadatlan 
éjjelében csupán az é. f. pótolja halvány fényével a 
napot. Néha azonban más vidékeken, nálunk is lát
ható. Az é. f. körülbelül azon pontból indul ki, hol a 
delejes délvonal a láthatárt átmetszi és vöröses fény
nyel terjedve ki az égbolton, teljes kifejlődésében vilá
gító ivet alkot, melyből lobogva verődnek a fénysu
garak a zenith felé. Ezen sugarak összesége lángko-
szorut u. n. c o r o n a - t alkot. Gyakorisága a napfol-



tokéval párhuzamosan emelkedik és sülyed és legna
gyobb a napéjegyenek idején. Megjelenése a mágnes
tűre mindig zavarólag hat. Az é. f. lényegét biztos
sággal még nem sikerült kideríteni. Valószínűleg a 
légköri elektromosságnak kisülése erősen ritkított lég
rétegekben. Magyarországon észlelt és leirt é. f.-ről 
találhatni régi megfigyeléseket a Természettud. közi. 
1891. évf. 605 1., igy az 1780., 1781., 1803. és 
1831-ik évekből. 
Északi fok, Magerő norvég sziget északi csúcsa, 

mely Európa legészakibb pontja; fekete, szakadozott, 
a tengerből 295 m. m. kiálló palaszikla, 71° 12' északi 
szélesség alatt. 

Északi sark, a föld északi sarka, 1. sarkvidék. 
Északi szélesség, 1. szélességi fokok. 
Északi szlávok, az Európa északkeleti részében 

lakó szláv népfajok, u. m. a) oroszok és ruthének, 
b) lengyelek, c) csehek, morvák és tótok. 

Északi tenger (a németek szeretik német tenger
nek nevezni), az Atlanti oczeán mellék-, partszéli ten
gere, de csak közvetve a Manche-csatornán vagy 
pedig keskeny sávon Skóczia és Shetland sz. közt 
érintkeznek, mig főkapuja az é. jeges tengerre nyílik 
s szigorúan ehhez tartozónak lehet venni. Terjedelme 
547.600 km 2. Határoló partvidékei különbözők ; 
Skóczia és Skandinávia meredek fjordos partjai 
lassú emelkedésben vannak, Holland, Németország 
(Frisia) és Schleswig azon sülyedési árokba esnek, 
mely 1800 km. hosszúságban a Manche-csatornán 
az E. és Balti tengerek d. vidékén átvonul. A tenger 
növekedése, a hullámok rombolása által is segítve, 
folytonos, és Holland-Friesland, Schleswig-Holstein-
Dánia partjai mind hátrálnak a hullámok előtt; a ten
ger itt-ott betör, a mocsarakat tóvá, majd tenger
öböllé téve (Zuider), szigeteket szakit ki a partból és 
szigeteket rombol le, zátonynyá fogyasztva azokat; 
adatok és nyomok jelzik a helyeket, hol egykor kas
télyok, falvak, erdők merültek alá. A lakosság gáta
kat (polder) épit, hogy megvédje és tán visszafog
lalja a fogyó földet, mely sokszor a gátakon belül 
mélyebb a dagály hullámainál. Főfüggeléke a Katte-
gat, mely inkább csatornának v. közbülső tengernek 
nevezhető (mint a Marmora). Öblei a partok ter
mészete szerint é.-on fjordszerüek, mig a sülyedés vo
nalán hullámaitól befolyásolt folyótorkolatok és tavi 
öblök. Skandináv fjordok, Murray, Firth, Humber, 
Washe, továbbá a Zuidertó. Ez ujabbkori tenger 
hullámai a Brit sz. tenger alatti talpán járnak, mély
sége 50 — 200 m. Csak is Skandinávia partjainak 
hosszában kanyarodik 300, 500, sőt 800 m. mély 
szűk csatorna. Téres homok- és iszapterületek 
töltik el, a Dogger-bank, Fisherbank, Fehér-, Fekete-
és Barnazátonyok ; ezek 25 — 30 m. mélységei mel
lett vannak 90—100 méteres mélységek is. Az ango
lok ezeket a hosszú és meredek falu helyeket »Pit«-
nek, a németek »Kule«-nak nevezik. Legnevezetesebb 
a Doggerbanktól k. levő, 100 km. h., 15 — 20 km. 
széles »Silberkule«. Keletre ettől van az »ötpad cso
portja*. A Kulek és padlánczok vszinüleg régiebbek 
az é. tengernél és akkor is megvoltak, mikor a 
tenger ellepte a szárazföld ezen részét. Az é. ten
gernek még önnálló dagályhullámai nem észleltettek, 
a nyilt tenger felől beömlő dagályhullámok hozzák 
a vizét mozgásba. Az oczeán felől jövő dagályhul
lám egyrészt a Manche-csatornán át Dovernél hatol 
be, hol k. fordul, a másik é.-ról Skótország és Anglia 
mentén d. felé jő, s a kettő Texel sz. Cromer közötti 
vonalon találkozik. E. és k.-re fordul a dán partok 

felé. A hőmérséklet a felszínen ingadozó. Dover előtt 
a legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet közt 
7'5°, Shetland szigeteknél 5°, a német partokon 15"4° 
a különbség. Nyáron a déli sekély tenger a legmele
gebb, télen a Golf-áram vize hatásától az é. skót 
tenger. 

Északi territórium, ausztráliai, Dél-Ausztrália 
é. részén fekvő brit birtok (ter. 1,356.120 km2, 4262 
lak.), melynek déli vidéke, azelőtt Alexandra-föld nevet 
viselt. Fővárosa Palmerston. 

Északkeleti határlánczolat, hatalmas széles ivben 
húzódik az ország határán a Poprád áttörésétől a 
X.-Szamos és Aranyos-Besztercze forrásvidékéig; 
d.-kel. irányában szélessége és magassága folyton 
nő, Sáros és Zemplén m.-ben 1000 m. m. erdős hátak, 
Ungban és Beregben tág havasi legelők fedik az 1500 
m. m. hegylánczokat, Mármarosban 2000 m. m. meg
haladó kopár csúcsok vannak. Az erősen gyűrődött 
kárpáti homokkő ivének tömege s orographiai ten
gelye is nagyrészt az ország határán kivül esik. 
Magyarország felé lejtője meredek, mig Galicziának 
hosszan lejt. A kárpáti homokkő hegyeit hosszura 
nyúlt lánczok, szelid, gömbölyded tetők jellemzik, 
melyek csak az erdő-határon felül (itt 1200—1400 
m.) lesznek sima gyeptérségek. Ez a hegység képe 
Sárosban és Zemplénben. Megváltozik a kép ott, hol 
a vonulatot kisérő őskőzetek szegélyezik v. megsza
kasztják. A homokkő-területet egy megszakgatott 
mészkő-öv veszi körül ; a mármarosi havasokban 
pedig a kristályos palák és ős mészkő is előfordul
nak. Részben ez, részben az erosio is megváltoz
tatja d. részében a hegység külsejét, mely Ungban 
Beregben már sziklás ormokat, mély bevágódásokat 
mutat; Mármarosban azon alakzatok lépnek fel a 
magas homokkő-csúcsokban is, milyeneket az őskő-
zetü hegységek mutatnak. Az átvezető hágók ala
csonyak. Folyói mind a két oldalán párhuzamos 
medrekben sietnek alá. A magyar lejtőn folyó vize
ket a trachit hegyek elgátolták ; ennek következtében 
a gát megett megduzzadva kényszerültek a meglevő 
hosszvölgyeket kiszélesíteni, mely munka a gátak 
áttöréséig tartott. (Tisza, Borsava, Latorcza, Ung 
folyók.) A hegység feloszlik keleti erdős Kárpá
tokra, Beszkidekre és Máramarosi havasokra. 

Északkeleti Kárpátok, a Poprádtól hatalmas és 
folyton növekvő ivben a N.-Szamos és Aranyos-
Besztercze forrásvidékéig húzódnak. Az egész hegy-
lánczolat orographiailag valamint geologiailag is két 
párhuzamos részre oszlik, a kárpáti homokkő vonu
latra, mely folytatását a k. Kárpátokban leli, és a belső 
trachitvonulatra a Gutin-Vihorlatra, mely a Hargit-
tába mélyen lenyúlik. A kréta és eocén korú kárpáti 
homokkő erősen gyűrődött hegyláncza megvolt már, 
mikor az é.-ny. d.-k. hasadás mentén a miocén kor
ban a Vihorlat-Gutin trachitjai feltolultak. Hasonló
kép az eperjes-tokaji hegyláncz is. A két hegylánczot 
a hoszvölgyek, az Iza és Tisza völgyei elválasztják 
egymástól. Három csoportra oszlanak: 1) Északkeleti 
határlánczolatra, 2) Vihorlat-Gutin és 3) Eperjes
tokaji h. vonulataira. 

Északkeleti nyelvjárás-terület, a felső-Tisza mel
lékét foglalja magában a Királyhágóig; az egész terü
let két főnyelvjárásra oszlik: a f e l s ő - t i s z a i r a és a 
z e m p l é n - a b a u j i r a (1. ezeket). Hozzá tartozik az 
a l s ó - s z a m o s i is (1. e.). L. Balassa J., Magy. nyelv
járások, 1891. 

Észak-keleti tenger-csatorna, a német birodalom 
által 1888 óta épített csatorna Schleswig-Holstein po-



rosz tartományban, az Elbe torkolatánál Brunsbüttel 
közelében kezdődik és az Eider folyón s csatornán át 
Holtenau m. a kiéli öbölben végződik. Hossza 98 km. 

Északkeleti vasút, magyar: engedélyeztetett az 
1868 : XIII., 1870 : XXVIII., 1875: XLV. és 1877: 
XVI. t.-czikkek által. A pálya hossza 572 km., mely
ből fővonalak: Szerencs —M.-Sziget 242 km. és 
Debreczen — Királyháza 150 kméter. Szárnyvonalak : 
S.-A.-Ujhely —Kassa 64 km., Bátyú —Munkács 26 km. 
és 11-od rangú vonal : Nyíregyháza —Ungvár 92 km. 
E vasút az 1891 : II. t.-cz.-be beczikkelyezett szer
ződés alapján 1890. aug. 1-én összes cselekvő és 
szenvedő vagyonával a magyar állam tulajdonába 
ment át, de a társ., addig míg összes részvényeit 
be nem váltják, tovább is fennmarad. 

Észak-német szövetség, a 22 észak-német állam 
szövetsége 1866. aug. 18. Poroszország vezetése alatt. 
1870. decz. 31. a német birodalommá bővült. 
Északnyugati határlánczolat. A Kárpátok azon 

része, mely a Dunától egész a Dunajecz áttöréséig 
nyúlik. Ez iv d. részében közvetlen csatlakozik az 
alpesi hegyrendszerhez s a Duna áttörése jobboldali 
hegyeinek folytatása. Az egész hegylánczot felépíté
sében a d.-ny. é.-k. irányú vonulatok alkotják, melyek 
é. felé mindinkább megközelítik a k.-ny. irányt. Geolo-
giailag azon külső mészkő, homokkő övhöz tartoz
nak, mely az Alpesekben is két oldalt kiséri a hegység 
kristályos középmagvát. A Kárpátok ezen kristályos 
közepe megszaggatva szigetekként tűnik fel, igy a Kis 
Kárpátokban, de a határlánczolatot tovább kréta- és 
jura-mészkövek és kárpáti homokkő alkotják. D. ré
sze a k. kárpátok 513—815 m. magasságot érnek el, 
é. felé a magasság folyton emelkedik 2000 m. m. fölé. 
A Kis Kárpátok hegység vízválasztó a Duna és Mó
rává felé, de ez az orographiai határ nem esik össze 
a politikaival, mely itt a ny. lejtőjéhez támaszkodó 
morvái sikon megy. A miavai lejtő után kezdődik 
a tulajdonképeni határlánczolat. A hegységnek lejtő-
södése meredekebb a Vág völgye felé, mint az ellen
kező oldalon. A vízválasztó nem mindig követi a 
főgerinczet, mely völgyszorosok által meg van szak-
gatva, hanem a k. és ny. oldalgerinczekre is átmegy. 
Elválasztja a Vág vizkörnyékét a Visztula, Odera, 
Becsva, Morava vizeitől. A hegységnak mind a két 
oldalát rengetegek fedik; szelid hajlású gerinczek és 
a kárpáti homokkőnek gömbölyded csúcsait a mész
kőnek merész, szakgatott, sziklás csúcsai és szikla
csoportjai teszik változatossá. A hegylánczolat egyes 
csoportjai d.-é.-felé a Kis Kárpátok Javorina, Lopenik, 
Javornoki, Beszkid, Osszus, Babia-Gura és az Árvái 
Magura csoportjai. 

Északnyugati nyelvjárásterület, magában fog
lalja egész északi Magyarországot Abauj és Zemplén 
megyétől nyugatra, délen kiterjed Pestmegye északi 
részére és a Jászságra is. Központja a Heves, Gömör, 
Borsod, Nógrád és Hont megyékben lakó palócz-
ság, kiknek nyelvjárása hatással volt a körülvevő 
lakosság nyelvére is. L. palócz nyelvjárások. 

Északsarki tenger, 1. Jeges tenger. 
Esze T a m á s , hires kurucz vezér, első volt azok 

között, kik Rákóczy 1703-iki felhivására fegyvert 
fogtak. Részt vett Kassa megvívásában (1704.). Ez
után Erdélyben működött sok szerencsével s mint dan
dártábornok tért ismét vissza. Utolsó csatáit Bottyán 
tábornok vezérlete alatt a morva határon vívta. 
A katholikus és református katonák közt kitört vil
longás áldozataként f Nyitrán, 1708. május végén. 
Thaly Kálmán: E. T. (Vas. Újság, 1868.) 

Eszék, sz. kir. most rend. tan. város, Verőcze m. 
19.778 lak. Szlavóniának fő- és a megye székhelye, 
a Dráva torkolata közelében. Erősségétől a vársik 
választja el a körülte helyezkedő várost. Három rész
ből áll, alsó-, felsővárosból és a majorból. Törvény
szék, járásbir. és adóhiv. Mint a vasúti és vizi 
közlekedési vonalak (a dunai nagy hajók idáig jár
nak) találkozója a szlavóniai kereskedés és ipar köz
pontja. Vasúti hid és egy más híd vezet át a magyar 
partra. Vasöntő, üveg-, bőr-, szesz-, gép- stb. gyárak. 
A szabályosan épült város főbb középépületei a római 
kath., a görög kath. és zsidó templomok, a megye- és 
városháza és a főgymnasium. Eszék helyén feküdt 
a római Mursia város, Alsó-Pannonia helytartójának 
székhelye. 

Eszeny, község Bihar m., 1626 lak. 
Észjog, 1. jogbölcsészet. 
Eszkába, kapocsvas, melylyel az építésnél a geren

dákat egymáshoz erősítik. 
Eszkimó, népfaj az amerikai Jeges tenger szigetein 

s partjain, Grönlandban és az Aleutákon. Termetök 
kicsiny vagy közép nagyságú, testalkatuk erős, iz
mos, a fej gömbölyű, fekete hajjal, a homlok lapos, 
valamint a széles czimpáju orr i s ; a szem nagyobb
részt sötét és ferdén álló, a száj nagy, az áll göm
bölyű, a pofacsont kiálló. Az e.-k mongol szárma
zásúak, békeszeretők, keleti és nyugati csoportra, 
vagyis a Mackensie folyam innenső és túlsó partján 
lakókra oszlanak, foglalkozásuk czethal-,iramszarvas-
és fókafogás, nélkülözhetetlen háziállatuk a kutya. 
Ruházatukat s táplálékukat állatok szolgáltatják. 

Eszkimó kutya, farkas kinézésű, erős, de kisebb 
kutya, felfelé álló fülekkel, tömött sűrű bundával, 
szine változó. Az eszkimónak az iram-gimen kívül 
egyetlen igavonó állata, 6—8 befogott kutya, mely 
3 — 4 személylyel terhelt szánt óránkánt 2 mértföldnyi 
sebességgel több óra hosszáig huz, mi mellett a leg
nyomorúságosabb eledellel beéri. 

Eszlár (Tisza-), község Szabolcs m. 2691 lakossal, 
a Tisza partján. 

Eszme, idea , általános érvényű képzet, fogalom, 
gondolat, igazság, kül. uj, termékenyítő erejű gondo
lat v. igazság. Bölcsészeti ért. Plató szerint az esz
mék a létező dolgok ősképei s egyedül az e. bírnak 
valódi léttel, míg a dolgok csak halvány visszképei, 
másolatai az eszméknek ; pl. az összes fáknak egy 
közös »fa« eszme felel meg s csak ez létezik igazán, 
az egyes fák ez eszmének múlékony, tökéletlen le
nyomatai. Kant szerint az e. észbeli,az ész által alko
tott fogalom (1. ész), mely az érzékfölöttire vonat
kozik, ellentétben az értelmi fogalmakkal, melyeket a 
valóságból kapunk; megkülönböztetünk: elméleti esz
méket (isten, halhatatlanság, szabadság), gyakorla
tiakat (erkölcstörvény) és aesthetikaiakat, melyek az. 
észnek a képzeletre való vonatkoztatása folytán ke
letkeznek (szépség). Szokás t i s z t a és t a p a s z t a 
l a t i e.-ket megkülönböztetni : amazok nincsenek, 
a tapasztalathoz kötve, pl. isten, halhatatlanság, 
szeretet stb., mig ezekben a tapasztalat tárgyai ki
egészítik az észbeli fogalmat, pl. az egyház, állam, 
szervezet stb. eszméje. 

Eszmei v. alaki bűnhalmazat, akkor forog fenn, 
ha a bűnösnek egy és ugyanazon cselekménye a 
büntető törvény több szakaszába ütközik, ilyenkor 
a legsúlyosabb büntetést rendelő szakasz alkalma
zandó. Btk. 95. §. 

Eszmekergetés, az elmebetegek gondolatmeneté
ben észlelhető gyors ide-oda szökdösés. 



Eszméletlenség, 1. ájulás. 
Eszmény, i d e á l , a legtisztább, legtökéletesebb for

mában képzelt eszme. Van logikai eszmény: az igaz
ság, aésthetikai : a szépség, erkölcsi : az erény. A 
művészetekben e. általában azon kép, melyben a 
művész tárgyának eszméjét kifejezi; Moliére Harpa-
gonja a fösvénység eszménye : oly fösvény, mint ő, 
nincs a világon, de jellemző vonásai hol egyik, hol 
másik fösvényben megvannak. Az eszmény tehát vala
mely tárgy jellemző sajátságainak összlete, összpon-
tositott képe, oly kép, mely a maga eszméjének minél 
tökéletesebben megfelel. 

Eszményi, i d e á l i s , minden dolog, mit a lélek, a 
valóból elvonva, a legtökéletesebb v. legjellemzőbb 
formában lát ; vmi, a mi csak a gondolatban él, de a 
valóságban nincs meg (ellentéte: reális); mintaszerű, 
példányképül szolgáló ; e s z m é n y i fe l fogás , mely 
a dolgokat szépítve látja. 

Eszményiség, a művészetekben és az aesthetiká-
ban azon irány, mely az általános emberire, az örök 
szépre helyezi a súlyt s mellőzni kívánja az egyénit, 
a valószerűt. Irodalmunkban Kazinczy volt az, ki a 
németektől (Goethe, Schiller) eltanult eszményiséget 
hirdetett, s tanítványai (Kölcsey, Szemere Pál) szin
tén abban keresték a költészet feladatát, hogy oly 
érzéseket fejezzen ki, melyek nem csak az egyes em
bert, hanem egyetemleg az egész emberiséget érde
keljék. Manapság, ellenkezőleg, az egyéniség cultusa 
uralkodik az irodalomban s a művészetekben egy
aránt, 1. egyénítés. 

Eszményítés, i d e a l i z á l á s , a művész azon eljá
rása, melylyel a valóságból merített tárgyat kifeje
zendő eszméjének megfelelően alakitja. Oly módon, a 
mint épen a valóságban találja, nem adhatja elő, mert 
ott a lényeges vonások lényegtelenekkel, a szüksé
gesek fölöslegesekkel keverve fordulnak elő ; neki a 
jellemző vonásokat kell kiszemelnie, erősebben szí
neznie s egybefoglalnia. Igy a görög művészek olykép 
alkották meg szépség-ideáljukat, hogy különböző női 
testekről összeszedték az egyes szép formákat. Zeu-
xisról fentartotta a hagyomány, hogy Junojához a 
formákat a krotoni öt szépségről vette. Hasonlóan 
jár el a művészet minden más eszme feltüntetésénél 
is. Fontos esemény történik fényes palotában. A pa
lota czifraságait, fényét, a szereplők öltözékeinek 
díszét csökkenteni kell (mint lényegtelent, sőt zava
rót), hogy inkább csak az esemény emelkedjék ki 
(mint lényeges). Tanulságos példa »Aug. 10-ikc« 
Benczúrtól. Az eszményítés tehát lényegében nem 
más, mint jellemzés. De ha a művész csupán e lénye
ges vonásokra szorítkozik, az általa alkotott kép 
nagyon is általános s élettelen lesz, mint pl. a fran
czia classicismus (Racine, Corneille) typikus, egy
forma szerelmesei, hősei, cselszövői. Hogy tehát az 
eszményítés utján nyert kép valószerűnek is lássék, 
szükséges e lényeges jegyek mellé esetlegesebb, kül
sőbb vonásokat is csoportosítani, melyek közelebb 
hozzák a képet a valósághoz ; ez az eljárás a rea
l i z á l á s . A két irány: az idealismus és realismus 
tehát nem áll kibékithetlen ellentétben egymással, 
hanem kiegészíti egymást. Érvényesül e két irány 
még az arczképfestészetben is, melyről pedig azt 
hihetnők, hogy leginkább van a valósághoz bilin
cselve. Az ideális arczképfestő belső hűségre törek
szik : az állandó embert, az egyén belső valóját 
igyekszik az arczvonásokban visszatükröztetni; a 
fényképező eljárás, a photographia ellenben a külső 
hűségnél marad, s a pillanatnyi embert, az egyént 

egy bizonyos állapotban, bizonyos körülmények közt 
mutatja be, minden apró hibájával, szemölcsével 
együtt. Denner Boldizsár arczképei (a bécsi Belve-
derben) ily fényképészi hűséggel készültek s bár 
külsőségeikkel bámulatra ragadnak, de egyébként, 
tartalmatlanságuknál fogva, nem érdekelnek. L. Gre-
guss, Rendszeres széptan, 1888. XVIII. fejezet. 

Eszmetan, ideológia, a bölcsészetnek azon része, 
mely az eszmékkel foglalkozik, a franczia bölcsé
szeknél a metaphysika helyettesitője. 

Eszmetársulás , associatio idearum, a képzeteknek 
oly összekapcsolódása tudatunkban, melynél fogva 
(az egyidejűség vagy egymásutániság, a hasonlóság 
vagy ellentét törvénye szerint) egymást önkéntelenül 
fölébresztik; pl. egy hajdani iskolatársunk nevére 
eszünkbe jutnak a többi iskolatársak, a tanárok, az 
osztályterem, vidám v. szomorú események stb. 

Észtan, logika, 1. e. 
Esztár, község Bihar m., 1584 lak. 
Esztát v. Esztáczkő, oltárszerü kőszikla a Gyetva 

völgyében, Felső-Tárkányban, Borsod m. Őskori 
jósoló helynek tartják. 

Esztelnek, község Háromszék m., 1045 1. Ferencz-
rendiek kolostora, melylyel kapcsolatban a XVII. szá
zadig középiskolai jellegű intézet volt. Könyvtárában 
becses régi munkák. 

Esztena, a székelyföldön a juhászok tanyája; 
fenyőgerendából összerakott hosszú, törpe épület, 
közepén nyilassal, hol a juhokat fejik. 

Esztendő, 1. év. 
Eszter, királyné, Ahasverus persa király felesége, 

ki Benjámin zsidó törzsből származott; megbuktatta 
a zsidó-ellenes Haman főkanczellárt; E. böjtje, a 
zsidóknál a farsangot (Purim) megelőző bojt E. 
emlékére. F. történetét a biblia hasonnevű könyve 
beszéli el. 

Eszterág, gólya. 
Eszterga, fa, fém és egyéb kémén}' anyagból való 

daraboknak körkerek alakú megmunkálására szolgáló 
erőmüvi készülék, különleges berendezéssel, gömb-, 
tojásdad stb. esztergálás is lehetséges. A forgatott 
megmunkálandó darabhoz az éles szerszámot, e. 
aczélt, v. kézzel v. az úgynevezett s z á n n a l hozzák. 
Az e. főrészei: az állvány, orsószék és nyargaló (já-
róbáb); az e.-val főleg domború, de homorú kerek-
ségeket is állítanak elő, továbbá siklap, csavaréi stb. 
készítésére is alkalmas; e s z t e r g á l y o s , azon iparos, 
ki az esztergán teljesitendő munkákkal foglalkozik. 

Esztergnye, község Zala m., 1194 lak. 
Esztergom, rend. tan. város Esztergom m., 9349 

lak. Vidéke szép, a Pilisi hegyek megközelítik a 
Dunát, melynek itt kezdődik utolsó szorulata. D.-ny. 
és szemben síkság van s a távolban a nógrádi he
gyek kéklenek. A város tulajdonkép 4 részből áll, 
melyek mindegyike külön község, ezek a sz. k. E. v., 
E. Vizi város, E. Sz. Tamás és Szent-Györgymező. 
A megye és a magyar katholikus hierarchia köz
pontja. — Itt székel a herczegprimás és a káptalan. 
Van járásbir. és adóhiv. A 66 m. m. várhegy volt az 
első telepítés központja ; itt emelkedett a vár, magá
ban foglalva az első érseki palotát és román stilü 
székesegyházat, melyben Sz. István koronáztatott. 
E székesegyház a XII. században leégett, de helyre
állíttatott. A tatárdulásnak a város is áldozatja lett. 
A következő századokban az érsekek sokat építettek, 
leghíresebb volt a Bakócz kápolnája. A török kezébql 
végleg 1683. vétetett vissza, de teljesen romban 
hevert s csak lassan népesült meg. — 1708. újra 



sz. k. város, és 1723. az országgyűlés rendeletéből 
a káptalan visszatért, Mária Terézia parancsára 
pedig uj egyház épült. 1820. építtette Rudnay Sándor 
érsek az alagutat, mely a várost a Szt-Györgj'.mező-
vel összeköti; csakhamar lebontatta a régi templo
mot s letette az uj bazilika alapját. Ekkor pusztultak 
el a régi székesegyház maradványai. Az uj bazilika 
tervezője Khünel bécsi építész volt. Kopácsy J. érsek 
folytatta és Scitovszky János érsek befejezte az 
épitést és 1856. felszentelte. A bazilika négyszög-
alaku, hatalmas kupolával és két toronynyal. Széles 
márvány-lépcső vezet előcsarnokába. Legszebb részei 
a Sz. István vértanú- és a részben a régi kápolna 
anyagából épített Bakócz-kápolna. — A primási 
palota a hegy lábánál, a Duna parton, 1880—82. 
épült Lippert tervei szerint. Itt vannak elhelyezve 
a könyvtár, a műkincsek, levéltár, Simor múzeuma, 
metszvény-, régiség- és levéltár. Nevezetesebb épü
letei : a papnövelde, hajdan a ferenczrendiek zár
dája, az érseki városban levő templom, az egykori 
székesegyház, a Szent Péter és Pál templom, az 
1828. épült Kerek-Anna temploma, a ferenczrendiek 
temploma és kolostora, a benczések társháza és a gym-
nasium, a megyeház és a városház. A Duna partján 
több helyen hévforrások fakadnak s a Tamás hegy 
alján a káptalan fürdőt épített. A víz hőfoka 25° C , 
szénsavas és kénsavas m a g n e s i á t és m e s z e t tar
talmaz. (E. tört. Villányi Szaniszló irta meg.) 

Esztergom-Almás-Füzitői helyi érdekű vasút . 
Engedélyeztetett 1890-ben 90 évi tartamra, alap
tőkéje áll 6930 drb 100 frtos törzsrészvény és 
17.875 drb 100 fríos elsőbbségi részvényből. A vasút, 
melynek hossza 41.8 km., 1891-ben adatott át a for
galomnak. 

Esztergomi barna-szénterület , a Gerecse és Vér
tes hegységben azon aránylag keskeny vonulat két 
oldalán, mely a Lábatlan melletti Emenkés felől a 
Dunával párhuzamosan nyúlik be, azután é.-ny.-ról 
d.-k.-re Buda alá vonul. A dorogi, tokodi, epszonyi, 
szent-iványi, és kovácsi telepek az eocén, a mogyo
rósi, miklóshegyi és felső-sári telepek az oligocen 
képződménybe valók. Jelenleg nagyrészét tulajdon
kép bérletben a Pesti kőszénbánya és téglagyár 
társulat műveli. 

Esztergomi érsekség, a magyar kath. egyház első 
főpapi széke ; Szent István alapította s első érsekévé 
R a d l a - A n a s z t á z pannonhalmi apátot nevezte ki, a 
kiről Karácsonyi János legújabban mutatta ki (Szá
zadok, 1892.), hogy a régi történetírók tévesen tar
tották azonosnak Asztrik kalocsai püspökkel. Az e. 
érsek kezdettől fogva Magyarország első egyházi 
főméltósága volt; ő koronázta meg a királyt s ebbeli 
jogát III. Celestin pápa (1191.) megerősitette. Primási 
rangjának Szt. Istvántól való eredetét már IV. Béla 
elismerte (1239.); a pápai szentesítést IX. Bonifácz 
adta meg 1393., mikor Kanisay János érseket egy
úttal az apostoli sz. szék született követének tisztével 
ruházta fel. Egyházjogi kiváltságai mellett a rendi 
alkotmányban nevezetes közjogi kiváltságokkal birt, 
az ország kanczellárja s mint ilyen a kir. titkos pe
csét őre volt: III. Károly 1714. r. sz. bir. herczegi 
méltóságra emelte. Az érseki széken kitűntek Bánfi 
Lukács (1158 — 78.), Vancsa István, az első magyar 
bibornok (1242-52.) , Telegdi Csanád (1330-49.) , 
Demeter bibornok (1379—87.), Kanizsay János 
(1387—1418.), Széchy Dénes bibornok (1440-65.) , 
Vitéz János (1465—72.), Bakócz Tamás bibornok 
(1497—1521.), a mohácsi vész után Oláh Miklós 

(1553-68.) , Verancsics Antal (1569-73.) , Forgách 
Ferencz bibornok (1607—15.), Pázmány Péter bibor
nok (1616-37.) , Lippay György (1642 —66.), Széche
nyi György (1685—95.), Kollonits Lipót bibornok 
(1695—1707.), Keresztély Ágost bibornok, szász hg. 
(1707 — 25.), gr. Barkóczy Ferencz (1761—65.), gr. 
Batthyány Józsefbib. (1776 — 99.). Századunkban Ká
roly Ambrus főhg. (1808—9.), Rudnay Sándor bib. 
(1819 — 31.), Kopácsy József (1838 —47.), Hám János 
(1848.), Scitovszky János bib. (1849—66.) és Simor 
János bibornok (1867 — 90.) viselték e méltóságot. 
A jelenlegi herczegprimás, V a s z a r y K o l o z s Fe
r e n c z bíboros érsek 1891. okt. 27-én neveztetett ki. 
Az érsekség történetét megírta Török János: Magyar
ország prímásai (1859.), becses adatokat tartalmaz
nak Knauz Nándor oklevél-közlései. 

Esztergomi értekezlet, összehívta ő felsége meg
bízásából Scitovszky János herczegprimás a végből, 
hogy a tervezett országgyűlés számára ideiglenes 
választó törvényt hozzon javaslatba. Az értekezlet 
1860. deczember 17-én tartatott; Deák Ferencz nem 
fogadta el a meghívást; a prímás megnyitó beszéde 
után b. Wenkheim Béla azt indítványozta, mondja ki 
az értekezlet, hogy a képviselő-választások az 1848. 
évi V. t.-cz. alapján történjenek. Ez határozatra is 
emeltetett. Kónyi Manó : Deák F. beszédei, II. kötet 
292—298. 1. 

Esztergomi helyi gőzhajózási társulat , engedé
lyeztetett 1885-ben 30 évre, alaptőkéje 300 darab 
névre szóló részvény 100 frtos befizetéssel. A t.-nak 
2 csavargőzöse van, mely nyáron Esztergom és 
Párkány között, télen a hajóhíd bekötése alkalmával 
pedig a vaspályával tartja fenn az összeköttetést. 

Esztergom-komáromi nyelvjárás, Esztergom- és 
Komárom-megyének a Dunán inneni része a palócz 
vidék folytatása. Palóczos sajátságai : az e, ö és o 
ejtése ragok előtt (kezemét, kendőköt, urakot); az i 
palatalizáló hatása (gyió, pegyig) ; az 1 elhagyása 
(bivá, óda, répű). Egyéb sajátságaiban a dunántúli 
nyelvjárással egyezik. L. Balassa J., Magyar nyelv
járások, 1891. 

Esztergom vármegye, kiterjedése 1123'30 km 2, 
78.378 lak., kiknek nagy része magyar. Határai : 
Bars, Hont, Pest-Pilis-Solt és Komárom vármegyék. 
A Duna kétfelé hasítja, területének nagyobb része 
jobb oldalára esik. A megye é. része sik, d. részén a 
magyar középhegység hegyei, a Pilis-Gerecse eocén 
és oligocen rétegeiben barna kőszéntelepek gazdag 
vonulatai húzódnak. A Gerecse hegység fehér és ve
res szinü tömött mészkövét márványképen fejtik 
(Nyerges-Újfalu, Lábatlan, Piszke, Sütő). A megyét 
csak Duna balparti részén metszi a magy. államvasút 
bécsi vonala. Területén egy sz. kir. város és 53 köz
ség van. Felosztatik 2 járásra : az esztergomira és 
párkányira. Az egész megye a cs. és kir. közös had
sereg 26. hadkiegészítő kerületéhez, a 14. honvéd
gyalogezredhez és a 45. népfelkelési járáshoz tarto
zik. Székhelye Esztergom, melylyel három képviselőt 
küld az országgyűlésbe. 

Eszterhaj , eresz, a házfödél kinyúló része. 
Eszterháza, közs. Sopronm. 393 lak. Nagy kastély 

óriás parkkal és vadászkerttel. 
Eszthetika, széptan, 1. e. 
Eszt nyelv és irodalom. Az eszt nyelv a finn nyelv

család egy ága s a liv, vepsz és vot nyelvekkel együtt 
a háméi csoportot alkotja. Három nyelvjárása van: a 
dorpati v. keleti, a revali v. északi (ez az irodalmi 
nyelv) és a pernaui v. nyugoti. Rövidség és tömörség 



által tűnik ki, s verselésre alkalmasabb, mint suomi-
finn testvére, melylyel különben a grammatikai saját
ságokra nézve nagyobbrészt megegyezik. Legrégibb 
irodalmi emlékei a XVII. sz.-ból valók (Stahl munkái), 
de voltaképeni e. irodalomról csak a jelen sz. máso
dik évtizedétől kezdve lehet szó. Jó hatása volt az 
»Eszt tudós-társaság « megalapításának (1838.) és 
Rosenplánter folyóiratának. A tudós-társaság főleg a 
népköltészeti hagyományok gyűjtésével szerzett érde
meket; igy jegyezték föl a finn »Kalevala« méltó pár
ját ; a »Kalevipoeg«-ot ( = Kalev fia), mely 20 ének
ből, 19,087 trochaeusi verssorból áll. (Magy. ford. 
Vikár Béla.) Kiváló e. költőnő Jannsen Lydia. 

Esztrenga, elzárt hely az akolban, hol a juho
kat fejik. 

Établirozni (franczia), berendezni, letelepülni ; 
e . -b l i s semen t (francz. -mán), alapítás, vállalat, 
(kereskedői) telep. 

Etacismus, a görög nyelvtanban a rotterdami Eras-
mus által megállapított olvasásmód, mely szerint az 
//(éta) é-nek ejtendő, ellentétben Reuchlinnel, a ki sze
rint azt í-nek kellene ejteni (itacismus), mint az uj-gö-
rögök ejtik. Az e. általánosan el van fogadva, bár 
ujabban több nyelvtudós (nálunk kül. Télfy Iván) az 
itacismus s ált. az uj-görög olvasásmód érdekében 
szállt sikra. 

Étage (francz. -tázs), lépcső, emelvény, emelet. 
Etalon (francz.), mén ; alapmérték, a föld délkör

negyedének 10 milliomod része, mely a párisi 
múzeumban őriztetik és a métermérték alapjául szol
gál ; e.-age (-ázs), mértékhitelesitésért fizetett dij. 

État (francz. étá), állam ; az államháztartásban a 
bevételek és kiadások előirányzata és igy egyértelmű 
a budgettel v. egyes részeivel, pl. kereskedelmi é. stb.; 
é . -szerü k i a d á s az államháztartásban, rendes k., a 
mi az előirányzatban találja fedezetét, ellentétben az 
átmeneti kiadásokkal; e . - izá lás rendkívüli kiadá
soknak a rendesek közé való felvétele. 

États Généraux (francz., éta zseneró), a középkor
ban a franczia rendek : papság, nemesség, (1302. óta) 
kiváltságolt városok képviselőinek gyűlése ; a király 
rendesen csak adómegajánlás czéljából hivta össze ; 
1614-től 1789-ig egyáltalán nem hivatott össze, 1789. 
május 5. összeülvén, csakhamar nemzetgyűléssé vál
tozott át. 

E t c , a latin eí ceiera (és a többi) rövidítése. 
Étekfogó, királyi, 1. a s z t a l n o k és f ő a s z t a l n o k . 
Etele, A t t i l a hun király (1. e.) nevének a német 

Etzelből származó változata. 
Etelka, az Adele, Adelheid név megfelelője, valószí

nűleg csak költött név. Népszerűvé Dugonics András 
tette, kinek regénye »Etelka, egy igen ritka magyar 
kisasszony Világosvárott Árpád és Zoltán vezérjeink 
idejében« (megj. 1787.) annyira kedvelt olvasmány 
volt, hogy divattá vált a leányokat E. névre keresz
telni. A regény Soós Márton átdolgozásában »E. v. 
a megszomorított ártatatlansag« czimmel 1793. a 
színpadon is nagy sikert aratott, a mi arra birta Du
gonicsot, hogy a mű folytatását mindjárt színmű-
alakban írja meg »Etelka Karjelben* czimmel (adatott 
mint »Etele bujdosása« is) 1794. E darab D. egyik 
legjobb műve s sokáig fentartotta magát a színpadon. 

Etelka, magyar királynék, 1. Ade lhe id . 
Etelköz, Atelkuzu néven említik legrégibb króni

káink azt a területet, melyen a nyugat felé vándorló 
dontövi magyarok (1. D ent u m a g e r i a) lebediai 
rövid tartózkodásuk után Kr. u. 887-ben megteleped
tek. E föld a Bug, Dnjeszter, Pruth és Szereth folyók 

között feküdt; maga a név(Atel = folyam)folyamközi 
vidéket jelent. Itt kötöttek meg egy u. n. vérszerző
dést, fejedelmökké választva Árpádot, Álmos fiát, 
3 évig tartózkodtak e helyen ; a bolgárok 889. Árpád 
seregeinek távollétét felhasználva, a tartományt el
pusztították ; erre a magyarok fölkerekedtek és Kieven 
át Pannónia felé vonultak. Pauler Gyula : Lebedia, 
Etelköz, Millennium. (Századok 1880.) 

Etelközi vérszerződés, a 7 magyar vezér közt 
létesült, midőn Árpádot, Álmos fiát fővezérökké vá
lasztották. Hat pontból állott: — 1) Mig Árpád vére 
él, mindig abból legyen a vezér. — 2) A mit közös 
erővel szereznek, abból mindnyájan igazságosan ré
szesüljenek. — 3) A nemzetségi főnökök s utódaik a 
fejedelem tanácsából ki ne zárassanak. — 4) A ki a feje
delemhez hűtlenné válik vagy közte s vérrokonai 
közt viszályt támaszt, annak vére folyjék. — 5) A 
ki e szerződést akár a fejedelem, akár a főnökök 
utódai közül megszegné, átkozott legyen. — 6) A 
ki a nemzeti gyűlésekről elmarad, ketté hasittas-
sék. E szerződést a két vezér vére-bocsátásával erő
sítette meg. 

Eteokles, Oedipus és Jokaste fia, atyja elüzetése 
után Polynices fivérével felváltva uralkodott Thebá-
ban, de azt ki akarta szorítani az uralomból; az 
ennek következtében támadt »epigonok harczában* 
a két fivér egymást megölte. 

Etetés, irás, rajzok v. jeleknek fém-, üveg- v. kőtár-
gyakra való hozása. Az e.-nél a tárgyat először 
vmely anyaggal pl. viasz, aszfalt stb. bekenik ; erre 
a kivánt rajzot v. írást tűvel kikaparják s végül az 
etetőszer hatásának teszik ki. Az etetőszer külön
féle : igy a réztárgyak etetésére salétromsav és eczet-
savas ammoniumból álló keverék szolgál ; aczél tár
gyakra savak, jód, feloldva jódkálium oldatban. Az 
üvegtárgyak etetésére fluorsavnak vizes oldatát v. a 
fluorsav-gázt használják. Az etetett fémtárgyakat igen 
gyakran színes lakkréteggel való bekenés által védik 
a romlástól. 

Étetni, megétetni vkit, megmérgezni; é t e t ő (szé-
kelyesen: étő), méreg. 

Etex A n t a l , franczia szobrász, festő és iró, szü
letett Parisban 1808. f 1888. 

Ethelismus (gör.), az a nézet, hogy a léleknek alap
tehetségét az akarat teszi, 1. panthelismus. 

Ethika (gör.), erkölcstan (1. e.). 
Ethikos v. A e t h i c u s , görög földrajzi iró a IV-dik 

sz.-ban Kr. u., világleirását lat. fordításban a közép
korban sokat használták. 

Ethnographia (gör.), néprajz, népisme, azon tudo
mány, mely az egyes népek és népfajok leírásával 
és nyelvök, szellemi tulajdonságaik, államintézmé
nyeik, vallásos nézeteik, erkölcseik és szokásaik osz
tályozásával foglalkozik. Azt igyekszik tehát kimu
tatni, milyen maga az ember, mint. társadalmi lény. 
Magyarország e.-járól a legbecsesebb munkát Hun-
falvy Pál irta (Bpest, 1876) ; e tudományág müvelé
sével foglalkozik nálunk a m a g y a r e. t á r s a s á g , 
mely E. czimü havi folyóiratot ad ki. 

Ethnologia (gör.), v. a n t h r o p o g e o g r a p h i a , 
azon tudományág, mely az emberi nem természet
rajzával, a faj, származás stb. kutatásával foglalko
zik ; rokonságban áll egyrészt az embertannal (1. e.), 
másrészt az ethnographiával (1. e.), mely utóbbi a 
népismének inkább művelődési, az e. viszont termé
szettudományi mozzanatait tartja szem előtt. 

Ethrog, a zsidó sátoros ünnepen használtgyümölcs, 
Ádám almája. 



Etienne, hires franczia könyvnyomtató család; ala
pította E. I. Henrik Parisban 1501. Kitűntek még fiai, 
Róber t , C h a r l e s , II. Henr i , Pá l . 
Et in Arcadia ego (lat.), én is Árkádiában voltam, 

a mult század költőinek kedvencz mondása, először 
Schidone festő (f 1615) használta Rómában levő 
festményén egy halálfő alatt, majd Poussin Miklós 
(f 1663) alkalmazta egy sirt ábrázoló tájképén fel
irat gyanánt, de népszerűvé Schiller tette »Resigna-
tion« cz. költeményével, mely e sorral kezdődik: 
>Auch ich war in Arkadien geboren* (Én is A.-ban 
születtem). Az / Árkádiában éltem én is« mondást 
indítványozta Kazinczy a debreczenieknek feliratul 
a Csokonainak állítandó síremlékre, a miért a debre-
czeniek, kik Árkádiának oly magyarázatát találták 
valahol, hogy az >jó marhalegelő volt. kivált sza
marak számára«, nagyon megnehezteltek s ebből 
keletkezett az á r k á d i a i per (1. arkádiai). 

Etiquette (francz., etikett), árújegy, czimke, mely
lyel vmely gyártmányt megjelölnek ; a hagyományon 
és régi szabályokon alapuló szertartások, melyeket 
a társadalom különböző osztályai egymással való 
érintkezésük módjában szem előtt tartanak. 
Eton (Eaton, itn), város Buckingham angol gróf

ságban a Themse m. 3500 lak. Az E. collegium 
(alap. 1440.) Anglia legkiválóbb főiskoláinak egyike, 
hol előkelő ifjúság oktatást és nevelést nyer. 
Étrend, 1. diéta. 
Etruria, görögül T y r r h e n i a , az ó-korban Itália 

azon része, mely a tyrrheni tenger, a Tiberis, az 
Apenninek s a Marca folyó közt feküdt; lakói az 
e t r u s z k o k (1. e.) v. tuszkok (innen a vidék Tus-
cina, később Toscana) voltak. 

Etruszkok v. tuszkok az ó-kori Etruria lakói, hova 
északról vándoroltak, de származásuk bizonytalan. 
A történelmi idő elején mint kereskedők, de főleg 
kalózok tűnnek föl; később iparuk, m ű v é s z e t ü k 
a fejlődés magas fokára jutott, s az e. müv. közép
helyet foglal el görög és római közt; főleg ércz-
tárgyaik és cserépedényük messze terjedő kiviteli 
kereskedés czikkei voltak, az építészetben ők alkal
mazták a bolthajtást. 280. Kr. e. a rómaiak leigázták 
őket s lassankint nyelvileg összeolvadtak a hóditók
kal ; I. Napóleon Etruria királyságot alakított, mely 
1800-1807. állt fenn. 
Ets (Athesis, ol. Adige), folyó, Tirolban a Reschen-

scheidekben (1491 m.) ered. Etsnek csak a Reschen-
tóból való kifolyásakor nevezik; Meránnál délre 
fordul és a Veronai szoroson át Olaszországba 
lép, hol Portó Fossone m. az Adriai tengerbe sza
kad. Bozentől kezdve, mikor az Eisackot felveszi, 
hajózható. 

Etschdorf, magy. Radnótfája (Maros m.). 
Etsmiadsin (Utskilissi, 3 templom), erődszerü hires 

örmény kolostor és az örmény patriarcha székhelye 
Transkaukáziában, Eriván közelében. 
Ettingshausen K o n s t a n t i n báró, paláontologus, 

szül. Bécsben 1826. — 1870. óta Gráczban tanár. 
Számos növénytani munkát irt. 

Et tu mi fili, Brute! Te is fiam, Brutus ! Állítólag 
J ú l i u s C a e s a r szavai, melyeket meggyilkoltatása 
alkalmával (44. Kr. e.) mondott, fogadott fiát, Brutust 
is a reá rohanó összeesküvők közt látván. Már Sueto-
nius és Dio Cassius megjegyzik, hogy ez csak szó
beszéd. 
Étude (francz., etűd), tanulmány, irod. rajz v. zenemű. 
Étui (francz., etüi), kisebb tárgyak elrakására szol

gáló doboz. 

Étvágy, az éhségérzet kellemes foka. 
Etymologia (gör.), szónyomozás, -származtatás, 

-elemzés. 
Etzel, a német hősmondában Attila neve. 
Etzelburg, Aquincum, Ó-Buda német neve a közép

korban. A régi magyar krónikások e nevet Attilával 
hozták összeköttetésbe, a kit a németek a Nibelung 
mondakörben Etzelnek neveznek, Salamon (Bpest 
tört. II. K.) kimutatta e felfogás hamisságát; szerinte 
E. az Acincum név elferditéséből származhatott. 

Eu (francz., ő), város Seine-Infér. franczia departe-
mentben a Bresle m. 4500 lak. Régi hires várkastélya 
az Orleáns-család tulajdona. Nemours herczeg leg
idősebb fia Eu gróf czimet viseli. 

Euboea (ol. Negroponte, újgörögül Egripos), görög 
sziget, keskeny ivalakban nyúlik el az Aegaei ten
gerben ; a szárazföldtől az Euripos tengerszoros 
választja el. Terül. 3775 km s, a mellékszigetekkel 
együtt 3818 km 2. Az Euboea nomarchia ter. 4199 
km 2, 103.442 lak. Földjein erdők koszorúzta he
gyek és termékeny lapályok váltakoznak. Fővárosa 
Chalkis. 

Eucalyptus, uj-hollandiai fák a myrtusfélék rendjé
ből. Az e. glőbulus, mely minden világrészben, Dél-
Europában is meg van honosítva, roppant gyorsan 
nő, kemény fát, leveleiben és olajában (1. Eucal.-
készitmények) gyógyszereket szolgáltat. Mocsaras 
tájakon a levegő, illetőleg a talaj javítására ültetik. 
E. giganlea, az ausztráliai mahagoni-fát szolgáltatja; 
az e. piperita adja a kék mahagoni-fát, az e. vimi-
nalis az ausztráliai mannát, az e. resinifera a vörös 
gumifát és ausztrál, kinót. Az e. amygdalina 110 
méter magasra megnő. 

Eucalyptus-készitmények (gyógyszerek), 1) euca-
lypti fólia, az e. levelei ; fertőtelenitő, lázellenes, 
izzasztó szer; 2) oleum c. australe amygdalinum, le-
vendulaszagu, majdnem színtelen illó olaj; vizben 
alig, borszeszben jól oldódik; hűsítő, kesernyés izü; 
sebkötő folyadéknak, belégzésre és malaricus láz 
ellen használják; 3) eucalyptolum (Ci 0 H 1 8 O), aze.-olaj 
egyik alkatrésze; színtelen, kámforszagu folyadék. 
Külsőleg mint bőrizgatót rheumatismus, idegzsábák 
ellen, továbbá, mint az e. olajat, belégzésre idült 
bronchitis, stb. ellen használják; 4) tinctura eucalypti, 
ezt febris intermittens malarica ellen a lázmentes 
szakban, gyermekeknél hökhurut ellen alkalmazzák. 

Eucharistia (gör.), oltári szentség (1. e.). 
Eucken R u d o l f Kr is tóf , német bölcsészeti iró, 

szül. 1846. jan. 5. Aurichban; előbb a bázeli, 1874 
óta a jénai egyetemen a bölcsészet tanára. Számos 
munkát irt. 

Eudemonismus (gör.), az a tan, mely az emberi 
cselekvés legfőbb és végczéljának a boldogságot 
tekinti. 

Eudiometer (gör.), a levegő oxygéntartalmának 
meghatározására szolgáló eszköz; eudiometria, a 
levegő v. egyéb gázok elemzése, 1. analízis. 

Eufrozina, magyar királyné, II. Géza hitvese, a 
Rurik házbeli Misztiszláv orosz herczeg (f 1132.) 
leánya. Házassága Gézával (1146.) politikai okokból 
jött létre ; ez összeköttetés által akarták Géza gyám
jai Boris trónkövetelő ármányait ellensúlyozni. 

Eugen, négy pápa neve. 1)1. E. pápává választatott 
654. f 657. szentté avattatott. — 2) II. E. uralko
dott 824—827. — 3) III. E. uralkodott 1145—53. 
Rómából a köztársasági mozgalmak miatt többször 
menekülnie kellett. — 4) IV. E. pápa uralkodott 
1431—47. A baseli zsinat miatt összeütközésbe 



jutott Zsigmond császárral és királylyal. VIII. Ama-
deus savoyai herczeget választatta meg pápának 
V. Félix néven. 

Eugen, savoyai herczeg, hadvezér, 1. Jenő; E. olasz 
alkirály, I. Napóleon mostoha fia, 1. Leuchtenberg 
herczeg. 

Eugénia, növény a myrtáceák -rendjéből; e. Mi-
cheli, nyugat-indiai fa, gyümölcsöt szolgáltat; 
e. psetidocaryophyllus, Braziliában, termése a szeg
fűszeghez hasonló; e. acris, mirtusfát szolgáltat. 

Eugénia M á r i a de G u z m a n , császárné, Montijo 
és Teba grófnője, III. Napóleon Lajos császár özve
gye, sz. Granadában 1826. máj. 5. — 1853. jan. 29. 
kelt egybe Napóleonnal. 1856. márcz. 16. szülte 
Lajos Napóleon trónörököst. 1870. a poroszok elleni 
háború kitörése után a császár reá ruházta a regens-
séget. Midőn szept. 4-én Parisban kitört a forra
dalom, a császárné menekülni kényszerült. Angliába 
ment, hol fiával találkozott. 1871. márcz. 20-án az 
addig fogva volt császár is Angliába érkezett. A de
tronizált család azóta Chislehurst falusi jószágon 
lakott, hol a császár 1873. jan. 9. meghalt. Lajos 
herczeg Anglia hadi szolgálatába állt és a zulukaf-
ferek elleni háborúban 1879. jun. 1. elesett. Azóta 
a mélyen sújtott császárné Pierrefonds grófnő néven 
visszavonultságban él. 

Euklides, a mennyiségtani tudomány megalapítója, 
Kr. e. 300. körül tanított Alexandriában s görögül 
irt müvében az akkori tiszta mennyiségtant tudomá
nyos rendszerbe foglalta. 

Eulenbach, magy. — 1) Illenbák (Szepes m.); — 
2) Velbach (Szepes m.). 

Eulenberg H e r m a n n , német orvos, sz. Mühlheim-
ben 1814. — 1870. óta a porosz közoktatási minisz
tériumban az egészség-rendőri osztály főnöke. 

Eulenburg A l b e r t , orvos, szül. 1840. aug. 10. 
Berlinben. Az idegbetegségek terén kiváló orvos. 

Eulenburg (Wieden), 1) B o t h o H e n r i k gróf, po
rosz államférfiú, szül. 1804. decz. 27. 1855 — 58. a 
képviselőház elnöke, 1864. az urakházának, 1867. a 
birodalmi gyűlés tagja, f 1879. — 2) F r i g y e s 
A l b r e c h t gr., porosz miniszter, az előbbinek unoka-
öcscse, szül. 1815. jun. 25. 1862. belügyminiszter és 
e tárczát 15 évig vezette, f 1881. — 3) B o t h o gróf, 
porosz miniszter, szül. 1831. 1878. márcz. 31. Eulen
burg Frigyes gróf utódja a belügyminisztériumban 
egész 1881-ig. 
Eulenspiegel Ti 11, német kalandor, szül. Kneit-

lingenben (Braunschweig) a XIII. század vége felé, 
t 1350.; de létezését sokan kétségbe vonják. E. ka
landjai- és csinyjainak gyűjteménye a német népies 
irodalom legrégibb terményeihez tartozik. 

Euler L e o n h a r d , szül. 1707. april 15. Bázelben; 
szolgáit az orosz hajóhadban, Pétervárott a termé
szettan tanára, Berlinben az akadémia mennyiség
tani osztályának igazgatója, t 1783. szept. 18. Péter -
vártt. A tiszta és az alkalmazott mennyiségtan min
den kérdésével foglalkozott, az erőmütan rendszeres 
analytikai feldolgozását végrehajtotta. 

Eunuch (gör., ágyőr), herélt, a hárem őre. 
Eupepsia (gör.), jó emésztés. 
Euphemia (gör.), a szófűzés hangzatossága; e u p h e-

m i s m u s , kellemetlen v. rossz dolognak szépítő kö
rülírása. 

Euphonia (gör.), jóhangzás, hangzatosság, mely 
az egyhangú és darabos kifejezések kerülésével ér
hető el. 

Euphorbia, növény, 1. fűtej. 

Euphorbium, a marokkói euphoriba retinifera 
beszáradt tejnedve, csipős, égető ízű, sárgás, heves 
tüsszögést és gyuladást okoz, hólyaghúzó szer. 

Euphoria (gör.), jó érzés, az egészséges szervezet 
közérzete, néha azonban betegségben is megmarad. 

Euphorin (phenylurethán), ujabban használt gyógy
szer; fehér, jegeczes, aromás por; hideg vizben nehe
zen oldódik. Fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, lázelle
nes szer. Kellemetlen mellékhatásai nincsenek. 

Euphrat v. Furat, folyó, az Armeniai fensikon 
eredő k. és ny. Euphrates folyók összeömléséből tá
mad. Felső folyásában mély szurdokokban járó hegyi 
folyó s csupán itt vesz fel bővizű mellékfolyókat. A 
sikra kiérve öntözés és elpárolgás által vészit vizé
ből, mert csak száraz medrek, wadik torkolnak belé. 
Legnagyobb a Rumah v. wadi Nedched, 1200 km. 
hosszú. Alsó folyásában a Tigrissel, melyet megkö
zelít, számos csatorna köti össze. N. Sándor idejé
ben még az E. és Tigris külön és egymástól távol 
ömlöttek a perzsa tengerbe ; ma a tengertől jó távol 
egyesülnek egymással és vizök Satt el Arab név 
alatt ömlik a perzsa tengerbe. 300 km. a tengertől 
a folyam számos mocsárrá és patakká oszlik, ugy, 
hogy a főág csak 8—12 m. sz. és 2—3 m. mély. 

Euphuismus, keresett, mesterkélt élczelés, nevét 
John Lilly angol irónak »Euphues, or anatomy of 
wit« (1580) cz. regénye után kapta. 

Eure (őr), folyó Francziaországban. Chartres köze
lében a Perche hegyekben ered és Rouen m. a Sei-
nebe szakad. Tőle nyerték nevöket 1) E. departement, 
ter. 5957 km a 358.829 lak. Fővárosa Evreux. 2) Eure-
et-Loir departement, ter. 5874 km 2, 283.719 lak. 
Fővárosa Chartres. 

Euripides, görög tragédia-költő, szül. 480. Kr. e. 
Salamisban, Archelaus macedóniai király udvarában 
élt, s f 405. Iránya a bölcselkedésre és érzelmességre 
hajlik, a magas pathos, mely Aeschylusnál és Sophok-
lesnél uralkodik, nála lejebb száll, a hősök embe-
riebbekké lesznek s ennyiben a görög tragédia 3 nagy 
képviselője közt E. áll legközelebb a modern fel
fogáshoz. Müvei közül nevezetesebbek: Alcestis (ford. 
Szabó István), Iphigenia Taurisban (ford. Szabó Ká
roly 1849.), Iphigenia Aulisban (ford. Guzmics Izidor 
1840., Szabó Károly 1849.), Hippolytos (ford. Ze-
chenter Antal, 1775.), Medea, Andromache stb. V. 
Kont Ignácz, A klasszikus dráma,Bpesti Szemle 1887. 

Európa, a műveltség, szellemi és anyagi élet szem
pontjából az első világrész (1. térkép-mellékletün
ket). A k. félgömbön az é.-sz. 36. és 71., a k. h'. 
8. és 70. foka közt fekszik. A nagy földségi övnek 
középső földrésze, melyet Ázsia, É.-Amerika és Afrika 
tömegei környeznek, aránylag keskeny tengerektől1 

elválasztva. Á continens az é.-k. félgömb közepén 
fekszik, s ellenlábasaként a d.-ny. félgömbön Ausztrá
lia foglal helyet. — H a t á r a i : é.-ra a sarki tenger,ny. 
az Atlanti oczeán, d. a Földközi tenger, k. orogra-
phiai határa nincs és szorosan összefügg Ázsiával s 
itt olyannak látszik, mintha nem külön continens, 
csak egyszerű nyúlványa, függeléke volna Ázsiának. 
Földtani vizsgálatok kiderítették, hogy egy előző koF-
szakban a Földközi tengertől a Fekete tengeren, a 
Manitsi mélyedésen, a Kaspi és Arai tavon át az Obi 
öbléig húzódó tenger választotta el a két földrészt és1 

igy k. határául a kiszáradás után is azon mélyedés 
tekintendő, mely az Ural k. lejtőjén az Ob folyó 
mentén húzódik. A politikai határ átnyúl az Ural k. 
lejtőjére. Legészakibb pontja (Norvégiában) az északi 
hegyfok, legdélibb (Spanyolorsz.) a Tarifa és (Görög-
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orsz.) a Matapan hegyfok; legnyugatibb pontja 
(Portugálban) La Rocca fok, legkeletibb a Kara folyó 
torkolata. — T e r ü l e t e 9,729.861 km 2 (Island, No-
waja Semljaésaz Atlanti oczeán szigetei nélkül; ezek
kel együtt 10'3m. km 2). Főbb államok Közép-E.-ban: 
Ausztria-Magyarország, a német birodalom, Svájcz, 
Luxemburg nagyherczegség, Holland és Belgium; 
nyugaton a franczia köztárs., Anglia; délnyugaton 
Portugál, Spanyolország; délen Olaszország, délkele
ten Görögország, Törökország, a Balkán-államok, 
Románia, Szerbia, Montenegró, északon Oroszország, 
Svéd-Norvégia és Dánia. — T e n g e r e i és t a g o l t 
s á g a . E.az oczeánnak csak legkülsőbb partszegélyé
vel érintkezik, s tengerei ahhoz aránylag csekély bel
tengerek, de mivel mélyen benyomulnak a száraz
földbe, éghajlatát a szárazulatok közt legkevésbbé 
teszik continentalissá. Két nyilt tengerrel érintkezik: 
az Atlantival, melynek Golf-árama a brit szigetek és 
Skandinávia partjait mosva, meleg vizével enyhévé 
teszi északi Európát és a jégsark övét messze feltolja, 
és a Sarki tenger, melynek főbb öblei a Fehér és Kari 
tengerek. Az Atlanti oczeán északon és délen ny.-k. 
irányban nyomul be; de összeköttetése öbleivel mind
két felől keskeny szoroson történik. Az E. tenger még 
inkább partszéli tenger jellegét viseli, ő a közvetítő 
a Kattegát és Skagerrak szorosain a Balti és Bottni 
másodrangú földközi tengerek felé. A Földközi tenger 
gazdag melléktengerekben : alkotja a Tyrheni, Joni, 
Adriai, Aegei tengereket s a Márvány tengeren át 
a Fekete tengerrel érintkezik. A geológia és mélységi 
viszonyok szerint e tengerek E. alámerült szárazula
tát mossák, s ha. tengeralatti partszegélye felmerülne 
(200 m. emelkedés esetén), a szigetek és félszigetek 
visszanyernék szárazföldi függésüket a törzshöz és 
igy E. elvesztené a lefolyt tengerekkel tagosultsá-
gát. Európának tagosultsága sokkal dúsabb mint 
a többi földrészeké, a félszigetek karcsúbbak s a bel
tengerek a legváltozatosabban ágaznak el. Főten
gelyében k.-ny. irányú törzse ázsiai érintkezésénél 
legszélesebb, ny. felé folyton keskenyül. (Vajgács 
tengerszoros és Kaspi tó között 2664, Archangel-
től a Dneper torkolatáig 2220, Rigától Konstanti
nápolyig 1776, az Odera tork. és Trieszt közt 1110 
km. széles.) E. törzse körül helyezkednek el a félszige
tek, continentalis szigetek, földközi és partszéli tenge
rek váltakozó sorai. A Kola félsziget a legcsekélyebb 
jelentőségű, rideg tengerektől alkotva; a gránit tö
megű Skandinávia sziget- és fjord-szegélyével, ki-
számithatlan partképződésü, külső partjait a nyilt 
tenger mossa, a szárazföldtől csekély tengerek vá
lasztják el; az előre nyúló Jüt félszigetet a dán 
szigetek csoportja teszi tagoltabbá, a continensből 
még Bretagne és Normandia félszigetei nyúlnak ki 
szakgatott sziklapartokkal. Még fontosabb a Brit 
szigetcsoport, melyet csak a Manche-csatorna választ 
el a szárazföldtől. Az é. öblök és félszigetek a közép
korig csekélyebb szerepet vittek; partvidéküket rideg 
tenger mosta, melyre kimerészkedni nem bátorított 
fel a távoli continens partvidéke. Mindez megváltozott 
Amerika felfedezésével, s az akkori világ szélén fekvő 
félszigetek, szigetek egyszerre a két continens között 
az oczeánt érintő szegélyeikkel közepes helyet foglal
tak el. Innen a legszerencsésebb fekvésű Brit szigetek 
hatalmi emelkedése. A d. irányban nyúló félszigetek 
ny.-k. felé haladva tagoltabbak s a Földközi tengerbe 
nyúlva, melynek határai ős continensek, jelentőségük 
Európa történetében rendkívül nagy. Mind mélyen 
benyomulnak a tengerbe és megközelítve Afrika és 

Ázsia continenseit, áthidalják azt. Mindegyikéhez 
még sziget-csoportok illeszkednek, igy a massiv és 
legkevésbbé tagolt Ibéria félszigethez a Balearok, 
Itáliához Sicilia, a Balkánhoz az Aegei tenger sziget
serege. Az Ibér f.-sz. és Itália partjait kirovátkoló öblök 
egész szabályos körivekké fejlődtek, míg Görögország 
öblei mélyen bevágódottak a partba, sőt beltengert 
is alkotnak (Lepantó-öböl). Csekélyebb a jelentősége 
a Krim félszigetnek az Azovi és Fekete tenger között. 
Európa területéből félszigetekre 2,750.000 km 2 és 
szigetekre 640.000 km 2 jut. Tengerpartjának hossza 
50.000 km., Reclus szerint a szigetek nélkül 31.900 
km. s egy km. partra 289 km 3 száraz jut, a főbb szi
getekkel 43.000 km. és egy km. partra 229 km 2 szá-
razesik. — D o m b o r z a t i v i s z o n y a i . Europábana 
fensikokkal és hegyekkel szemben túlsúlyban, vannak 
az alföldek, minek Ázsiában ép ellenkezőjével talál
kozunk. Continensünk közepes magasságát Humbolt 
205 m., Leipold 296'8 m., Krümmel 300 m.-ben állapí
tották meg. Leipold szerint egyenletesen elosztva, a 
Pirenéek tömege 8'1, az Alpesek 27'2 és a Pyrenéi félszi
get 43 méterrel emelnék csak Európa felszínét. — Al
földéi . Európának alföldjei a földség gerinczeként 
az Atlanti oczeántól a Fekete tengerig húzódó hegy
övtől északra esnek, mig k. részét egészen az fog
lalja el. Különböző korokban tenger borította őket 
és zavartalan vízszintes rétegeik ellentétei D. Európa 
erősen gyűrődött hegységeinek. A nagy oroszországi 
sikság benyúl közép Európába (a nagy német alföld), 
de ny.-felé mindinkább veszti ázsiai steppe jellegét. 
A Finn-Skandináv gránit sziklahát és az Ural-Kauka-
zus közötti teknőt kitöltött vízszintes rétegektől alko
tott alföld (magassága 167 m.) lejtősödése két
féle: é. és d., melyet folyói is követnek. Sivatag nin
csen sehol, csakis a Kaspi mélyedés agyagpadjai és 
futóhomokja kopárak; az orosz alföld (csornoszjom), 
a magyar és romániai alföldek steppe jellegű dús 
televényes gyepes síkságok. E. Európa fenyérein 
(a német alföld 1'20 m. m.) a vizet át nem bocsátó 
altalaj miatt megváltozik a külső; tavak, lápok, 
tőzegtelepek egyhangú képei következnek s a par
tokon a szél szeszélye hajtja a buczkákat. Hasonló 
a franczia Landes is, csakhogy a cultura előrehala
dottabb. Legmélyebben fekszenek a Kaspi tó és Hol
landia sülyedő partvidéke. — F e n s i k j a i . Sajátságos 
hasonlóság mutatkozik E. főbb fensikjai elrendezé
sében. Kivéve Skandinávia gránit-fensikját, Európá
nak d. részében vannak elhelyezve, s mindet egyik 
oldalról hegyláncz határolja, melyek túlsó oldala 
mély alluvialis sikokon uralkodik. A spanyol (700 m. 
m.) fensik a Pyrenéek egyenletes gerinczü lánczára 
támaszkodik; északi oldalán a Garonne és Languedoc 
terülnek el; a sváb és bajor fensikokat az Alpesek 
választják el a lombardi siktól, szintúgy a Balkán
nak fensikjait a Balkán hegység a Duna alföldjeitől. A 
fensikok nincsenek elszigetelve, vizei nem lefolyástala
nok, nem gyülekeznek álló vizekké, hanem utat törnek 
az alföldre. Bármily éles hegyfalak szegélyezik, azok 
völgyeiken mégis áthághatók. Sivatagjaik nincsenek, 
bár az Ibér fensik medenczéje meglehetősen kiégett 
és kopár. — H e g y s é g e i . Európa d. részének hegy-
lánczai erősen felgyürődött rétegekből állnak. A Föld
közi tengertől é.-ra alig meg-megréselt bástyaként 
húzódnak, sokkal közelebb érve a Földközi tengerhez, 
feléje meredek lejtőjük néz, mig az Északi tenger felé 
hosszan lejtenek. E hatalmas hegységi öv választja 
el D.-Európát É.-Europától, hol a rétegek nagy 
kiterjedésben zavartalan rakódhattak le, mig d. Euro-



pában a rétegek hegyrendszerekké gyűrődtek, fel
emelve és áttörve a hasadékaikon kitóduló eruptív 
kőzetektől. Aránylag kis területen a legkülönbözőbb 
kőzetnemek és igy hegyalakok találhatók. Nagyság
ban felülmúlják Ázsia nagy hegységei, de változatos
ságban nem. Bár a Pyrenéek, Alpesek, Kárpátok és 
a Balkán hatalmas hegyövének éghajlati befolyása 
van, még sem alkotott soha oly áthághatlan válasz
falat, mint a Himalája növény-, állatvilág és politika 
szempontjából. Ős idők óta hágóin jártak é. és d.-felé, 
habár d. Európának védfala is volt a síkságok bar
bárjai ellen. Dél-E. hegyrendszerei fiatalabbak mint 
az északiak és ny.-k. felé szintén ujabb korúak. 
A Brit szigetek ős hegységei gránitjának csapása 
folytatását a skandináv hegységekben leli, mely 
tulaj donkép nem más mint egy meredek falu gránit 
fensik. Különváló hegység még az Ural é.-d. irányú 
hosszú hegyláncza. Európa nevezetes hegységei : a 
Pirenéek, az Alpesek, Apenninek, Kárpátok, a Balkán, 
a német középhegység csoportjai (1. mindegyiket kü
lön). — V í z r e n d s z e r e . Európának lefolyástalan zárt 
medenczéi nincsenek, mindegyiknek vize utat talál 
a tenger felé. E vizek nem oly óriások mint az ameri
kaiak és ázsiaiak, de eloszlásuk czélszerübb és az 
egész földséget behálózza. A legkülönbözőbb folyó-
rendszerek összeköthetők csatornákkal ugy, hogy 
Európát vízi uton a Kaspi tótól az Atlanti oczeánig 
átjárhatni. Európa főfolyói két nagy központból ered
nek és sugároson folynak szét különböző tengerekbe. 
Az egyik ily központ az Alpes hegység, hol a Rhone, 
Pó (Ticino), Adige, Rajna, Inn s a Rajna és Duna 
más mellékvizei erednek; a másik az orosz sikság, 
hol a Duna, Niemen, Dnjeper, Don, Volga erednek. 
Tengerek szerint a következőkép oszlanak meg : az 
Atlanti tengerbe folyik: a Guadalquivir, Guadiana, 
Tajó, Dueró, Garonne, Loire, Seine; az Északi ten
gerbe : a Themse, Rajna, Weser, Elbe; a Keleti ten
gerbe : az Odera, Visztula, Niemen, Duna, Neva ; a 
Földközi tengerbe: a Rhone, Pó, Tiber, Vardar, Ma-
ritza; a Fekete tengerbe : a Duna,Dnjester, Bug, Dnje
per, Don; a Kaspi tóba a Volga és Ural. — T a v a i . 
Legnagyobb t a v a i a Balti-tenger és az Alpesek 
körül sorakoznak. Eredetökre különbözők ; vannak 
tenger-maradványok, mint az olasz lagúnák, az 
észak tengeri háffok, a homokbuczkák által alkotott 
tavak a franczia landokon, s az Alpesek d. oldalán 
lévő tavak, hajdani fjordok, egyik részük a hegy
ségbe, a másik a síkságba nyúlik le és mélységük 
lenyúl a tenger szintje alá is. (Maggiore, Como, 
Lugano stb.) A norvég és finn gránit tömegnek szá
zados emelkedése választotta el a tengertől a kiéde-
sült tavakat, melyek a bottni öblöt körülveszik, 
(Málar, Hjelmar, Wennern, a Finn tavak, Ladoga, 
Onega stb.) Jégáraknak köszönik létöket az alpesi 
tavak (Bajororsz., Garda), a Skandináviai lépcsőzetes 
tavak, melyek folyók kiszélesedésének látszanak. 
Vannak tectonikus tavak (süppedések) a Jura h. 
lábainál, a vierwaldstádti, neuchateli és a Balatontó, 
továbbá kráter-tavak és végre a nagy síkságok alföldi 
tavai és mocsarai, részben meggyült talajvíz, 
folyam kiszélesedése v. holt medrek. — É g h a j l a t a . 
Európa éghajlata sokkal enyhébb, mint ugyanazon 
szélesség alatt Amerikáé és Ázsiáé, állván a ten
gerek kieg3'enlitő befolyása alatt, s földségi jellemet 
csak is k. részében a széles orosz síkságon ölt. 
A Golf-áram enyhe vize felmelegíti az é. rideg 
partokat, s é.-ny. részén uralkodó d.-ny. szelek a 
trópus melegét hozzák magukkal. Az északi szelek 

sem oly hidegek mint Ázsiában. Az évi középes hő
mérséklet 5—10—15 fokkal magasabb, mint ugyan
azon szélesség alatt Ázsiában. Ny.-Európában a hő
mérséklet magasabb és ingadozásai csekélyebbek, 
mint keleten. A közép-európai hegyöv két oldalán 
más égalji viszonyok vannak; mig a déli félszigetek 
hőmérséke Afrika befolyása alatt áll, a meleg néha 
50° C.-ra emelkedik, addig az Atlanti oczeán 
hatása enyhiti a nyári forróságot s a téli hideget. 
Norvégia tengerei soha nem fagynak be, Anglia és 
Írország lapályain télen is növények zöldéinek, bár 
az évi középmeleg nem elegendő a szőlő megérle-
lésére. Legtöbb esőt a d.-ny. szelek hoznak és Por
tugália, Spanyolország, Anglia, Skandinávia ny. part
jain és a tengeri Alpeseken rakják le. Legkeve
sebb az Ibér fensikon és a Kaspi tó pusztáin. — 
N ö v é n y z e t e . E. növénytakarója négy övre oszt
ható: a tundrák, erdőségek, puszták és a Földközi 
tenger vidékére. A tundrák vidéke É.-Európában van, 
a talaj nyáron is csupán 30 — 40 cm. mélységig enged 
fel : csak zuzmók, pázsit és fűfélék tenyésznek, saxi-
fraga, ranunculus, silene-íélék, cserjék, törpe nyirekés 
füzek csak védett helyeken. Az erdős öv az Uraitól, 
Skandinávián át, Közép-Európába szétterjed. Legésza
kibb a fenyő- és nyirfa, azután a bükk, hárs és végre a 
tölgy, melylyel együtt gyümölcsfák, gabonafélék te
remnek. Á gabonafélékből: zab és árpa terem é. sz. 
70°-ig; a rozs é. sz. 60°-ig; a buza és tengeri 50°-ig. 
A szőlő határa az é. sz. 48°. A puszták övét erdőt-
lenség jellemzi, s bár növényzete steppe-jellegü, de 
az orosz csornoszjom, a magyar és román alföldek a 
legdúsabb gabonatermők. A hol kopár vagy csapa
dék nincs, ott a sós növények, tüskés cserjék és a 
stipafélék lépnek fel. Nagy része gyepes térség, mely 
tavaszszal virágos, a nyári száraz hónapokban elég. 
A Földközi tenger övét az örökzöld növényzet jel
lemzi : olajfa, babérzöld tölgyfák, pinea és cyprus, 
déli gyümölcsök, agavé opuncia, törpe és datolya 
pálma, szőlő. Gabonafélék közül: buza, rozs és rizs. 
— Á l l a t v i l á g a . E. állatvilágát az ember egészen 
átalakította. Kipusztította a mammuthot, barlangi 
medvét, oroszlánt és hiénát, az orrszarvút, vízi
lovat, a rénszarvast és a bölényt; a hód is pusztuló-
ban van. A nagyobb vadak közül k. felé növekedő 
számban a farkas és medve él. Sokkal nagyobb a 
tenyésztett házi állatok száma. Szarvasmarha, bivaly, 
ló, juh, kecske, szamár, kutya, macska, tyúkfélék 
stb. — L a k o s s á g a . Európában a diluvium korában 
éltek már emberek ; de maradványaikon kivül más 
fajbeliségüket nem ismerni. Legrégibbek az ibérek 
maradékai, a baszkok, utánok a kelták és az árja 
népcsalád tagjai tódultak k.-ről Európába. E. ural
kodók a román, germán és szláv nyelvű nemzetek
ben az árják. A sémi fajt szétszórva a zsidó és 
arab képviseli. Az altáji csoporthoz a finn és török 
valamint a magyar nyelvűek tartoznak. Az összes 
lakosság 357,379.000. Fajok szerint a magyarra 
mintegy 7 1 / 2 , a germánra 105, a románra 99, a 
szlávra 94, török-tatárra 3'7, görögre 3'1 milliót szá
mítanak. Vallás tekintetében a katholikusok száma 
156, a protestánsoké 74, a görög keletieké 80—85, 
a zsidóké mintegy 6, a mohammedánoké 67a mil
lióra tehető. 

Európa, Agenor phönicziai király leánya, kit Zeus 
bikaalakban elrabolt s Minős, Rhadamanthys és Sar-
pedon anyjává tett. 

Európa csendes, újra csendes . . . Petőf i egy is
mert költeményének első sora. 
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Európa libertatí asserta (lat.), ez volt felirata az 
emlékérmeknek, melyeket Ferencz csász. és kir. az 
I. Napóleontól 1813. elvett ágyukból készített. 
Europhen (isobutylorthocresoljodid), ujabban hasz

nált gyógyszer; sárga, sáfrányszagu, collodiumban, 
traumaticinban, olajokban jól oldódó por. Jodoform 
pótszere; állítólag nem mérges. Ajánlják bujakór, 
fekélyek, égési sebek esetén. 

Eurós (gör.), a délkeleti szél. 
Euryalus és Lucretia históriája, a XV. sz.-nak 

egyik legelterjedtebb szerelmi regénye, melyet Aeneas 
Sylvius Piccolomini, később II. Pius néven pápa, irt 
latin prózában ; a német császárral Sienában időző 
Euryalusnak szerelmét irja le egy odavaló nemes 
nővel, ki kedvese távozta után szenvedélyének áldo
zata lesz. Nyelvünkön két verses átdolgozása van: 
az első a pataki névtelentől (talán I. Balassa Bálint), 
a második Poócs Andrástól (Ifjúi Versek, Pozsony és 
Komárom, 1791. I. kt.). L. Matirko Bertalan, E. és L. 
a magy. irodalomban, Egyet. Phil. Közi. 1890. 
Eurykephal, brachykephal (1. e.). 
Eurythmia, a kifejezések jóhangzása, beszédarány, 

a beszéd rhythmikus ömlése. 
Eusarkia (görög), izmosság, ió húsban, jó erő

ben levés. 
Euspongia, szivacs, 1. e. 
Euterpe, a lyrai költészet múzsája. 
Év v. e s z t e n d ő , azon időtartam, mely alatt föl

dünk a napot egyszer megkerüli. Csillagászati év 
van többféle, ezek között a közéletben a tropikus 
évet használják, melynek időtartama 365'242255 kö
zépnap. A gyakorlatban azonban a napok törtjeit 
nem számithatjuk és igy javítások váltak szüksé
gessé, a mit közbeiktatásnak neveznek. A Juliani 
módszer szerint az év 365'25 napnak vétetik fel és a 
0'25 vagyis V* törtnap minden negyedik évben egy 
366-ik nap hozzászámitása által pótlandó. Ez azon
ban hibás, mert az évet(365'25 — 365'242255) = 0'007745 
nappal hosszabbnak veszi, mely csekély hiba 400 év 
alatt 3'098 napra növekszik. A Gergely-féle módszer 
e hibán az által segit, hogy a százas évek közül, 
melyek mind 366 naposak, azaz szökőévek volná
nak, csak minden negyediket számítja 366 napnak. 
A Gergely-féle mód szerint is marad hiba, a mennyi
ben az ő éve (365+V* — V400) = 365"2425 hosszú, 
tehát a valódinál 0"000245 nappal nagyobb. Ha azon
ban minden 4000 évben egy évet, mely szökőév 
volna, 365 nappal számítunk, a hiba évezredekre ki 
van javítja. Hold-év, stb. éveket 1. időszámítás. 

Ev, 1. detritus. 
Éva, a biblia szerint az emberi nem ősanyja, Ádám 

felesége, kit férje oldalbordájából teremtett Isten. 
Ádámot arra csábította, hogy az ur tilalma ellenére 
egyék a tudás fájáról leszakított almából, minek foly
tán az eredendő bűnbe esett az emberiség. 

Evacuatio (lat.), kiürítés. 
Évadczikk, oly áru, melynek csak az év bizonyos 

szakában van keleté, pl. szűcsáruk. 
Evangeliarium, az evangélium könyve, a régi 

kath. egyházban az istentiszteletre rendelt kéziratok, 
melyekben a felolvasásra szánt evangeliumbeli rész
letek fel voltak sorrendben jegyezve. 
Evangélikus egyház. Luther Márton fellépése foly

tán beállott egyházszakadás eredménye. Harczoknak 
köszönvén létét, nem egyszerre, nem egyöntetűen 
fejlődött, hanem különböző hitágazatokra és külö
nösen két egymástól sok tekintetben eltérő feleke
zetre, hitvallásra szakadt, ugy hogy az e. e. alatt 

tulajdonképen az értendő, mely némely államban e 
két hitvallás egyesüléséből származott. Nálunk ez 
egyesítési kísérletek sikertelenek maradtak s az evan
gélikusok ágostai hitvallású (1. e.) és helvét hitval
lású (1. e.) egyházakká szervezkedtek. 

Evangélisták, tulajdonképen örömhír, a megváltás 
hírének hozói. Kezdetben egyházi hivatalt jelentett, 
de később csupán az újszövetségi 4 első könyv, az 
evangéliumok szerzőire alkalmazták; ezek Máté, 
Márk, Lukács, János. 

Evangélium, tul. örömhír Krisztus megjelenéséről 
és megváltási tettéről. Kezdetben szóbeli hagyomá
nyok utján terjedt, de már a II. században a legkü
lönbözőbb iratok voltak e tárgyról. Ezek tömegé
ből vétettek azután fel az uj testamentumba Máté, 
Márk, Lukács és János evangéliumai, ezeket ismerte 
el az egyház hiteleseknek, mig a többi hagyo
mányt mint apokryph-t elvetette; e.-i, mindaz, ami 
az evangéliummal összefüggésben, v. az e.-mal le
fektetett üdvhirrel megegyezésben van. E.-i ö s s z 
h a n g , harmónia evangelica, Krisztus életének a 
négy e.-ból készített története. A legrégibb a Tatian 
Diatessaron (»négyből«) 170-ből, mely soká nagy 
tekintélynek örvendett, mig a hagyomány fejlő
désével összeütközésbe jővén, a IV. században be
tiltották. Már Máté evangéliumán alapult Alexan
driai Ammonus Diatessarona, s azért nagyobb tekin
télynek is örvend. 

Evaporatio (lat.), elpárolgás. 
Évelő len, linum perenne, növény, kevés értékű, 

ritkán termelt lenfajta. 
Évelő vörös lóher, trifolhim pratense perenne. 

A vad vörös lóherének nemesített alakja, Angliában 
igen kedvelt takarmány faj. 

Eventratio (lat.), a has zsigereinek kiiszamlása, 
pl. nagy sérveknél. 

Eventualis (lat.), a körülményektől függő, esetle
ges; e v e n t u a l i t á s , esetlegesség. 

Everest, Mount (maunt evvereszt) v. Gaurisankar, 
a világ legmagasabb hegycsúcsa, 8839 méter magas, 
a Himalaya gerinczében Kelet-Tibet és Nepál hatá
rán (27° 59' é. szélesség, 86° 45' keleti hosszúság 
Greenwichitől). Nevét Everest mérnöktől nyerte, ki 
1855. méréseket eszközölt rajta. 
Evés v. é t k e z é s , a táplálékok felvétele, élvezése. 

A túlságos mennyiségben és túlságos gyakran való 
étkezés ép olyan kevéssé tápláló és ép olyan káros, 
mint a nem elegendő mértékben való étkezés. Ártal
mas még az igen forró, vmint a nagyon hideg ételek 
élvezése, a gyors evés és az étkek túlságos füszere-
zettsége, mint az nálunk nagyon elterjedt. Déli vidé
keken, vmint nálunk is nyáron kevesebb, északibb 
tájakon és általában télen több ételre van szükégünk. 
A sok kézi munkát végző ember több és nehezebb 
ételt bír el és szükségei, mint az inkább szellemi 
munkát végző, ülő életmódú ember. 

Evet v. m ó k u s , sciurus. állat a rágcsálók (rosores) 
rendjéből. A k ö z ö n s é g e s e., s. vulgáris, erdeink-
ben élő csinos állatka, szőrbokrétás füllel, kétsoros 
hosszú szőrű, boglyos, kunkorodó farokkal. Szereti 
a mogyorót és bükkmakkot, azonban más eledel 
hiányában a fák rügyeit és kérgét is lerágja. Nyáron 
vörösbarna, télen szürkésbarna, északibb vidéke
ken szürke, kékesszürke, feketés. Az ilyennek bun
dája szürke prém (feh) név alatt jön forgalomba. A 
többi mókusfajokat 1. mókus félék. 

Evező, 1) ladik, csónak, hajó hajtására szolgáló 
szerszám; — 2) vadásznyelven a vadliba, a vad-
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ruczalába; e. to l l , a szárnyas erős, hosszú tolla, 
melylyel repül vagyis a levegőben evez. 

Évgyűrű, 1) a őszi és téli hónapokban a fák vege-
tatiója hanyatlik ; ekkor a sejtek tömörebben rakód
nak egymás mellé, miért is a háncs alatt évenként 
egy sötétebb és egy világosabb szinü gyürü képző
dik. Ezen gyürü-párok száma tehát a fa életéveinek 
számával azonos ; — 2) a vemhesség tartama alatt 
anyaállatoknál a táplálkozás csökkenvén, a tehén 
szarvainak tövén egy-egy, minden vemhességi évnek 
megfelelő körkörös barázda képződik. Ha tehát 
az első vemhességi év ismeretes, a tehén minimális 
korát valószínűséggel meg lehet állapítani ; — 
3) a zerge kampóin alulról fölfelé fejlődő domboro-
dás, melyről azt hiszik, hogv szintén minden évben 
egygyel szaporodik. 

Evian (evján), fürdőhely Haute-Savoie franczia 
depart.-ban a Genfi tó m. 2500 lak. 

Eviczkélni, a fürdőben pocskolni, mint a hal teszi, 
midőn játszva úszkál a vizben. 

Evidens (lat.), nyilvánvaló, szembeötlő, világos ; 
e.-ntia, nyilvánvalóság; e v i d e n t i á b a n tartani, 
nyilván tartani. 

Évjáradék, évenkint fizetett összeg vmely elvállalt 
kötelezettség részletekben törlesztésére, mely bizonyos 
ideig tart csak ( t u l a j d o n k é p e n i é.j.), 1. annuitás, 
v. a kedvezményezett haláláig ( é l e t j á r a d é k ) . Be
táblázott é. j.-ok csőd esetén az ingatlan árából fize
tendők, be nem táblázottak az általános csődtömeg 
4-ik osztályába tartoznak. Az életjáradék, ha az 
315 frtot meghalad, tőkekamat-adó tárgya. 

Évkönyv, annales, a történetírás legrégibb és leg
kezdetlegesebb alakja, a fontosabb események föl
jegyzése évek szerint. Már az egyiptomiaknak és 
assyroknak voltak ily irataik. A rómaiknál előbb a 
papok a vallásos élet eseményeiről, később a consu-
lok az állami ügyek állásáról vezettek évkönyveket. 
Tudományos társulatoknak évről évre könyvben kia
dott munkálatait és jelentéseit is szokás é.-nek 
nevezni. 

Évlapok, tudományos v. irodalmi társulatoknak 
az évkönyvhöz hasonló kiadványa, mely a társulat 
tagjainak dolgozatait és a társulati ügyekre vonat
kozó jelentéseket közli, mint pl. a Kisfaludy-társaság 
évlapjai. 

Evocatio (lat.), felhívás, a régi magy. jogban idé
zés; a kánonjogban a pápa azon joga, melynél fogva, 
ha a peres felek az illetékes bíróság ellen panaszt 
emelnek, az ügyet a rendes bíróság mellőzésével 
maga intézi el, jelenleg nagyon meg van szorítva és 
biróküldés utján belföldi bíróság által gyakorolja 
(judices in partibus). 
Evoluta (lat.), 1. evolvens. 
Evolutio (lat.), fejlődés, kifejlés ; csapatok mozdu

latai hely- v. arczváltoztatás czéljából ; e v o l u t i o 
t a n a v. e l m é l e t e , 1. fejlődéstan. 

Evolvens (lat.), sik görbe vonalnak lefejtési vonala; 
az e.-t megkapjuk, ha a görbe vonal — evoluta — 
domború oldalára szálat fektetünk, kezdő pontját 
leszorítjuk és végpontját az érintő irányában feszítve 
kihúzzuk. 

Evreux (evrő), Eure franczia depart. fő- és püs
pöki városa az lton m. 10,000 lak. Élénk kereskede
lem. Közelében római szinkör maradványai. 

Évszakok, az esztendő beosztása 4 szakra azon, 
bizonyos határok között változó, de nagyjában 
állandó hóviszonyok szerint, melyek a földnek nap 
körüli forgása közben támadnak, a szerint a mint a 

föld a naphoz közeledik v. attól távolodik. Kezdetük a 
föld 4 főállásával függ össze. A t a v a s z akkor kez
dődik, midőn a nap látszólag a kos jegyébe lép és a 
föld a mérleg jegyét elérte; a n y á r kezdődik, mikor 
a nap látszólag a rák jegyébe, a föld tényleg a bak 
jegyébe lép; az ő sz akkor, midőn a nap a mérleg 
jegyében látszik, a föld a kos jegyében van ; a tél, 
midőn a nap a bak jegyében látszik, a föld a rák 
jegyébe lép.^ 

Évszámítás, aera (1. e.). 
Evva La jos , a bpesti népszínház igazgatója, szül. 

1851. aug. 17. Fegyverneken, Hont m., középiskoláit 
elvégezvén 1870. Bpestre jött s az egyetemen bölcsé
szethallgató lett, 1871 — 74. a nemzeti múzeum 
könyvtárának rendezésében vett részt s a hirlapirás 
terén működött, 1875. Rákosi Jenő igazgatása alatt 
a népszínháznál vállalt állást (dijnok, írnok, gazda, 
ellenőr, titkár, rendező), 1881. Rákosi után ő vette át 
a szinházat; azóta folyton bérlője és igazgatója, a 
szerződés 1892. ujabb öt évre meghosszabbíttatott. 

Ex (lat., -ból, -bői), összetételekben többnyire az 
előbbi állapot megszűntét jelenti, pl. extábornok; ex, 
értékpapírok árfolyam-jegyzésénél azt jelenti, hogy 
az illető é.-p. esedékessé vált szelvénye nélkül szál
lítandó. 

Ex abrupto (lat.), hirtelen bevégezve, rögtönözve. 
Exact (lat.), pontos, szabatos ; e. t u d o m á n y o k , 

a mennyiségtan, természettan, csillagászat és erő
műtan, melyek mennyiségtani pontossággal igyekez
nek feladatukat megoldani. 

Exalginum v. methylacetanilid, C 9Hn NO, szép, szín
telen, hosszú jegecztűket v. fehér táblácskákat alkot, 
melyek hideg vizben nehezen, híg v. tömény borszesz
ben könnyen oldódnak. Fájdalomcsillapító szer. Neu-
ralgiák ellen ajánlják. 

Exaltados (spany.), az 1820-iki forradalom óta a 
szélső szabadelvű pártok jelzője Spanyolországban, 
szemben a conservativekkel (moderados) és a kettő 
között álló progressistákkal. 

Exaltatio (lat.), lelkesedés, szenvedélyesség ; ex al
t á l t , túlzó. 

Examen (lat.), vizsgálat, próbatét; e x a m i n á l n i , 
kikérdezni. 

Exanthema (gör.), bőrkiütés. 
Exarcha (gör.), már a kereszténység első századai

ban azon püspökök, kik valamely ország fővárosá
ban székeltek, a többi metropoliták fölé emelkedtek; 
a keleti egyházban exarcháknak, a nyugatiban prí
másnak (1. e.) nevezték őket. Kezdetben a hierarchiá
ban változást ez nem okozott, de az álizidori gyűj
temény (1. e.) után valóságos patriarchai jogokkal 
éltek a nekik alárendelt püspökök- és érsekekkel 
szemben és külön hierarchiai fokozatot tettek, ami 
köztük és a pápák között folytonos súrlódások oka 
lőn. Manap csupán czim különös jogok nélkül, kivéve 
Magyarország herczegprimását. 

Exarticulatio (lat.), kiizelés ; testrészeknek az Ízü
letben való eltávolítása. 

Ex asse (lat.), teljesen, alaposan. 
Exauguratio (lat.), a régi rómaiaknál, valamely 

templom vagy más szent tárgynak szent jellegétől 
való megfosztása. 

Ex cathedra Petri , Szent-Péter székéből, a szent
széktől, pápától származó, t. i. vélemény v. parancs. 

Excavatio (lat.), öböl, vájulat. 
Excavator (lat.), 1) odvas, szuvas fogak kikapará

sára szolgáló eszköz; — 2) szárazban való kotrásra 
használt kotrógép. 



Excellens (lat.), kitűnő; excellenter, kitűnően ; 
excellálni, kitűnni, kitenni magáért. 
Excellentia (lat.), jelesség, fenség; a XIV. szá

zadig királyok és császárok czime; ma nálunk a mi
nisztereket és velők egy rangban levő főméltóságo-
kat, titkos tanácsosokat, az altábornagyokat, tábor
szernagyokat stb.megillető czimzés, e x c e l l e n c z i á s 
ur, nagyméltóságú v. kegyelmes ur. 

Excenter (lat.), központon kivüli korong, gépeken 
alkalmazott köralaku korong, mely oly módon van a 
göröndre erősítve, hogy középpontja nem esik a 
görönd középvonalába; az e. a forgó mozgást egye
nes vonalú oda- és visszamenő mozgássá változ
tatja át. 

Excentricitás (lat.), központonkivüliség, kúpszele
teknél a gyúpont távolsága a középpontól, mérőmű
szereknél a beosztás és a forgás közp. közötti eltérés. 
Excentrika, 1. excenter. 
Excentrikus (lat.), körön kivüli; szertelen, túlzó. 
Exceptio (lat.), 1. kifogás, e. veritatis, a becsület

sértéssel v. rágalmazással vádoltnak azon kifogása, 
hogy az állított tény valódi; a büntető trv. 263. és 
264. §§-ai megállapítják, mikor van megengedve és 
mikor nincs a valódiság bizonyítása; a családi élet 
viszonyaira és a női becsület megtámadására irányuló 
állítást bizonyítani egyáltalán nem szabad. 

Exceptis excipiendis (lat.), kivéve a kiveendőket. 
Excerpálni (lat.), vmely iratból kivonatot készí

teni; excerptum, kivonat. 
Excessus (lat.), kihágás, túllépés, magy. jogforrá

sainkban minden, a törvény által szabott határ átlé
pése és ezen alapuló kihágás, igy van e. dccimarum, 
e. telonii, e. urbarii, e. mandati, büntető trv. 73. §-a; 
azon eset, ha a tettes súlyosabb büntettet követ el, 
mint amelyre a felbujtó rábírta; a súlyosabb bűn
tettért a felbujtó nem felel. 

Exchange (ang., ekszcsenzs), kicserélés, váltó; e. 
a londoni tőzsdének is neve ; e.-office (-ofisz), váltó
üzlet. 

Exchequer (ang., ekszcseker), kincstár; e. bilis, 
angol kincstári jegyek, melyeket 1696-ban bocsátot
tak ki legelőször Angolországban. 

Excitantia (lat.), izgató szerek. 
Exclusio (lat.), kizárás; exclusiv, másoktól el

zárkózó, kizárólagos. 
Exclusiva(lat) , jus e.-ae, v. e.-m dandi, az osztrák, 

spanyol uralkodóknak s a franczia államfőnek azon 
joga, hogy a pápaválasztásból egy-egy egyént kizá
rathatnak, amennyiben ezen szándékukat a válasz
tás megtörténte előtt erre meghatalmazott bibornok 
utján kijelentették. 

Excommunicatio (lat.), kirekesztés az egyház kö
telékéből. Kétféle: e. minor, kiközösítés csupán a 
szentségek felvételéből és kiszolgáltatásából, e.maior, 
kiátkozás, mely a sújtottat az egyházi élet minden 
malasztjából, istentiszteletből, a hívekkel való érint
kezésből kizárja, még a ker. eltemettetést is megta
gadják tőle, sőt hajdan az egyházi átok a polgári és 
politikai jogok elvesztésével járt; ma polgárjogi ha
tása nincs. 
Excoriatio (lat.), bőrfeltörés, felhámlás, hor-

zsolás. 
Excrementum (lat.), a kiválasztás terméke, 1. ki

választás. 
Excursio (lat.), kirándulás. 
Excursus (lat.), kitérés. 
Excusálni (lat.), mentegetőzni; excusalio, men

tegetőzés. 

Execratio (lat.), átok, megszentségtelenités, külö
nösen az istentiszteletre szánt helyiségek v. tárgyak
nak e jellegökből való kivetköztetése. 

Executio (lat.), 1. végrehajtás; szorosabb értelem
ben a halálitélet végrehajtása. 

Executiva (lat.), végrehajtó közeg, hatalom. 
Executor (lat.), bír. végrehajtó. 
Exegesis (gör.), magyarázás, fejtegetés; exegeta, 

szentirás-magyarázó; tftfí'.fesz'^szentirás-magyarázat. 
Exegi monumentum aere perennius (lat.), erez

nél tartósabb emléket állítottam magamnak, H o r á c z 
szavai. (Ódák III. 30. 1.) 

Exemplar (lat.), példány. 
Exemplifícalni (lat.), példázni, példák felhozásával 

megmagyarázni. 
Exempli grat ia (lat.), példának okáért, például. 
Exemplum (lat.), példa, minta. 
Exemtio (lat.), kivétel, felmentés valamely külön

ben általános szabály, teher v. kötelék alól; hazai 
jogunkban különösen a közterhek alóli felmentés; e. a 
teloniis, tricesimis etc, a vám v. harminczad alól, a 
kánonjogban különösen a püspöki hatóság alóli kivé
telek; exemti, akik az exemtiot élvezik. 

Exequálni (lat.), executio által végrehajtani. 
Exequatur (lat.), a nemzetközi jogban a kormány 

által valamely idegen hatalom képviselőjének adott 
engedély, hogy ügyködését megbízó levelének bemu
tatása után megkezdhesse ; főleg idegen consulok-
nál szokásos. 

Exequiák (lat., exsequiae), már a rómaiaknál a 
temetkezési szertartások, melyek az elhaltnak rang
jához képest változtak ; ma gyászszertartás. 

Exercir-Reglement (francz., -szir-réglmán ; magy. 
gyakorlati szabályzat), szabályzat a hadsereg kü
lönféle csapatainak vezényletéről, sorakozásáról és 
hadászati mozdulatairól; továbbá a fegyverek keze
léséről. 

Exercitium (lat.), gyakorlat ; exercitia spiritualia, 
lelki gyakorlatok, a kath. egyházban szokásos gya
korlatok, imák, felolvasások (lectiones), kapcsolatban 
visszavonult és jámbor élettel az ájtatosságban, ren
desen papi személy vezetése alatt. Meg vannak szabva 
papok számára a felszentelés, világiaknak az áldo
zás felvétele előtt, de máskor is szokásosak. 

Exerczi r -csont , a felkarizomban, többnyire a 
delta-izomban fellépő csontszerü keményedés idült 
izomlob folytán, mely tulerőltetés vagy gyakori erő-
művi behatások (a puska odaütődése gyakorlás alatt) 
folytán származik. Kezelés : a csontosodott rész 
eltávolítása. 

Ex est (lat.), vége van. 
Exeter, Devonshire angol grófság főhelye a Bristoli 

csatorna közelében eredő Ex m. 37.580 lak. Elénk 
ipar és keresk., különösen gyapjúval. Hires székes
egyház, prot. püspökség. 

Exfoliatio (lat.), szuvas csontrétegek elporlása. 
Exhalatio (lat.), kilehelés, kigőzölgés. 
Exhaustor (lat.), szellőztetésnél, stb. levegő, gőz 

kiszívására szolgáló szívógép. 
Exheredatio (lat.), kitagadás. 
Exhibitio (lat.), kiadása, felmutatása, hozzáférhe-

hetővé tevése vmely tárgynak v. okmánynak. Kereset 
tárgya lehet, ha a felmutatást vagy kiadást kérő fél 
érdekeltségét igazolja. Az ellenféllel közös okirat 
kiadását a perrendtartás 188. §.-a értelmében alkere-
settel lehet kérni; az 1881 : LIX. t.-cz. 20. §.-a intéz
kedik a harmadik személynél levő okirat kiadása 
iránti eljárásról. 



Exhumatio (lat.), exhumálás, az eltemetett holt
tetemnek rendesen törvényszéki czélokra szolgáló 
kiásása. 
Exigentia (lat.), követelmény, kellék, szükséglet; 

e.-ák t u d o m á n y á n a k nevezte Kossuth a politikát, 
a viszonyoknak és a pillanatnyi szükségleteknek 
ügyes számbavételét értvén alatta. 
Exilium (lat.), számkivetés, száműzés ; exuláns, 

száműzött. 
Ex improviso (lat.), váratlanul. 
Existentia (lat.), létei, önfentartás ; existentiamini-

mum, azon összeg, mely az élet fentartására vala
kinek okvetlenül szükséges. 

Exitus (lat.), kimenetel, vég ; e. lethalis, halálos 
kimenetel, halál. 
Ex-lex, korlátlan uralkodó; törvényen kivül levő. 
Exmissio (lat.), kiküldés ; a perjogban jelenti külö

nösen valamely személynek, p. o. bérlőnek, hatósági 
elmozdítását általa birt ingatlanból. 1881 :LIX. t.-cz. 
13. %.f.g. 

Exner V i l m o s F e r e n c z , technológus, szül. Gán-
serndorfban (Alsó-Ausztria) 1840. ápr. 9-én. A bécsi 
technológiai iparmúzeum egyik alapitója és igazga
tója. 1882 óta a birodalmi tanács tagja. 

Exodus (gör.), kimenetel; a pentateuchus 2. köny
vének neve. 

Ex officio (lat.), rövidítve ex offo és e. o., hiva
talból. 
Ex omnibus aliquid, ex toto nihil, mindenből vmit, 

az egészből semmit, latin mondás. 
Exomphalus (gör.), köldöksérv. 
Exonerat io (lat.), felmentés valamely teher, vád 

alól. 
Exophthalmus (gör), szemkidülledés. 
Exorcismus (lat.), a keresztény egyházban az 

ördög v. gonosz szellemeknek kiűzése a megszállott 
emberből, állatból, sőt élettelen tárgyakból; történik 
imák végzése és a jó szellemeknek isten nevében 
való idézése mellett. Már Krisztus végezett az evan
géliumok szerint ilyen ördög-üzéseket és kül. a ke
reszténység első századaiban általános gyakorlat
ban voltak a legújabb időkig; megmaradt az ev. 
egyházban is. Különös jelentősége van az e.-nak a 
keresztelésnél, mint abrenunciatio (1. e.). 
Exosmosís (gör.), kiszivárgás, átszivárgás. 
Exostosis (gör.), csontnövedék. 
ExotikuS" (gör.), külföldi, idegen, e. n ö v é n y a 

forró égövi növény ; e. p a p i r , mely tőzsdei forgalom 
tárgyát ritkán v. épen nem képezi és hivatalosan je
gyezve nincs. 

Expansio (lat.), terjeszkedés, gőz terjeszkedése, 
feszültsége: e.-s gép , melynél a ramácsut bizonyos 
részében a gőzcsatornát elzárják és a gőz e.-ját is 
felhasználják munka végzésére, 1. gőzgép ; e.-s löve
dék, azon lövedék, melynek hátulsó része a kilövés
nél terjeszkedik és a lövegcső huzagaiba bevágódik. 

Expatriálni (lat.), az országból, hazából kiutasí
tani, kivándorolni. 

Expectorálni, kiköhögni ; expectorantia, kiköhög-
tető, melltisztitó szerek. 
Expediálni (lat.), elszállítani, e.-iens, kisegítő esz

köz ; e.-i ti o elszállítás, kiadóhivatal; vállalat több
nyire még nem teljesen ismert vidékek felkutatására ; 
k a t o n a i e x p e d i t i o , a feladathoz mért kisebb-na
gyobb hadcsapat bizonyos katonai czél (mozgalom 
leverése, terület megszállása) elérésére. 
Expensae (lat.), költségek, kiadások, különösen a 

bíróilag megállapított per- s ügyvédi költségek. 

Experimentál is (lat.), kísérleti, kísérletekkel egybe
kötött ; e. chemia, kísérleti vegytan ; e. physika, kísér
leti természettan. 

Expert (franczia.), jártas, gyakorlott, tapasztalt, 
szakértő. 

Expertise (francz. -íz), vmely tárgynak szakértők 
által megvizsgálása, becslése. 

Exploitálni (francz. -ploá-), vmely találmányt v. 
felfedezett földrészt, bányát kizsákmányolni, illetőleg 
e czélból üzembe venni. 

Explosio (lat.), robbanás ; explosiv anyag, rob
banó anyag. 

Exponált, veszélynek, támadásnak kitett. 
Exponens (latin), hatványkitevő, viszonyszám; 

exponentidlis egyenlet, 1. egyenlet; e. mennyiség, hat
vány, melynek változó kitevője van. 

Export (lat.), kivitel, 1. e. 
Exposé (francz.), előadás, kifejezés, kül. a pénzügy

miniszter azon beszéde, melynek kíséretében az 
államköltségvetés előirányzatát a parlament elé ter
jeszti. 

Expositio (lat.), kiállítás, magyarázás ; színművek
ben az I. felvonás, mely megismerteti a nézővel a 
dráma főszemélyeit, vmint a helyzetet, melyből az 
összeütközés fejlődni fog. 

Express (lat.)," határozott, gyors; e.-levél, mely 
rendeltetése helyére érkeztekor azonnal (soron kivül) 
a czimzettnek kézbesittetik, ezért külön dij (expr. 
kézb. dij), nálunk 15 kr fizetendő. 

Expressio (lat.), kinyomás. 
Express-puska, 350 egész 575 öblű, sekély csiga 

vonású, nagyon nehéz csövű puska, mely nagy por
töltésével roppant kezdő erővel löki ki a lövedéket 
s annak 150—200, sőt 400 mtrre is teljesen vízszin
tes pályát biztosit. 

Ex professo (lat.), a beismeréshez képest; szándé
kosan; hivatáshoz képest, hivatásos. 

Expromissio (lat.), a kötelem ujitás általi megvál
toztatásának azon neme, midőn harmadik személy 
az adós közbenjárása nélkül, sőt ellenére lép be a 
kötelembe. 

Expropriatio (lat.), kisajátítás (1. e.). 
Exquisit (lat.), kiválasztott, finom, kitűnő. 
Exsiccator (lat.), szárító, görbített vagy egyenes 

szegekkel ellátott lécz, melyre a fonnyadt dohányle
velet aggatják. 

Exspectantiák, a kánonjogban a még meg nem 
üresedett egyházi hivatalokra való várományi jog. 
Ma nap már nem fordulnak elő, kivéve az örökösö
dési joggal kirendelt coadjutorokat (l. e.). 

Exspectativ gyógymód az, melynél minden beható 
gyógykezelést mellőzve várakozó álláspontot fogla
lunk el és inkább a betegség egyes tüneteit észleljük. 

Exspiratio (lat.), kilehelés, kilégzés. 
Exstirpatio (lat.), kóros szöveteknek v. szervek

nek késsel, écraseurrel v. egyéb uton való kiirtása. 
Exst irpator (lat.), gyomirtó, ekeszerü gép, 1. eke. 
Exsudatum (lat.), izzadmány. 
Extensiv gazdaság, külterjes gazdaság, mely az 

állattenyésztés és gazdasági ipar rovására csupán 
gabonatermeléssel foglalkozik. 

Extensores (lat.), nyújtó, feszítő izmok. 
Extérieur (francz., -iőr), vminek külseje; e. alatt 

értik a tőzsdén a spanyol járadékot is. 
Externus v. e x t r a n e u s , külső, külföldi; igy 

nevezik azon tanulókat, kik nem laknak a convic-
tusban. 

Exterri toriali tas (lat.), területenkívüliség (1. e.). 



Extractio (lat.), kihúzás, eltávolítás ; e. dentium, 
foghúzás; e. corporis álieni, idegen test eltávolítása. 
Extractiv anyagok, 1. kivonatanyagok. 
Extractum (lat.), kivonat (1. e.). 
Extra Hungáriám non est vita, si est vita, non est 

ita (lat.), Magyarországon kivül nincs élet, vagy ha 
van is, de nem ilyen: a nemzeti hanyatlás korában 
(1711—90.) keletkezett önámító mondása a magyar 
nemességnek. Említi Losonczi István a >Hármas kis 
tükör* cz. müvében (1777.) és Szirmay, Hungária 
in parab. 

Extrajudicialis (lat.), peren kivüli (1. e.). 
Extra muros (lat.), a falakon, azaz a városon kivül. 
Extraordinaria cognitio (lat.), azon neme a római 

jogi pernek, melyben az eljárás nem volt a hatóság 
és a biró előttire (in jure et in judicio) feltagolva, ha
nem az egész a hatóság előtt folyt le. Altalános lett 
a császárság alatt. 

Extraordinarium (lat.), a költségvetés (1. e.) azon 
része, mely rendkívüli bevételeket és kiadásokat tar
talmaz. 

Extra seriem (lat.), soron kivül. 
Extra-uterin terhesség, méhen kivüli terhesség 

(1. terhesség). 
Extravagantes (lat.), a liber VI. után kibocsátott 

és a Clementinákba fel nem vett és azért vagantes, 
kalandoroknak nevezett pápai ügyleveleket Chappius 
János 1500-ben két gyűjteménybe foglalta össze: 
E. Joannis XXII. és E. communes. 

Extrém (lat.), szélső. 
Extremitas (lat.), a vég, a végtagok, u. m. lábak 

és kezek ; szélsőség. 
Extuberantia (lat.), kinövés, daganat. 
Exulceratio (lat.), kifekélyesedés, genyedés. 
Ex ungue leonem, latin közmondás : az oroszlánt 

körméről is meg lehet ismerni. 
Eyck H u b e r t és J á n o s testvérek, németalföldi fes

tők a XIV. században. Legismertebb művük a genti 
nagy oltárkép, mel}' 12 táblából állott, melyekből 
azonban már csak négy van eredeti helyén. 

Eydau, magy. : Nagy-Ida (Kolozs m.). 
Eydischbach v. -dorf, magy.: Idéspataka, Maros m. 
Eydtkuhnen, helység Keleti Poroszországban, 

Oroszország határán 3500 lak. Fővámhivatal. 
Eylau, 1) Porosz E., város Königsberg porosz 

kormánykerűletben, 4000 lak. 1807. febr. 7. és 8. 
harcz Napóleon és a porosz-orosz egyesült seregek 
közt. — 2) Német E., város Nyugoti Poroszország
ban a Geserich tó m. 5000 lak. Vasúti csomópont. 
Eynern E r n ő , német politikus, szül. 1838. Bar-

menben. 1879. óta a porosz képviselőház tagja. 
Eyre tó (Laké Eyre, lek ér), tó (9900 km 2) Dél-

Ausztrália é.-k.-i részén, ide ömlik a Cooper; száraz 
időben iszappal telt. Nevét felfedezőjétől (1840.) 
Eyre-től nyerte. 
Eyschen P á l , luxemburgi államminiszter, szül. 

1842. — 1874-től 1889-ig a nagyherczegség ügyvi
vője a berlini udvarnál. 1889. Vilmos hollandi király 
betegsége idején és később, a király halála után, E. 
mint államminiszter vezette be Nassaui Adolf hercze-
get a regensségbe, ül. a kormányba. Az uj nagyher-
czeg meghagyta E.-t állásában. 

Eytelwein, J á n o s Alber t , szül. 1764. Frankfurt
ban, f 1848. Berlinben. Mint közönséges tüzérkatona 
kezdte pályáját s mint országos építészeti főigazgató 
végezte. Fontos elméleti és gyakorlati műszaki kér
dések megoldásával foglalkozott és egy uj vizsebes-
ségi képletet (E.-féle k.) állított fel. 

Eyth M i k s a , német gépészmérnök és iró, szül. 
1836. A gőzekét javította. 

Ezeket irám A tenger partján, Oceanus mellett . . . 
B. B a l a s s a Bálint egy hires költeményéből (1591.). 

Ezekiel, zsidó próféta, ki 598. Kr. e. a babyloni 
fogságba vitetett, hol látományai voltak, melyek a 
biblia E. czimü könyvében foglaltatnak. A monda 
szerint megölték, a középkorban fel is találták állító
lagos sírját. 

Ezeregy éj , hires keleti mesegyűjtemény, eredetére 
nézve persa, mostani alakjában arab, egy része Kr 
u. a IX. században keletkezett, de nagyobb része 
későbbi. Magyarra Vörösmarty, Szalay László, Len
csés és Szabó Dávid fordították 1829—35., 18 ktben, 
ujabb kiadása Nádor Gyulától, 4 kt., 1884—85. 

Ezeres, régi emlékeinkben ezredest is jelent; az 
ezredet v. regimentet magát ezernek, a parancsnokát 
e z e r e s k a p i t á n y n a k nevezték. 
Ezerjófű, növény a terebinthinák rendjéből. A (k ő r i s) 

e., dictamnus albus s. fraxinella, 30—90 cm. hosszú, 
felálló szárú növény ; levele szárnyalt, virága piros, 
ritkán fehér. Nálunk elég gyakori, előfordul Dél- és 
néhol Közép-Európában. Az egész növénynek átható 
balzsamos illata van, mely virágzás idején, különösen 
meleg napokon oly erős, hogy a kipárolgott illó ola
joktól telitett levegő, ha a növényhez égő tárgygyal 
közeledünk, lángban meggyulad. Gyökerét, valamint 
magvát régente mint az eskór (nyavalyatörés) hatá
sos gyógyszerét, párlatát a pestis ellen és mint szé
pítő vizet használták. 

Ezerlábuak, myriapoda, ízeltlábú állatok, a ma
gyar nép inkább s z á z l á b ú néven ismeri (1. e.). 

Ezermester , bűvész, szemfényvesztő ; olyan em
ber, ki sokféle ügyességet tud. 

Ezópus, görög meseköltő, 1. Aesopus, ezópusi 
mese, 1. mese. 

Ezra, zsidó pap és írástudó, a zsidó állam helyre
állítója. Artaxerxes Longimanus perzsa király segít
ségével 458. Kr. e. 1800 hitfelével Persiából Palaesti
nába vonult s helyreállította a rendes isteni tiszteletet. 
E. könyve az ó-testamentumban foglal helyet. 

Ezred, a gyalogságnál 4 zászlóaljból, a lovasságnál 
2 lovasosztályból, a tüzérségnél 2 ütegosztályból, a 
szekerészeinél 5 szekerészosztályból álló csapat. Pa
rancsnoka e z r e d e s , a VI. napidijosztályhoz tartozó 
törzstiszt. 

Ezredéves ünnepély, nagy történelmi jelentőségű 
esemény ezredik évfordulójának alkalmából tartott 
ü., a magyarság a h o n f o g l a l á s (1. e.) ezredik 
évfordulóját, minthogy a foglalásnak sem kezdete, 
sem vége biztosan meg nem állapitható, 1895. vagy 
1896-ban készül megülni. 
Ezsau (héb. = szőrös), Izsák és Rebeka elsőszülött 

gyermeke; fivére Jákob, ki kijátszotta s megfosztotta 
az atyai áldástól. A zsidó mondákban gyakran a tel
hetetlen római birodalom jelképi elnevezése. 

Ezüst (argentum), már a legrégibb idők óta ismert 
és használt fém. Vegyi elem, vegyjele Ag. A termé
szetben nagyon elterjedt, de csekély mennyiségben 
és pedig mint termésezüst rendesen eredeti fek
helyeken, különféle sziklafajokban haj, fa, moh, 
háló, lemez s tábla alakban. Szine fehér, néha sár
gára, egészen feketére futtatva. Nevezetesebb ter
mésezüst lelhelyek: nálunk Selmecz, Nagybánya, 
Körmöcz ; továbbá Norvégia, Szászország, Cseh
ország, Chile, Peru, Kalifornia, Éjszak-Amerika stb. 
Sokkal elterjedtebbek azonban az ezüst-érczek, neve
zetesen az ezüst és kén vegyülete, melyhez antimon, 



arzén, réz, ólom stb. járul. Előfordul ezenkívül az 
ezüstnek jód, brom és chlorral (szaruezüstércz) 
alkotott vegyülete. Magyarország ezüsttermelésének 
javarésze a galenit nevü ólomérczből kerül ki, mely 
csaknem mindig több-kevesebb ezüstöt tartalmaz. 
Az ezüst szép fehér szinü (ezüstfehér), paránysulya 
107,93, f. s. 10,5, k. 2 , 5 - 3 , olv. p. 1000°. Nyújt
ható. A természetben előforduló savaknak ellenáll; 
könnyen oldja azonban a salétromsav, úgyszintén 
a forró kénsav is. Levegőn nem változik; kéntar
talmú gázok, vegyületek, vagy kénnel érintkezve 
megfeketedik. 

E . - b á n y á s z a t , melyet hazánkban Selmeczen, Kör-
möczön s egyéb helyeken már a rómaiak űztek, az 
ezüstnek, valamint érczeinek keresésével s a föld 
mélyéből való kihozatalával foglalkozik. A bányász 
feladata az érczeket a meddő kőzetektől elválasztani, 
sőt, ha szükséges, a szegény érczeket töményiteni 
is ; ez utóbbi munkálat az u. n. zúzókban történik, 
hol az érczeket porrá törvén, vizzel mossák : a víz 
a csekélyebb fajsúlyú kőzetet magával viszi, az 
érczes rész ellenben visszamarad. Miután ezen tömé-
nyités igen olcsó, már csak azért is czélszerü, mert 
a töményitett éreznek tovaszállitása, de különösen 
kohászati feldolgozása sokkal kevesebbe kerül. Ezüstre 
irányuló bányászat van hazánkban : Selmeczen, Kör-
möczön, Fernezelyen (N.-Bánya mellett), Aranyidkán, 
Tajón, Kapnikbányán, Felsőbányán, Hodrusbányán, 
Vihnyén, Bélabányán, Pjergen, Szélaknán, Stefultón, 
Kövespatakon, Miszbányán, Szomolnokon, Gölnicz-
bányán, Telkibányán, Dobsinán, Hidegszamoson, 
Nagyágon, O-Radnán, Horgospatakon stb. 
K o h á s z a t i f e l d o l g o z á s a . Az ezüstnek érczei-

ből való kihozatala, vagyis kohászata v. száraz, v. 
nedves uton történik: 1) a s z á r a z u t o n való 
kohósitás az érczeknek több izben való pörkölésé
ben és reá következő olvasztásában áll ; ez alkalom
mal az ezüst az érezben levő aranynyal együtt 
átmegy azon ólomba, mely v. szintén benne volt az 
érezben, v. pedig az olvasztás előtt az érezhez pó
tolták. Az igy nyert ólmot, úgynevezett d ú s ó lmot , 
azután az üző kemenczében erős levegő-hozzáfujta-
tás mellett olvadásban tartják, ekkor az ólom vegyül 
a levegő oxygénjével s mint ólomoxyd (gélét, mázag) 
a felületre kerül, honnan lehúzható, az ezüst és 
arany pedig visszamarad. Az aranytartalmu ezüstöt 
hazánkban a körmöczi pénzverő intézetben forró 
kénsavval választják ; a kénsav feloldja az ezüstöt, 
az arany pedig por alakban visszamarad. A nyert 
ezüst-oldatból az ezüstöt rézzel ejtik ki s azután 
megolvasztván vagy pénzzé dolgozzák fel, vagy 
elárusítják. Nagyobbszerü ezüstkohók vannak Sel
meczen, Fernezelyen (Nagybánya mellett), Przibram-
ban, Freibergben stb. ; — 2) a n e d v e s u t o n való 
feldolgozási módok közül legegyszerűbb s leggyor
sabban czélra vezet: a) a f o n c s o r i t á s (amalga-
matio), ennél az ezüstérczekben lévő ezüstöt ezüst-
chloriddá alakítják át (nálunk chlorozó pörkölés, 
Amerikában chlorozólag ható anyagokkal való ösz-
szetaposás által), azután vasgolyókkal s higanynyal 
keverve hordókban forgatják; 24 óra alatt az ezüst 
átmegy a higanyba s nyerik az ezüstfoncsort, mely
ből sajtolás s izzítás után az ezüstöt kapják, ily 
módon hazánkban már csak Aranyidkán (Kassa 
mellett) nyernek ezüstöt; b) k ü l ö n f é l e l u g z á s i 
módok szerint; ezeknél v. ezüstchloriddá alakítják 
chlorozó pörkölés által az érezben levő ezüstöt s 
azután különféle oldatokkal kivonják, pl. konyhasó 

oldattal (ez az A u g u s z t i n - f é l e e l j á r á s ) , hazánk
ban Tajón, Beszterczebánya mellett, alkénessavas 
nátrium oldattal ( P a t t é r a v. ennek javitottja, az 
ujabban nagy hírre jutott B i t t s á n s z k y - f é l e eljá
r á s ) Kapnikbányán ; alkénessavas calciummal való 
lugzás (Kiss-féle e l j á r á s ) Felsőbányán; v. végül 
az egyszerű vizzel való lugzás (Ziervogel-féle 
e l j á r á s ) , ennél az ezüstérczeket ugy pörkölik levegő 
hozzáférése mellett, hogy az ezüst vizben oldható 
kénsavas ezüstté változzék át. 

E . - t s rmelés . Ősrégi időktől kezdve szoros össze
függésben áll az aranytermeléssel (1. e.). A középkor
ban a mai osztrák tartományok termelték a legtöbb 
ezüstöt. A XVI. században különösen Joachimsthal 
tünt ki nagy e. t.-ével; a XVIII. században Selmecz 
és vidéke. Amerika felfedezése után az aranyterme
léssel együtt az e. t. is nagy lendületet nyert, ezt 
azonban sokszorosan fölülmúlja Észak-Amerika s 
Ausztrália legujabbi roppant ezüsttermelése. Az ezüst 
értéke 85—86 frt kilogrammonként; a körmöczi pénz
verő intézet azonban a hazánkban termelt ezüst 
kilogrammjáért már évek óta 90 frtot fizet. Az egész 
világ e. t.-ét 1875—1880-ig átlag évi 2.450,252, 
1881 — 1885 2.861,709, 1886—1889-ig 3.300,000 kg. 
volt; az e. t. tehát folyton óriási módon emelkedik. 

Ezüstagio, azon felpénz, mely vmely pénzbeli köte
lezettség e.-ben való teljesítéséért fizetendő, nálunk az 
ezüst szabad kiveretésének megszüntetése óta (1878.) 
megszűnt, sőt papírpénzünkkel szemben az e.-nek a 
világpiaezon mintegy 20%-os disagioja van; e. rúd, 
több kilogramm sulyu rudalaku ezüsttömeg, mely 
az állam fémjelzésével van ellátva és mint ilyen az 
e.-világkereskedésben forgalom tárgya. 

Ezüstbroncz, valódi, finoman szétdörzsölt ezüstfüst, 
mely gummival keverve beszárittatik és festésre, va
lamint ezüstözésre használják. 

Ezüst deres, az a ló, melynek fekete, szürke, fehér 
a szőre, de melyben a fehér túlnyomó. 

Ezüstércz, a termés ezüst, az ezüstöt tartalmazó : 
termés arany, termés arzén és termés higany, az aki-
nit, az altit (tellurólom), az antimonezüst (diserasit), 
az argentit (fakóércz), az arsenopyrit, arquerit 
(ezüstamalgam), az astonit, a bronczezüst (bromargy-
rit), a chalkopyrit, a chalkoxit, a chlorezüst (kerar-
gyrit), a cuproplumbit, az embolit, az eukairit (selen-
rézezüst), a galenit (ezüstöt tartalmazó), az ezüst-
rézkéneg, az ezüstvaskéneg, a hessit (tellurezüst), 
a jódezüst (jodyrit), a kákasüvegércz, a myargirit 
(hypargirit), a polybasit, a proustit (arzénezüstércz), 
a pyrargirit, a pyrit (ezüstöt tartalmazó), a pyros-
tilpnit, a selenezüst, a sphalerit, a stephanit, a syl-
vanit, a tetradymit, a tetraédrit (fakóércz) és a xan-
thokon. Az ezüst és érczei v. kvarezban, v. kénfémek 
társaságában a kvarcz kíséretében, v. carbonatokban 
ólomérczekkel társulva, v. végre baryt és fluorithoz 
kötve az ólom érczeivel együtt fordulnak elő. (L. Lit-
schauer Lajos. A bányamiveléstan, Selmeczbánya, 
1890-91 . ) 
Ezüstfa, elaeagnus, fa az ezüstfélék (eleagneae) 

rendjéből. A k e s k e n y l e v e l ü e., e. angiistifolia, le
vele lándzsás, épélü, mindkét lapján ezüstfehér, pik
kelyes. Virága ezüstfehér, belül sárga. 

Ezüstfehér v. e. szürke, az a marha, melynek fes-
tenyzett bőrén fényes fehér a szőre. 

Ezüstfoncsor (e.-amalgam), ezüst higanyban fel
oldva, használják a tűzi uton való ezüstözésnél. 

Ezüstforgalom, az e. be- és kivitele. Első helyen 
áll Anglia, de a forgalom határozottan átviteli jellegű. 



A bevitel tekintetében első helyen áll Kelet-India, 
mely 1889-ben 123.9 millió frt értékű ezüstöt impor
tált. A kivivő országok közt Ausztrália és Mexico 
állanak első helyen, továbbá Oroszország, mig az 
Egyesült-Államok nemcsak óriási ezüsttermelésüket 
tartják vissza, hanem az 1890. évi ezüsttörvény óta 
még bevitelre is szorulnak. 

Ezüstfreccsenés, azon tünemény, melynek kísére
tében a tiszta, megolvasztott ezüst kihűlése alkal
mával megolvadásakor a levegőből elnyelt oxygent 
elbocsátja. Az ezüstfreccsenést sajátságos sustorgás 
kiséri s azon helyen, a hol az elnyelt oxygén kiáram-
lik, karfiolhoz hasonló kidudorodások képződnek. 

Ezüstkéneg, 1. argentit. 
Ezüstkészitmények, (gyógyszerek) : 1) Argentum 

nitricum crystallisatum, AgNo s, jegeczes légenysavas 
ezüst, lemezes, színtelen, szagtalan, maró, fémes ízü 
jegeczeket alkot. Substantiában, töményebb oldatok
ban edző szer (causticum), higabb oldatokban erős 
összehúzó szer. Használják torok, gége, orrnyák
hártya ecsetelésére (l'o—12'0 : 50'o) ; a szem köthár-
tyájának ecsetelésére (0'2— lO'o). Újszülöttek kankós 
szemhurutja (blenorrhoea neonatorum) ellen mint 
óvgyógyszert használják l°/o-os oldatban (Credé). 
Továbbá alkalmazzák csőrének (0'5—l'o : lOO'o), 
hűgycsőbe fecskendezésre (0'05 : ÍOO'O— ISO'o) ; hó-
lyagmosásra (0'4—2'0 : 400"o) langyosan. Oldatait 
fekete üvegben rendelik, mert a fény szétbontja. — 
2) Argentum nitricum fusum, lapis infernalis, p o 
kol kő, légenysavas ezüst rudakban, erélyes edző
szer, kül. tulbő sarjadzás (vadhús) ellen. — 3) Ar
gentum nitricum cum kalio nitrico, légenysavas ezüst 
salétrommal, rudacskákban, enyhébb edzőszer az 
előbbinél. 
Ezüstkölcsön, 4Va°/o-os államvasuti; az 1888-diki 

XXXII. t.-cz. alapján bocsáttatott ki 119,500.000 
ezüstforint névértékben. A kötvények 100, 200, 1000 
és 5000 ftosak, 1889. jan. 1-től kezdve 75 év alatt 
félévenkint sorsolás utján törlesztetnek. Szelvényeik 
jan. 2. és jul. 1-én válnak esedékessé és 6 év alatt 
elévülnek. Biztosítására az emiitett t.-cz.-ben meg
határozott módon az összes állam- és államosított 
vasutak szolgálnak, melyekre a törlesztésére fize
tendő évi 5,575.588 e. frt. járadék mint jelzálogokra 
lett bekebelezve. 

Ezüstmázag (e.-gelét), a világossárga színű ólom-
oxyd (1. e.) neve (ezüst nincs is benne) ; a veres má-
zagot arany mázagnak hívják. 
Ezüstmenyegző v. lakodalom, a huszonöt évig 

együtt élő házasfelek örömünnepe. 
Ezüstötvözet, ezüstnek más fémekkel való keve

rékei v. vegyületei. Az ezüsttárgyakat az ezüst lágy-
sága miatt ötvözetből készítik, leggyakoribb az ezüst-
és réz-ötvözet, ebből készülnek az ezüst-tárgyak, 
ékszerek és pénzek. Az ezüsttárgyak ezüst tartalma 
(finomsága) különböző, nálunk 950, 900, 800 és 750 
ezredrész, vagyis 1000 s. részben ennyi ezüst van, 
a többi réz. Az ezüstpénzek finomsága az ezüstforin
tosnál 960, a huszkrajczárosnál 500 és a tizkrajczá-
rosnál 400 ezredrész. 

Ezüstözés, különféle tárgyaknak ezüsttel való be
vonása, előbbi időkben ugy történt, hogy ezüstfon-
csort kentek az ezüstözendő tárgyra s azután mele
gítés által a higanyt kiűzték (tűzi ezüstözés), jelenleg 
galván uton ezüstöznek, ezen eljárásnál az elektro
mos gép negatív sarkához kapcsolt ezüstözendő tár

gyat ezüstcyán oldatba mártják, a positiv sarkhoz 
pedig ezüstlapokat kapcsolnak. Ezen módon az idő
tartam szerint tetszés szerinti vastag ezüstréteggel 
lehet a tárgyakat bevonni. 
Ezüst pénznemek. Az európai államok közül jelen

leg Ausztria-Magyarországnak és Oroszországnak 
van e. valutája. Nálunk 1 kg tiszta e.-ből vernek 90 fo
rintot 9 / i o finomsággal, forgalomban vannak továbbá 
2 frt, 1U frtos darabok (az u. n. Mária-Terézia tallér 
(1. e.) csak kereskedelmi pénz, a 20, 10 és 5 krosok 
váltópénzek). Oroszországban a pénzegység az e. 
rubel, melynek súlya 20.73 g., de csak 18 gr. tiszta 
e.-t tartalmaz, vernek még Va és V* r.-kat is e.-ből. 
Németországban, melynek arany valutája van, 9 / i o 
finomságú e.-ből vannak forgalomban 5, 2, 1, Va és Vs 
márkák, Franczia-, Olasz-, Görög-, Spanyolország
ban, Belgium-, Svájcz-, Szerbia-, Románia-, Bulgária-
és Kelet-Ruméliában 5, 2, 1, Va és Vs frankok (a meg
felelő nevek alatt), Nagybritanniában 5, 2Va, l 1/* és 
V« shillingek, továbbá 2 és 4 sh. darabok (ez utób
biak »florins« név alatt), Németalföldön 2 ] /a, 1, Va, 
VÍ> Vio, és V«o forintosok (1 kg. tiszta e.-ből vernek 
100 frtot 9 4 B / i o o o finomsággal), Portugáliában Va, VB, 
V I O és V20 milreis (1 milreis = 2 frt 80 kr.), Dániá
ban, Svéd- és Norvégországban 2, 1, V* és Vio koro
nák (1 k. = 70 kr.), Törökországban 20, 10, 5, 2, 1 
és Va piaster darabok (1 p. = 11 kr.) veretnek ki. 
Az Európán kivül eső államok közül, melyeknek 
e. valutájuk van, legnevezetesebb Kelet-India, hol a 
pénzegység a rúpia, mely 16 annast és ez ismét 
12 pice-t (olv. peisz) tartalmaz. A r. 916 s/s finom
ságú e.-ből veretik és értéke körülbelül 96 kr ; for
galomban vannak továbbá 2 és Va r. darabok is. 
Az észak-amerikai Egyesült Államok 1, Va, V«, V i o , 
és Vao dollár darabokat vernek e.-ből. 

Ezüstpróba, azon sokféle eljárás neve, mely által 
az érezek vagy ötvözetek ezüsttartalmát megálla
pítják. A próbatű és próbakővel való próbálás s a 
titrálás azonos az aranypróbánál mondottakkal. 

Ezüst- t iszt i tás , azon müvelet, midőn a tisztátalan 
ezüstöt a benne levő idegen anyagok eltávolítása 
végett bizonyos vegyületekkel, u. m. borax, salétrom 
stb. megolvasztják. 

Ezüst valuta, I. valuta. 
Ezüstvegyületek. Legfontosabbak: e z ü s t c h l o -

rid, az ezüstnek chlorral alkotott vegyülete = AgCl, 
mint ezüstércz is előfordul. Mesterségesen, vmely 
ezüstőldatnak konyhasó v. sósavval való lecsapása 
által nyerik fehér turószerü csapadék alakjában. A 
napsugarak megfeketitik, ezen alapszik a fotografálás. 
E z ü s t n i t r á t = AgNO s (pokolkő), az ezüstnek 
salétromsavban való feloldása által nyerik ; használ
ják a gyógyászatban s a fotografálásnál stb. E z ü s t -
oxyd , az ezüstnek oxygénnel alkotott vegyülete, 
melyből ammóniákkal való kezelés által a d u r r a n ó 
e z ü s t ö t nyerik s végül az ezüstcyán = AgCy, az 
ezüstözésnél használt vegyület. 

Ezüstvil lanás, az üzés (1. e. az ezüst alatt) azon 
utolsó pillanata, midőn a megolvadt ólomoxyd utolsó 
része is szivárványszínben játszó tünemény kíséreté
ben eltávozik az ezüstről, azaz az ezüst megvillan. 

Ezzelino da Romano, II. Frigyes császár idején a 
ghibellinek feje Olaszországban, szül. 1194. Felső-
Olaszországban nagy hatalomra tett szert, kegyetle
nül üldözte és irtotta ellenfeleit; 1259. legyőzetett s a 
hareztéren kapott sebeiben f. 



F. 
F , fuvó ajakhang (labiális aspirata); mint számjegy 

F = 40, F 40.000 ; német pénzeken F = Stuttgart; 
a zenében f = forte, ff = fortissimo ; hőfokoknál 
F = Fahrenheit ; magyarban f. = folyó, pl. f. hó. — 
S z ó l á p m ó d : adjon isten 3 f-et(friss fiatal feleséget). 

Fa, a növények azon alakja, melynél a törzs kemény, 
fás és kitelelő. A fa bizonyos magasságig ágatlan,ez a 
fa t ö r z s e , s ezen felül elágazik. Az ágak összesége 
a fa k o r o n á j a . A fa növénytani jele T). A fák bel
sejében harántmetszeten szabad szemmel is a követ
kező rétegek különböztethetők meg. Legbelül van a 
bé l , melyet a farétegek v. é v g y ű r ű k vesznek körül. 
A legrégibb faréteg mindig a bél körül van; az ujabb 
évgyűrűk mentől fiatalabbak, annál kiebb esnek ; a 
legkülső, vagyis legfiatalabb réteg után következik 
a cambium (1. e.). A cambialis gyűrűtől kifelé van a 
h á n c s , ez után a ké reg , s legkívül, ha még le nem 
vált, a vékony bőr. A fa vastagodása az által történik, 
hogy a cambium kifelé uj háncs-, befelé uj farétegeket 
hoz létre. A tavaszkor keletkező évgyűrűk különböz
nek az őszkor keletkezettektől. Pl. a fenyődeszkában 
a puha, szélesebb réteg a tavaszi, a keményebb, vilá
gosabb réteg az őszi fa. Nagyságra nézve legnagyob
bak az ausztráliai eucalyptusok, pl. az eucalyptus 
gldbulus és a tobzosok v. tűlevelűek (conifera) kö
zött a wellingtonia gigantea, melyek 100 méternél 
magasabbra is megnőnek. Legmagasabb kort a ma
jomkenyérfák, adansonia (6000 év körül), a sárkány
fák, ̂ raraewa, cypressusok, gummifák s pálmák érikel. 
— K ö z m o n d á s o k és s z ó l á s o k : nagy fát mozgat; 
nagy fába vágta fejszéjét; rossz fát tett a tűzre; sok
féle fából farag; egy fa nem erdő; maga alatt vágja 
a fát; a sok fától nem látja az erdőt; a fát gyümöl
cséről ismerni meg stb. 

Fábián, 1) G á b o r , a m. tud. Akadémia s a Kisfa
ludy-társaság tagja, ügyvéd; szül. 1795. decz. 28. 
Vörösberényben, Veszprémm.; 1848. Aradm. orsz. 
követe, 1849. a hétszemélyes tábla birája, 1861. kép
viselő, f 1877. decz. 10. Megirta Aradmegye törté
netét, igen sokat fordított francziából és latinból. — 
2) I s t v á n , iró, kanonok, a m. tud. Akadémia 1. tagja, 
szül. 1809. f 1871. jul. 19. Irt finn nyelvtant s meg
kezdte a Kalevala finn eposz fordítását. 

Fábiánháza, község Szatmár m. 1880 lak. 
Fábián-Sebestyén, község Csanád m. 991 lak. 
Fabiny, 1) F e r e n c z , curiai kisegítő bíró, szül. 

1854. Bpesten, 1877. kincst. jogügyi ig.joggyak., 1878. 
u. o. tb. fog., 1879. curiai semmitősz. segédfog., 1883. 
marosv.-i táblab., 1891. bpesti curiai kisegítő bíró. — 
2) J á n o s Tófor , szül. 1791. jul. 5. Hasságon, Med-
gyes-székben : 1816—46. a pesti egyetemen a sze
mészet ny. r. tanára, f 1847. nov. 20. Bécsben. — 
3) La jo s , altábornagy, szül. 1830. A lembergi 11. 
gyaloghadosztály parancsnoka. — 4) T e o f i l , volt 
igazságügyminiszter, János Tófor fia, szül. 1822. okt. 
11. Budapesten. 1850. pestmegyei tszéki bíró, 1854. 
orsz. főtörvényszéki, 1860. legfőbb itélőszéki biró, 
1873. a bpesti kir. tábla alelnöke, 1880. a curia leg
főbb itélőszéki osztályának tanácselnöke, 1862. az 
ág. ev. egyház közös felügyelője, 1880. a bánya-
ker. felügyelője és e minőségében rövid ideig a főrendi

ház tagja, 1886—1889. igazságügyminiszter, jelen
leg Sopron város képviselője. 

Fabius, régi római patrícius család, melyből számos 
jeles katona és államférfiú származott; a monda sze
rint 477. Kr. előtt egy hadjáratban a család fitagjai 
elestek egyetlen csecsemő kivételével, ki otthon ha
gyatott s kitől a későbbiek leszármaztak ; Quin tus 
F. R u l l i a n u s kiváló hadvezér volt s győzelmeiért 
a M a x i m u s melléknevet kapta ; unokája Qu in tus 
F. M a x i m u s , a Hannibál elleni harczokban fontos 
szerepet játszott; 217. Kr. e. dictator, de kerülte a 
döntő csatát s igy egyrészt kifárasztotta az ellen
séget, másrészt időt szerzett Rómának az erőgyűj
tésre ; C u n c t a t o r (késedelmező) mellékneve innen 
származik. 

Fabliau (francz. -lió), a régi északi franczia iroda
lomban recitálásra szánt kisebb elbeszélő költemény 
a polgári életből, többnyire pikáns v. szatirikus vo
natkozásokkal. Legjobb gyűjteménye Montaiglontól 
1872 — 83., 5 köt. 
Fabó A n d r á s , agárdi ev. lelkész, a m. tud. Akad. 

1. tagja, szül. 1810. márcz. 10. Losonczon, f 1874. 
márcz. 17. Agárdon. Érdemes történetíró. 

Fabova hegycsoport , a Garam, a Furmaneczi völgy 
s a Murány felől Tiszolcz felé nyúló völgyelések hatá
rolják. Az Osztroszki-Vepor hegység része és közvet
len a Vepor hegységhez csatlakozik. Főleg kristályos 
palákból, gránitból s triaszkoru mészkőből áll. A hegy
ség völgyektől van felszeldelve. Főcsomója a Fabova 
Hola, 1441 m., hozzá csatlakoznak d.-ny. felé Kucse-
lacs, Sztrebernye és Remetta Tiszolcz felé húzódó 
ágai. Keleti része a murányi mészköves fensik, 950— 
1250 m. magas és é.-ny.-ról d.-k.-re lejt; oldalai 
125 — 200 m. magas meredek sziklafalak, legmerede
kebb a murányi völgy felé. Mélyen bevágódott völ
gyei vannak, melyek között gyepes hátak terülnek el. 
Legmagasabb pontja a Klyak 1422 m. 

Fabrica ecclesiae (lat.), az egyházi vagyon azon 
része, mely a templomok fenntartására és az isten
tisztelethez szükséges szentelt tárgyak beszerzésére 
és karban tartására van rendelve. 

Fabrikálni , gyártani, gyári uton előállítani. 
Fabrit ius K á r o l y , történész, sz. 1826. Segesvárt, 

f 1882. ; orsz. képviselő és a m. tud. Akadémia lev. 
tagja volt, irt magyarul és németül tört. munkákat. 

Fabroncz, bronczozott fa, melyet előbb fénymázzal 
bekennek és a máz megkeményedése előtt bronczpor-
ral beecsetelnek. 

Fabula (lat.), mese, tanmese. 
Faby Józse f , vezérőrnagy, szül. 1831. A kassai 

53. gyalogdandár parancsnoka. 
Facade (francz., -szád), vmely épületnek homlokzata. 
Facchino (ol., -kino), munkás, napszámos, hordár. 
Facelluloze, papírgyártáshoz használt fa-anyag, 

nagy nyomás alatt nátronlúg v. calcium- v. magne-
siumbisulfittal megdolgozott fából készilik. 

Fáché (francz., -sé), boszus, neheztelő. 
Faciam Hungáriám captivam, postea mendicam, 

deinde catholicam; Magyarországot előbb fogolylyá, 
aztán koldussá, végül katholikussá fogom tenni. E 
mondást K o l o n i t s eszt. érseknek tulajdonítják. 



Facies (lat.), arcz ; a földtanban Voltz által hasz
nált elnevezése azon helybeli különféleségnek, mely 
vmely lerakodási képletben v. vmely lerakodási terü
let határai között előfordul. 
Facies Hippokratika (lat.), a haldokló arczkifeje-

zése, először Hippokrates irta le. 
Facit (lat., tesz), a számitás összege, eredménye; a 

dolog veleje. 
Facon (francz., faszon), vminek külső alakja, a cse

lekvés módja, ruhánál szabása; f . -nirozni alakítani, 
(szövetnél) mintázni, bizonyos alak szerint formálni. 

Facsarógép, különféleképen készített erőművi be
rendezés, melyben többnyire egyszerű forgatás által 
lehet a kimosott ruhaneműt a felesleges viztől meg
szabadítani. 

Facsavar, vékonj' illesztések összefoglalására szol
gáló csavarrud anya nélkül, a fején lévő bevágás 
szolgál az eszköz befogadására, melylyel be- és ki
csavarják. 

Facset, község Krassó-Szörény m. 1912 lak. a Béga 
mellett, két részre szakad, Oláh- és Német-Facsetre. 
Régen Facsád volt neve. Vára rom. Járásbir., adóhiv. 

Facsimile (lat., csinálj hasonlót), aláírás, kézirat 
v. rajz hű utánzata. 

Facskó, község Trencsén m. 1078 lak. 
Facsusztató, a hegyeken lefelé vezető természetes 

vízmosás v. mesterséges, néha deszkával körülvett 
csatorna, melyet a fahasábok leeresztésére, lecsusz-
tatására használnak. 

Facta loquuntur, a tények beszélnek, lat. mondás. 
Factio (lat.), párt, kül. politikai; factiosus, pártütő. 
Factor (lat.), tényező, a számtanban az egymással 

szorzandó tényezők; könyvnyomdában a művezető, 
néhol intéző v. üzletvezető. 
Factory (ang., fektöri), gyártelep; nagyobb keres

kedelmi raktárak ki- és bevitelre szánt áruból, kül. 
tengerentúli tartományokban; f. m a u n d , a bengál. 
f.-okban használt súlymérték = 33'7 kg. 
Factotum (lat., tégy mindent), a ki másnak minden 

dolgát elvégzi és igy mindenben helyettesiti. 
Factum (lat.), tény. 
Factura (lat.), szállított áruról kiállított számla az 

1881 : XXVI. t.-cz. ért. 5 kros bélyegilleték alá esik, 
de ha 50 frtnál kisebb összegről szól, csak 1 kr bé
lyeg jön rá; f. k ö n y v egyik keresk. segédkönyv, 
melybe az érkező f.-ák sorrendben bevezettetnek; 
f.-álni, számlát készíteni. 
Facultas (lat.), 1) képesség, különösen jogi értelem

ben cselekvési képesség; — 2) meghatalmazás, ezen 
értelemben facultates quinquennales, triennales, sep-
tennales a pápa által a püspököknek bizonyos kisebb 
dispensatiókra 5, 3, 7 évre adott meghatalmazás, ná
lunk 5 évre szokásos; — 3) kar, a tudományos egye
tem egyik kara. 
Facultativ (lat.),vkinek tetszésére, belátására bízott 

ellentéte a kötelező- (obligatorius) nek, f. p o l g á r i 
h á z a s s á g , a kötelezőnek ellentéte, vagyis az állam 
nem mindenkit kötelez arra, hogy házasságát jog
érvényesen a világi hatóság előtt kösse meg, hanem 
csupán megengedi, hogy bizonyos házasságok jog
érvényesen az állam e czélra kirendelt hatóságai előtt 
is megköthetők. 
Fáczán, phasianus, madárfaj a tyúkok (gallinae) 

rendjéből; arcza csupasz; taraj és lecsüngők hiány
zanak; farka igen hosszú. Ázsia erdeiből származik. 
Fajai: az i g a z i f., ph. colchicus; a r a n y f., ph. pic-
tus; e z ü s t f., ph. nycthemeros; e két utóbbi Khiná-
ból származik. Az é k e s f., lophophorus refulgens, 

himje bíboros fémfényben ragyog; a s z a r v a s f., tra-
gopan satyrus, hímjének két szarva van. A f.-tenyész-
tésnek kétféle módja van: u. m. a vad f. tenyésztés, 
mely erdőkben történik és a szelíd, melyet bármely 
udvar elkülönített helyén űzhetni. Francziaország-
ban a vadon élő fáczántyukok maguk költik ki 
tojásaikat, mig a szelid tenyésztésű fáczán csak tojik, 
de nem költ; ennek tojásait összegyűjtik és kisebb 
fajta tyúkok által költetik ki. Csehországban és Szi
léziában a tojásokat pulykák által költetik ki. A fiatal 
f.-ok főelesége a hang}'atojás; a felnőtteké buza, 
tatárka, kisszemü tengeri, kevés kendermag stb. 

Faczement, lényeges alkatrésze a kőszénkátrány, 
melyhez ként, szurkot, rugalmas gummit, kormot és 
kőszenet kevernek; fedélhez használják,szádalt desz
kázatra papirost tesznek és a f.-etrá kenik; tűzálló, 
tartós és olcsó. 
Faczér, a »vacirend«-ből, szolgálat, állás nél

kül levő. 
Faczipő, fából kifaragott, lakkozott és bélelt czipő, 

Francziaországban (sabot) igen használt; nálunk is 
a délmegyebeli sváboknál. 

Fadaise (francz., -éz), izetlenség, együgyűség. 
Fadarazsak, urocerida, rovarok a hártyásszár-

nyuak (hymenoptera) rendjéből, a peterakósak (tere-
brata) alrendjéből. Nőstényök a fát megfúrja és oda 
rakja petéit. A faragásra hatalmas rágószerveik van
nak, melyekkel állítólag még ólom- és czinktáblákba 
is be tudnak furakodni. Hazájuk Európa és Észak-
Amerika. Sir ex gigás, 3 cm. h., álczája nálunk a feny
vesekben él; cephuspygmaeus, szalmadarázs, álczája 
a gabnafélék szalmájában él; kártékony. 

Fadd, község Tolna m. 5513 lak. 
Fade (francz., fád), Ízetlen, unalmas. 
Fadejev, A n d r e j e v i c s R a n t i z l a v , orosz tábor

nok, szül. 1826., f 1884. Számos pánszláv szellemű 
munkát irt. 

Fadette (francz.), boszorka, kis hamis. 
Fadinák, község Krassó-Szörény m. 897 lak. 
Faecaliák (lat.), hulladékok. 
Faeczet, 1. eczet. 
Faenza (Faventia), város Olaszor. Ravenna tar

tományban az Amone m. A fayenceáruk, melyek 
itt gyártatnak, innen nyerték nevüket, püspöki 
székhely. 

Fafaragászat, domborművek, alakok, díszítések
nek stb. fából való kidolgozása; mint a képfaragászat 
egyik ága különösen a gót és renaissance stílben 
virágzott, oltár, orgona, szószék, különféle butordisz, 
faburkolat stb. előállítására; jelenleg bútor és szoba
dísz készitésénél a müasztalosok gyakorolják. 

Fafesték, növényi festékanyag, melyet a festékfák
ból állítanak elő. 

Fafonás, fahuzalból való tárgyaknak fonás általi 
készítése; legalkalmasabb erre a puha fa, mint hárs-, 
nyár- és fűzfa, mig a keményfa a farost sejtjeibe le
rakódott bekérgesedett állomány miatt nem eléggé 
hajlékony; igy készül a kosár, szánderék, gyermek
kocsi stb.; az utóbbiakat tartósság végett lenolaj-
kenczével bemázolják és néha bronczozzák. 

Fagáz, fának levegő elzárása mellett való hevítése 
által nyert világító gáz. 

Faggyú, szilárd állati zsiradék, mely különösen az 
emlős állatok szervezetében rakódik le, főalkotó részei 
a stearinsavas glycerin és palmitin (75"7°/o), továbbá 
az ölein; forró alkoholban felolvad. A kereskedésbe 
nyersen v. kiolvasztva hozzák. Legfontosabb a 
m a r h a f., ez nagyon kemény és igy müipari ezé-



lókra legalkalmasabb; a b á r á n y f. keményebb, fehé
rebb, 47°-nál olvad, de könnyen avasodik; a k e c s k e 
f. hozzá hasonló, de sajátságos szaga van. A f.-t 
használják gyertya- és szappangyártásra és egyéb 
más czélokra, p. müvaj előállítására. Nálunk a f.-t 
többnyire nyersen adják el. A legtöbb f.-t Orosz
ország, Dél-Amerika és Ausztrália termelik. 
Faggyudaganat , atheroma. kásaszerü daganat, mely 

a faggyumirigyekben a faggyúnak túlságos felszapo
rodása és meggyülemlése által származik. A mirigy, 
ennek kivezető csöve, vmint a hozzátartozó hajtüsző 
kitágulnak és zacskóvá alakulnak, mely borsó, mo
gyoró, dió, sőt néha ököl nagyságura is megnő és bel
sejében a kásaszerü faggyút tartalmazza. Kezelése 
megnyitásban, a zacskónak kifejtésében és a faggyú
val együtt való eltávolításában áll; éppen nem veszé
lyes. A f.-d. leginkább a hajzatos fejbőr alatt, az 
arczon és nyakon szokott előfordulni. 
Fagott , fagotto (ol.), bugó-sip (1. e.). 
Fagy, a hőmérsék oly fokú lesülyedése, midőn a viz 

jéggé válik. Kényesebb természetű növények szövetei 
a bennük foglalt viz megfagyása által elroncsoltat-
nak; ha ez őszszel történik, k o r a i , hószegény télen 
s z á r a z , tavaszszal, midőn már a hó eltakarodott, k é-
ső i fagynak nevezik. 

Fagyai , ligustrum, növény az olajfafélék (oleaceae) 
rendjéből. A v e s s z ő s í., I. vulgare, cserje; levelei 
lándzsásak, csomós virágbugája kellemetlen szagú, 
fehér; bogyói feketék, húsuk vörös. Fáját finom esz
tergályos munkákra, bogyóit borfestésre, SZÍVÓS 
veszszőit fonadékul, a cserjét magát kerítésül hasz
nálják. 
Fagyapju, hosszú, vékony és fodros faforgács, me

lyet pakoláshoz, párnához használnak; továbbá fes
tett fűrészpor, bársonykárpit előállításához, s mint 
porzót stb. használják. 

Fagyás-okozta seb, fagy d a g a n a t , congelatio, 
egyes testrészeknek (láb v. kézujj, fül stb.) túlságos 
hidegben való hosszas tartózkodás, különösen pedig 
ezután történő hirtelen felmelegedés miatti megdaga-
dása. A fagyott rész duzzadt, kékespiros, fájdalmas ; 
nagyobb fokú elfagyásnál a bőrön hólyagok is kép
ződnek, sőt az illető tag el is üszkösödik, elhal. 
A duzzadt, kékesvörös tagot legjobb olyan meleg 
vizben füröszteni, a milyet fájdalom nélkül elbir. 
Fagylal t , gyümölcsnedv, czukor, tejfel stb. keve

réke, melyhez jeget adnak és megfagyasztanak. 
Fagyöngy, viscum, növény a fakinfélék (lorantha-

ceae)rendjéből. A fehér f., v. album, ágai villásak, le
velei lándzsások, tompák. Virága sárgászöld, bogyója 
fehér; benne SZÍVÓS, ragadós nedv van. Gyökere más 
fákba nő be és ezekből él, élősdi növény. Körte- és 
alma-, vmint tűlevelű fákon s főleg tölgyfákon szeret 
élni. Belőle főzik a madárlépet. 
Fagyos szentek, a nép -nyelvén, szent Pongrácz, 

Szervácz és Bonifácz, kiknek emléknapja május 12., 
13. és 14., mert ez időtájt a késői fagyok nem ritkák. 
Fagypont, 1. hőmérő. 
Fagyurma, fapaszta, finom fürészporból és erős 

enyves vizből készül, melyet tésztává gyúrnak, s ezt 
mintákba sajtolják ; ilyenféle a b o i s d u r c i név alatt 
ismert gyártmány, melynél a finomra szitált fürész
port V s finom mézgaporral keverik, s azután forró 
mintákba sajtolják ; keretek, dombor czifrázatok stb. 
készítésére használják ; hasonló a m e s t e r s é g e s fa, 
fele részben képlékeny agyagból, fele részben csepü-
ből áll, s vasgáliczot, enyvet s kevés földszurkot tesz
nek hozzá; főleg szobák falainak bélelésére használják. 

Fahéj , a fahéj babérfa (laurus cinnamomum) vé
kony gályáinak háncs-része és belső vékony kérge; 
e fa hazája Ceylon szigete, de a Sunda-szigeteken 
tov. az Antillákon és Dél-Amerikában is tenyésztik, 
ágainak héját évenkint kétszer, áprilisban és novem
berben hántják le, kiszárítják és 25—40 kgos köte
gekben hozzák forgalomba. A f.-ban van Vs — 1°/» 
aethernemü f. o l a j , melynek kellemes zamatát kö
szönheti, ez utóbbi tisztán előállítva is jut a ke
reskedésbe, édeses aromája és csipős ize van, likőr-
és illatszer-készítésre használják. Van továbbá a 
f.-ban csersav, mézga és czukor. Mennél nagyobb 
olaj- és kisebb csersav-tartalma, annál becsesebb. 
Legfinomabb a c e y l o n i f. papirvékonyságu, bar
nássárga színű, a j á v a f . , sötétebb színű és vasta
gabb: a c a y e n n e és b o u r b o n i fahé j , valamint a 
b r a z í l i a i és s u m a t r a i f. már fásak és csekélyebb 
értékűek. A valódi f. helyett nagyban hozzák forga
lomba a c a s s i a f.-t, mely a c. f. fának benső, fűsze
res kérge, vastag, sötétszínü és kevésbbé kellemes 
ízű, továbbá a malabár, fehéres szegfűfahéj; f. vi
r á g , a khinai fahéj-fának elvirágzott és megszáradt 
virága, sötétbarna szinü, kellemes f. szagú és ízű, sok 
f. olajat tartalmaz, miért is különösen ennek előállí
tására használják. 

Fahéj olaj, 1. fahéj. 
Fahrenhei t G á b o r Dánie l , szül. 1686. máj. 14. 

Danzigban, f 1736. szept. 16. Hollandiában ; ő szer
kesztette az első összehasonlítható hőmérőket, felfe
dezte a viz fagyásának késleltetését és tőle származik 
az első használható suly-areometer, 1. hőmérő. 

Fahuzal , gyaluval előállított vékony, sodronyszerü 
farudacskák ; gyufagyártáshoz, különféle fonáshoz 
stb. használják. 

Fái, 1) Béla, hírlapíró, szül. 1853. Nagyváradon, 
középiskoláit befejezve a bpesti műegyetem, később 
a jogi kar hallgatója, e közben behatóan foglalkozott 
modern nyelvekkel, főleg angollal és francziával, me
lyekből számos regényt, beszélyt, színmüvet (eddig 
mintegy 200 kötetnyit) fordított; a nemzeti színház 
számára lefordította Augier Fourchambault család
ját, Sardou, Feuillet, a két Dumas, Ohnet több müvét, 
néhány angol bohózatot, számos angol stb. regényt. 
1873. óta szakadatlanul hírlapíró; — 2) Szeréna , 
színésznő, sz. 1865. Erdőhegyen Arad m., 1882. már 
a nemzeti színház tagja. Azóta, kevés megszakítás
sal, ott működik és drámai szerepekben jeles mű
vésznő. 

Faiblesse (francz. -lesz), gyöngeség, gyarlóság. 
Faidherbe (féderb) L a j o s Leo, franczia tábornok, 

szül. Lilieben 1818. jun. 3. 1870-ig Algírban és a 
Senegal-területen szolgált. A franczia-porosz háború 
vége felé haza hivatott, hogy az északi hadsereg ve
zényletét átvegye. Itt változó szerencsével hadako
zott. A békekötés után a nemzetgyűlés tagja, hol 
Gambetta pártjához tartozott. 1879. óta senator. 
f 1889. sept. 28. 

Faillite (francz., fajit) v. f a l l i s s e m e n t , a fizetés 
megszüntetése, bukás; fa Ilit , a bukott. 

Fainéant (francz., fénéán), hivalkodó, lomha ember. 
Faipar, az erdőtörvény életbelépése óta faiparunk 

jelentékenyen emelkedett; fabutorlécz gyártás, bükkfa-
telités stb., de első helyen áll a fürészipar ; részint 
ezzel kapcsolatosan, részint önállóan több oly iparág 
fejlődött, mely a kevésbbé értékes választékot és a 
különben értéktelen hulladékot értékesiti. Az utolsó két 
évben hazánkban 47 uj nagyobb faiparvállalat léte
sült, s pedig : 25 gőzfűrész-telep, 2 czelluloze gyár, 



2 tanningyár, 1 fatelitőgyár, 6 hajlított butorlécz-
s illetőleg bútorgyár, 1 hangszerfa-fürészgyár, 2 re
dőny és dobozgyár, 2 gyufahuzalgyár, 2 fagyapot-, 
fasodrony- és falemezgyár, 1 gőzcserkéregtörő gyár, 
1 fournir-, bot- és esernyőnyélgyár, 1 gyermek-játék
és fadiszmügyár, 1 kaptafagyár. (L. Földmüv. Min. 
1390. évi jelentése.) 
Fair Island (ferájlend, Farö), az Orkney szigeteket 

a Shetland csoporttól elválasztó 80 km. széles tenger
szorosban fekvő, sziklákkal övezett skót sziget, hol 
a spanyol armada 1588. megsemmisült. 

Faiseur (francz., fezőr), cselekvő, ténykedő, vállal
kozó ; tőzsdei ért. az, ki egyes értékpapírok árfolya
mára hatást gyakorol. 

Faiskola, azon terület, hol magvetés v. dugványo
zás által csemetét nevelnek. 

Fait (francz., fé), tény; f. a c c o m p l i (fetakónpli), 
bevégzett tény, mely meg nem másítható. 

Faizás, az úrbéresek azon joga, hogy a tüzelőfát 
(tűzi f.) és az építkezésekhez szükséges épületfát 
(épület f.) földesuraik erdeiből vihették. Az úrbéri 
rendezéssel a f. megszűnt és a volt jobbágyok meg
felelő erdőterületet kaptak. 1871: 531. t.-cz. 23—31. §§. 

Faj, species, mindazon egyedek (individuumok) 
összesége, melyek lényeges tulajdonságaikra nézve 
annyira megegyeznek egymással, mint azok, melyek 
ugyanegy szülőktől származtak. Ugyanazon faj kere
tében gyakran jelentékenyebb s az utódokra is át
szálló változások lépnek fel s a v á l f a j o k — varie-
tas — felállítására szolgálnak alapul. Végre a vál
fajokon belül lehet még egyéni v á l t o z a t o k a t — 
variatio — megkülönböztetni. 

Fajankó, otromba, ügyetlen, buta ; némely vidé
ken a csizmahuzó neve. 

Fajd, tetrao, madár az erdei tyúkok (tetraonidae) 
családjából; csüdje tollas, ujjai szélesek, a hideg idő
szakban szarupikkelyekkel rojtozottak. Szeme felett 
félholdalaku, csupasz hely van. Fajai: a s i k e t f., 
/. urogallus; k ö z é p f., /. medius; n y i r f., t. tetrix; 
csá szá r f., t. bonasia és a hóf., v. g a t y á s f., i. la-
gopus (1. külön-külön). A f.-ok szárnya rövid, nagy 
szárnycsattogással repülnek. Erdőkben, kül. hegyek 
között élnek. Táplálékuk bogyók, rügyek, magvak 
és fiatal hajtások; sűrű bokrok között szeret tartóz
kodni. Párzását dü rgésnek nevezik; a dürgés már-
czius- v. áprilisban van és ilyenkor a kakas az össze
gyűlt tyúkok előtt ugrál és buzgólkodik, miközben 
oly erősen turbékol és ugy el van foglalva, hogy se 
nem lát, se nem hall. Ilyenkor tehát legkönnyebben 
vadászható. Néha a kakasok dürgéskor véres tusákat 
vivnak. A jércze dürgés után külön vál, 10—12 sár
gásán foltozott szennyesfehér tojást rak és költésök-
ben oly buzgó, hogy kézzel is elfogható. 

Fájdalom a boldogságnak Egyik alkatrésze. 
A r a n y János : Enyhülés. 

Fájdalomcsillapító szerek, analgetica, a bóditó 
és érzéstelenítő szerek (1. ezeket). 

Fajelegy, bastard, 1. e. 
Fajhő, a hőegység száma, mely vmely anyag 1 kg.-

jának hőmérsékét 1° C.-sal felmelegíti, ezen anyag 
fajheve; vízé l'o, alkoholé 0'566, jéggé 0'505, ben
ziné 0'392, kéné 0'203, vasé O'iu, rézé 0'095, higanyé 
0'033, ólomé 0'03l, fütőgázé 0'25, oxygéné 0'244, szén
savé 0'187. 

Fajkép, typus, 1. e. 
Fájn, fájntos (ném., fein), finom. 
Fajok eredete. A fajok számtalan sokasága és vál

tozatossága már a legrégibb időkben azon nézetre 

vezetett, hogy nem egy teremtés utján keletkeztek. 
Mig C u v i e r még a fajok keletkezését többszörös 
romboló természeti forradalmak után való ismételt 
teremtésekből magyarázza, addig L a m a r c k már az 
egyedek megszokási és öröklési tulajdonságaiból kö
vetkeztet azok alkalmazkodási képességére, Geof-
froy S a i n t - H i l a i r e pedig különösen a külvilág 
közvetlen befolyását a szervezetekre hangsúlyozza. 
Csaknem ugyanezen időben léptek fel hasonló néze
teikkel Baer, Goethe, Okén, Decandolle és Wallace. 
D a r w i n volt az, a ki a fajok eredetének tanát meg
dönthetetlen, a megfigyelésnek és kísérletnek hozzá
férhető és azokon alapuló tényekre vezette vissza. 
Darwin tanának alaptételei: l ) a z e g y é n i v á l t o 
z é k o n y s á g , melynél fogva minden egyén nyerhet 
bizonyos tulajdonságokat, melyek nem öröklés, hanem 
alkalmazkodás utján származtak; 2) a nyert uj tulaj
donságok átszármazása, ö r ö k l é s utján az ivadékra; 
3) ezen tulajdonságok fenntartása és fokozódása 
bizonyos irányban a nemzedékek egész sorozatán 
végig, még pedig a l é t é r t i k ü z d e l e m és a ki
v á l ó b b a k n a k ez által feltételezett t e r m é s z e t e s 
k i v á l á s a utján. (L. fajok kiválása.) 

Fajok kiválása, Darwin a fajok eredetéről szóló 
elméletének egyik alapfeltétele. Tapasztalati tény, 
hogy a fajok, ha az általuk produkált minden csir 
(bimbó, rügy, pete, csirmag) kifejlődésre jutna, ugy 
elszaporodnának, hogy az egész földet és óczeánt a 
szó szoros értelmében teljesen betöltenek. A halaknál 
pl. a hering 40.000, a ponty kb. 200.000, a tok és 
gadócz több milliónyi petét termel évenként. Egy 
galandféreg egy év alatt 42 millió petét képes ter
melni, az ázalagok néhány nap alatt több milliót 
fiadzanak. De még a leglassabban szaporodó állat, az 
elefánt is, feltéve, hogy életében csak 3 pár magzatot 
— tehát a minimum — nemz, ezen arány mellett is 
egyetlen pár elefánttól 500 év alatt 15 millió elefánt 
származnék. 1 drb évi növény, mely csak 6 magvat 
termelne, 20 év alatt már 3 millió növényt szolgál
tatna. Hogy a szaporodás ily mértékben nem törté
nik, azt a létért való küzdelem, az egyének egymás 
közötti versenygése, a külső életfeltételek hiánya esz
közlik. A természet által létrehozott csirok túlnyomó 
száma elpusztul, mielőtt kifejlődnék. De a kifejlődői
tek közül is a létért való küzdelemben azon fajoknak 
van kilátásuk győzelemre s igy önmaguknak és utó
daiknak fentartására, melyek vmely tulajdonságnál 
fogva a többiek fölött testi v. szellemi előnynyel bír
nak. Igy tehát mintegy kiválasztás történik, mely az 
egyének egy részét előnyben részesiti, a mennyiben 
megengedi nekik, hogy egyéni sajátságaikat utódaik
nak örökül hagyják, másik részét pedig elnyomja, 
fenmaradásukat meggátolva. Ezen tenyésztési folya
mat lassanként az egész fajnak elváltozását vonja 
maga után, a mennyiben a faj azon részének, mely a 
tovább-tenyésztés előnyét élvezi, egyéni sajátságai 
alkalmat nyernek arra, hogy öröklés által megerősöd
jenek s igy mindjobban kikerekedjenek, azaz a meg
lévőből egy uj faj válik ki. A természetes kiválás nem 
mindig vezet tökélyesbülésre ; a változások némely
ben hanyatlással, bizonyos szervek visszafejlődésé
vel járnak, mint pl. a barlangi állatoknál, melyek 
megváltozott életmódjuknál fogva csak durványos 
szemekkel vannak ellátva. A természetes kiválással 
szemben áll a mesterséges kiválás v. tenyésztés, hol a 
máskülönben a természet által a létért való küzdelem
ben végbevitt változásokat az ember rövidebb uton 
éri el, 1. tenyésztés. Margó, Darwin és az állatvilág. 



Fajsúly, azon szám, mely kitünteti, hogy vmely 
test súlya mennyiszer nagyobb, mint az egyenlő tér
fogatú vizé. 

Fájsz, község Pest m., 3703 lak. 
Fajta, az állattenyésztésben egy fajhoz tartozó, 

egymás között is ivarképes utódokat nemző két v. 
több oly állatcsoport, melyek boncztanilag egymás
tól nem térnek el, és melyek jó v. rossz tulajdonsá
gaikat utódaikra átörökíteni képesek. 

Fajtakép, génre (1. e.). 
Fajtalansági bűntett, a nemi ösztönnek természet

ellenes és ennek következtében az erkölcsöt sértő 
kielégítése ; fajtalan, büntetőjogi értelemben, minden 
oly cselekedet, mely nemi tekintetben az erkölcstisz
tesség és szemérem ellen vét. 
Fáj virág, impatiens, növény a fáj virágfélék (1. bal-

samineae) rendjéből. A k e r t i f., i. balsamina, 30—60 
cm. magas, kedvelt dísznövény. Virágjának fehér, 
rózsaszínű, sötétpiros v. tarkaszinü, ötszirmu pártája 
van; a termő maghona ötrekeszü; termése szőrös tok. 

Fakátrány, 1. kátrány. 
Fakereskedés. A fa Magyarországban fölötte fon

tos kereskedelmi czikk ; fatermékekből behozatalunk 
1890-ben 6"7 millió, kivitelünk 2 8 3 millió frt értékű 
volt. A fatermékek közül kül. kemény épület- és műfa, 
kemény és puha fürészelt faáru, donga, hajlított 
bútorok, bot nyers állapotban és vasúti talpfa, a 
behozottakból kül. puha fürészelt faáru, fabútorok, 
furnér említendők. 
Fakert, község Arad m. 2031 lak. 
Fakir (ar.), szegény; mohamedán dervis; hindu 

szerzetes. 
Fáklya, szurokból, viaszból készült szövétnek; az 

ó-korban több isten és istennő attribútuma; már 
akkor használták különböző ünnepélyeknél; lefelé 
fordított fáklyával ábrázolják a halál nemtőjét. 

Fáklyatáncz, már az ó-korban dívó táncz, melyet 
férfiak égő fáklyát vive jártak ; most is szokásban 
van némely uralkodóházban, főleg a porosz ural
kodóház tagjainak lakodalmán, hol a miniszterek 
vesznek benne részt. 

Fakó, az a ló, melynek szennyes sárga és fehéres 
szinü szőre, fekete üstöke, sörény- és bokaszőre, 
fekete patája és szijjalt háta van ; szarvasmarhánál 
a szennyes sárgaszőrü, rendesen világos szarvú és 
körmű állat. 

Fakóércz, igen complikált vegyi összetételű u. m. 
8 (Cu 8 Ag a) S.4- (Fe, Zn), S 8 4- (Sb, As) a S 8 + , ásvány 
neve, mely ezüst, réz s a néha benne előforduló 
higany tartalom miatt kohászati feldolgozásnak tár
gya. Előforduló helye : Igló, Kotterbach, Kapnik, Sel-
mecz, Urvölgy, Zalatna; Szászország, Harcz, Fran
czia- és Spanyolország, Chile stb. 

Fakó tarka, az a ló, melynek fehér alapon nagyobb 
világos v. sötétebb fakófoltjai vannak. 
Fakötés, két v. több gerendának különféle bemet-

szések által való összeillesztése; a f. által a geren
dák összetoldását (meghosszabbítását), v. szélesbi-
tését v. vastagitását, v. a keresztezéseket és konty-
képzéseket eszközlik. 
Fal, szűkebb értelemben falazat, egyes kő- és tégla

rétegekből mesterségesen alkotott test, mely részei
nek szabályszerű kötése, kő- v. téglakötés, és ragasz
anyag által összefüggő tömeggé lesz; tágabb érte
lemben a kő- v. t é g l a - és mindkét anyagból készí
tett v e g y e s falon kivül van: b e t o n - és a g y a g f a l , 
továbbá g e r e n d a fal (1. boronafal) és d e s z k a 
fal. F a v á z a s fal az, melynek vázát gerendákból 

készítik és a képződött táblákat rendesen téglával 
kifalazzák; fadus vidéken alkalmazzák. Czélja sze
rint: fő-, anya-, válasz-, ellen-, tűz-, bél-, alap-, pin-
czefal stb. 

Falaise (-léz), iparüző város Calvados franczia 
departementben az Ante m., 8486 lak. 

Falangya, phalangium, 1. kaszás pók. 
Falasak, Abesziniában lakó zsidók, kik földmive-

léssel és kőmives mesterséggel foglalkoznak. Isten 
tiszteletére a biblai szertartások alapján mutatnak 
be áldozatot. Valószínűleg a VI. szdban K. u. tele
pedtek meg, midőn Abeszinia királya a Dél-Arábiá-
ban levő zsidó államot tönkre tette. Abessziniában 
a X —XIII. szdig falasa királyok uralkodtak. 

Falb Rudolf, természettudós,szül. Oddachban (Sti-
ria) 1838. ápril 13. Rövid tanárkodás után beutazta 
Észak- és Dél-Amerikát. 1887. óta Lipcsében lakik. 
Az úgynevezett »kritikus napokra* vonatkozó elmé
lete a tudományos világban heves ellenzésre talált. 
Több csillagászati, földrajzi és földtani müvet irt. 

Falcsontok, ossa parietalia, 2 koponyacsont, me
lyek a koponya boltozatát alkotják. 

Falernusi bor, a romaiak hires bora az ókorban, 
legjobb faja volt a massicusi. Nevét Ager Falernus-
tól, Campaniában nyerte. 

Falfestészet, 1. festészet. 
Falieri M a r i n o , velenczei dogé, szül. 1278. Apol-

gársággal összeesküvést forralt a senatus és nemes
ség ellen; de a tervet elárulták és F. 1355. april 17. 
lefejeztetett. Tragikus sorsát Byron és mások költői
leg feldolgozták. 
Falk, 1) Miksa , magyar publiczista, szül. Pesten 

1828. okt. 7. Hirlapirói pályáját 1844. kezdte; letette 
a bölcsészeti szigorlatokat és mint bölcsészettudor 
Bécsben a műegyetemet látogatott. Ott a »VVanderer« 
lapnak lett czikkirója ; ugyanakkor az »EIetképek« 
és a »Figyelmező« számára dolgozott, később pedig 
(Fk) jel alatt a »Pesti Napló«-nak irt czikkeket, me
lyek nagy feltűnést keltettek. 1850. a bécsi takakarék-
pénztárnál nyert alkalmazást. 1858 óta sűrűn érint
kezett Széchenyi Istvánnal, kiről nagyobb munkát 
irt. 1863-ban Deák Ferencz ajánlatára a magy. tud. 
Akadémia lev. tagjává választotta. Egyik czikkéért 
perbe fogták s több havi fogságra ítélték. 1863-ban 
tartotta akadémiai székfoglalóját a »menedékjogról* 
irt müvével ; ugyanakkor láttak napvilágot Szalay 
Lászlóról, Széchenyi Istvánról irt tanulmányai. 1866. 
vége felé Erzsébet királynének a magyar nyelvben 
oktatója volt. 1867. Bpestre tette át lakását, hol a 
»Pester Lloyd* szerkesztője lett. Később a képviselő
házba is beválasztatott, melynek tevékenységében 
23 éven át buzgó részt vett. Tagja volt több izben a 
bankügyi bizottságnak, előadója a quotabizottság-
nak, a horvát ügyek rendezésére és a fiumei kérdés
ben kiküldött országos bizottságnak ; elnöke a köz
gazdasági, tagja a pénzügyi bizottságnak. Évek 
hosszú során át a delegatioban a külügyi albizottság 
előadója volt. A hirlapirók nyugdíjintézetének alapí
tásától elnöke, a hirlapirók körének tiszteletbeli 
elnöke. — 2) A d a l b e r t , porosz miniszter, sz. 1827. 
aug. 10. Előbb az igazságügyi minisztériumban szol
gált, 1872-ben pedig a közoktatásügyi minisztérium 
vezetését vette át. Alatta hozattak az úgynevezett 
májusi törvények, melyek megindították a kultur-
havczot a hath. egyházzal. Mikor Németország e 
harczba belefáradt, 1879-ben ő is kénytelen volt 
leköszönni. — 3) Z s i g m o n d lovag, Miksa testvére, 
a pesti könyvnyomda r. társaság igazgatója, szül. 



1831. ápril 27. Pesten, ifjú korában szedő volt s 
Budán és Bécsben dolgozott; 1868 óta a pesti könyv
nyomda r. t. igazgatója; számos kiállításon nagy siker
rel vett részt; 1878. a vaskoronarend s a becsületrend 
lovagja, 1885. kir. tanácsos; az orsz. iparegyesület 
alelnöke, az ipartanács stb. tagja. 
Falka, egy fajhoz tartozó, de ménesnél, gulyánál, 

csordánál, csürhénél, nyájnál, kondánál kisebb állat
csoportok gyűjtő neve; vadásznyelven a kakas veze
tése alatt élő fogolycsalád neve; igy nevezik a par-
force vadászatoknál használt, gyakran 50 — 60 kopó-
ból álló kutyacsoportot is. 

Falkapocs, rendesen vasrúd, mely a falakat és más 
épületrészeket ugy összefoglalja, hogy azok egymás
tól el ne válhassanak; az épület hossz- és kereszt
irányában alkalmazzák. 

Falke J a k a b , kultur-, művelődés- és művészettör
ténész, szül. Ratzeburgban 1825. jun. 21., 1858. 
Lichtenstein herczeg bécsi könyv- és képtárainak 
igazgatója; 1864. a cs. k. osztrák művészeti és ipar
múzeum helyettes igazgatója, 1885. igazgatója. A tu
dományos kutatások eredményeit müveiben nagy 
sikerrel népszerűsíti. 
Falkenhayn G y u l a gróf, osztrák miniszter, szül. 

1829. febr. 20. Bécsben. A foederalista-clericalis párt 
hive; a birodalmi tanács ezen árnyalatát képviseli a 
Taaffe-cabinetben, melyben 1879. óta a földmivelési 
tárcza ügyeit vezeti. 

Falkirk, iparüző város Stirling skót grófságban a 
Forth- s Clyde-csatorna m. 16.000 lak., szénbányák. 
Falkland szigetek (fáklénd, Malvinák), az Atlanti 

oczeánban fekvő brit szigetcsoport, Dél-Am. leg
délibb részén; két részre oszlanak. Nyug. és keleti 
F.-ra, melyeket a F. tengerszoros választ el. Ter. 
12.532 km8, 1926 lak. Földje részben hegyes s mocsa
ras, nagy mezőségein vad lovak legelésznek. A kor
mányzóság székhelye Port Stanley. 
Fallibilis (lat.), a tévedésnek, csalhatóságnak ki

tett; ellentéte infallibilis, csalhatatlan; fallibilitas, 
csalhatóság. 

Falliéres C lement, franczia politikus, szül. 1841., 
1876. képviselő, 1880. Constans belügymin. alatt 
államtitkár, 1882. Duclerc cabinetjében belügyminisz
ter, 1883. jan. 20. maga alkotott minisztériumot, mely 
azonban csak február 18-áig tartotta magát, 1883. 
közoktatási miniszter, 1885. ápril l-ig, 1887. ismét 
belügy-, majd igazságügyminiszter; 1889. közokta
tásügyi, 1890. vallásügyi és igazságügyi miniszter 
egész 1892. februárig, mikor leköszönt. 
Fallmerayer J a k a b F ü l ö p , német történész és 

utazó, szül. Tirolban 1790. Többször bejárta a Kele
tet és utazásairól könyveket irt. 1848. rövid ideig 
tanár a müncheni egyetemen, f 1861. 
Fali River (fal rivr), város Massachusetts állam

ban (Egyesült-Államok), a Hope öböl m. 48.961 lak., 
nagy kartonipar, élénk kereskedés. 
Falmouth (félmöt), kikötőváros Cornwallis angol 

grófságban 750 lak. Itt látják el magukat a hajók 
élelmi szerrel. 
Falsalétrom, salétromsavas mész, mely azon falakon 

virágzik ki, melyek rothadó anyaggal telitett talajból 
sóoldatokat szívnak fel. Eltávolítható az által, hogy 
a vakolatot leverik és a falat bekátrányozzák, uj épü
letnél megakadályozható az által, hogy az alap felett 
szigetelő réteget, czementet, aszfaltot stb. alkalmaz
nak. Némely kövön fertőztetés nélkül is kénsavas- és 
szénsavas só virágzik ki. 
Falsiflcálni (lat.), hamisítani ;f.-alum, hamisítvány. 

Falstaff (falsztef), Sir John , komikus alak Shake
speare »IV. Henrik* és »A windsori vig nők* cz. 
darabjaiban, a kicsapongó Henrik herczeg kísérője, a 
szájhősködés remek typusa, elbízott, korhely, gyáva, 
de telve élczczel és humorral. Legújabban Verdi egy 
operájának hősévé tette. A magyar színészek közül 
régebben Szentpéteri, most Szigeti József és Szath-
máry Árpád a legjelesebb személyesitői F.-nek. 

Falster sziget, a dán szigetek keleti csoportjához 
tartozik, a Keleti tengerben. Laalandtól a Guldborg 
tengerszoros választja el, melyen át 2 hid vezet át. 
Fővárosa Nykjöbing; más városok: Orchoved, Gjed-
ser, Stubekjöbing. 

Faltő, az alapfal felett a föld színétől a padolat 
magasságáig érő fal. 

Faltörő, f. kos, a r i e s , az ó-kori várharczban hasz
nált hadigép a várfalak lerombolására. 

Faltsi (Faléin), város Romániában a Pruth mellett. 
Közelében kerítették be a törökök 1711. Péter orosz, 
czárt és seregét, a ki a fogságot csak ugy kerülte ki, 
hogy megvesztegette a török had vezetőjét. 

Falu, falusi község, a legkisebb önkormányzati tes
tület, 1848-ig ide tartoztak a rendezett tanácscsal nem 
biró mezővárosok is; nagyobbára jobbágyokból állot
tak és közigazgatási vmint peres ügyeikre nézve első 
fokban a földesúri hatóságnak, másodfokban a me
gyének voltak alárendelve. Elöljáróikat szabadon vá
lasztották, a birót pedig a földesúr kijelölése mellett. 
Az absolut korszak alatt felosztották külön jegyző
vel birokra és jegyző eltartására egyesültekre. Az 
1871: XVIII; 1876: V., XX. és XXXIII. t.-cz. és leg
újabban az 1886: XXII. t.-cz. újra szabályozza a 
falusi községeket (lásd község). 

Faludi, 1) A n t a l , a nemzeti színház tagja, szül. 
1851. jan. 4. Nagy váradon, jogi tanulmányok végett 
a fővárosba jött s a színi tanodát is elvégezte; 
azután két évig a vidéken működött mint hősszerel
mes, később a nemzeti színházhoz szerződtették, hol 
mint episodista működik. — 2) F e r e n c z , költő, sz. 
1704. ápr 1. Németujvárott Vasm., a jezsuita rendbe 
lépvén Bécsben, Gráczban, Linczben tanárkodott, 
azután magyar gyóntató Rómában a Péter-főegyház-
ban. f Rohonczon 1779. decz. 18. A magyar próza 
ujjáteremtőjének, ujabb lyrai költészetünk atyjának 
nevezik. Számos fordított és eredeti müve jelent meg, 
prózában és versben. Összes müveit életrajzzal 
kiadta Toldy Ferencz 1853. Hires fordítását, a Nemes 
Urfi-t újra kiadta (Bpest 1892.) s bevezetéssel, jegyze
tekkel, szótárral ellátta Bellaagh Aladár, ki a F.-ról 
szóló egész irodalmat is összeállította. — 3) M i k s a 
dr., a székesfehérvári kereskedelmi akadémia igaz
gatója, szül. Székesfehérvárott 1851. január 27-én. 
1871-től az ottani keresk. akadémia tanára, 1884 óta 
igazgatója. Irt tankönyveket, aesthetikai czikkeket 
és > Virágok* cz. vázlatokat (1884.) s a hírlapiroda
lom terén is működött. 
Falu jegyzője (A), br. E ö t v ö s Józsefnek (1845.) 

a megyei rendszer ellen irt irányregénye. 
Falun, Kopparberg svéd lén (tartomány) fővárosa 

8000 lak. Élénk ipar, Svédország leggazdagabb réz
bányája, melyet a XIV. sz. óta müveinek. 

Falu rossza, T ó t h Ede hires népszínműve, melylyel 
1873. a nemzeti színház pályázatán jutalmat nyert. 
Falusiak, szinmü S z i g e t i Józseftől. 
Falusi nótár iusnak budai utazása, gr. G v a d á -

ny i József verses regénye (1790.), melynek Zajtai 
István, a peleskei nótárius a hőse. 

Fama (lat.), hir; a hír személyesitése. 



Fama ereseit eundo, a hir terjedése közben növek
szik, V e r g i l Aeneis-ének (IV. 175) egy helyén ala
puló mondás. 

Fames (lat.), éhség. 
Fametszés, x y l o g r a p h i a , domború alakok sik 

lapba való vésése s ezeknek lenyomás által végbe
menő sokszoritása; sima és krétával bedörzsölt fa
lapra a rajzot kemény irónnal és éles vonásokban v. 
fényképezés által ráviszik, a vonalak közötti farészt 
csekély mélységben késsel, árvésővel, fúróval stb. 
eltávolítják, az igy kidomborodó rajzot befestik és 
a könyvnyomó sajtón sokszorosítják; egy és ugyan
azon falapról 100.000 lenyomat is készíthető; rende
sen puszpángfát használnak. A f. egyike az utánzó 
művészeteknek és ősrégi. Legkorábban a khinaiak 
gyakorolták, Európában a könyvnyomtatást néhány 
évtizeddel megelőző korban alkalmazták kártyacsi-
nálásra. A f. legrégibb emléke egy szt. Kristófot ábrá
zoló kép 1423. évszámmal; régibb virágzó kora a 
XVI. században volt, mikor a leghíresebb rajzolók 
és képírók is f.-sel foglalkoztak, igy a magyar szár
mazású Dürer, Holbein, Cranach stb. A XVII. század
tól kezdve hanyatlott és a rézmetszés kiszorította, de 
a jelen század elején az angolok (Bervick) és később 
a francziák újra felkarolták; jelenleg elterjedt alkal
mazást talál s a könyvirodalom, valamint a képes 
folyóiratok és lapok terjedésére nagy befolyással van. 
Régebbi magyar fametszők Dürer Alberten kivül: 
A t z é l R i c h á r d , kinek 1518-ból való fametszete az 
esztergomi káptalan egyik régi könyvén fordul elő; 
Hon te r brassói fametsző, ki 1534—1549-ig műkö
dött; A b á d i H e n r i k 100-nál több képet metszett 
Erdősy Uj Testamentomához; B u b e r e k i J ó n á s 
lőcsei fametsző 152 képpel látta el 1679. Amos Come-
nius »Orbis Pictus«-át. A jelen században a 40-es 
évek képes vállalataihoz Ried l metszette a képeket, 
s kiválóak azok, melyeket az Emich kiadásában meg
jelent »Ajuh« czimü munka számára, valamint gr. 
Andrássy Manó » Keletindiai utazásá«-hoz készített; 
az 50-es évekb. H u s z k a metszette a » Vasárnapi könyv
tár* csinos képeit; később R u s z K á r o l y és P o l l á k 
fametszők váltak ki, jelenleg More i l i G u s z t á v . 

Família (lat.), család; familiáris, családias, bi
zalmas. 

Famosus (lat.), hires, kitűnő; hírhedt. 
Famozáik, in t á r s i a, fából való berakott munka ; 

az olasz renaissance egyik fődiszitése. 
Fámund tó, Norvégiában, lefolyása a Klar Elf a 

Vener tóba vezet; azelőtti lefolyása a Dal Elf volt. 
Ter. 203 km 8. 

Fan, harczias, emberevő népfaj Gabun (Nyugat-
Afrika) ny.-i partjain. 

Fanar, Konstantinápoly azon város része, melyben 
a görögök laktak; f a n a r i o t á k , azon görög főurak, 
kikből a porta 1821-ig Moldva és Oláhország hosz-
podárjait s más fontosabb állások viselőit válasz
totta és ez utóbbiakat részben most is választja. 

Fancsal, község Heves m. 470 lak. 
Fancsontok, ossa pubis, a medenczecsontok mellső 

részei, melyek elől ivben összeérve alkotják a fant. 
Fáncsy La jos , a magyar színészet egyik kiváló 

alakja, szül. 1809. Pécsett; felsőbb tanulmányainak 
végzése czéljából a fővárosba jött s 1828-ban beállt 
Baliának a Beleznay-kertben működő társulatához ; 
1836. Budán játszott, 1837. a nemzeti színház tagja 
lett s Bajza halála után az igazgatást is vezette. 
Mint szinész főleg az intrikus és jellem-szerepekben 
tünt ki. Sok szinm. fordított és átdolgozott, f 1854. 

Fandango, spanyol nemzeti táncz. 
Fanfaré (francz.), tárogató, trombitaszó, riadó; 

fanfaronnade, szájhősködés. 
Fanni hagyományai, K á r m á n József elbeszé

lése (1794), régibb irodalmunknak legjobb beszélye. 
Napló és levelek alakjában egy fiatal leány történe
tét mondja el, kinek ábrándos és mélyen érző szive, 
mostohájától üldöztetve, atyjától elhagyatva, szere
tet után sóvárog s azt fel is találja egy hozzá méltó 
ifjúban, de zord atyja útjába áll boldogságuknak s 
Fannit a csapás sirba viszi. Sokáig azt hitték (még 
Toldy is), hogy az elbeszélés csakugyan egy fiatal 
nőnek naplója s igazi levelek gyűjteménye, melyet 
Kármán csak művészibb alakba öntött. Gyulai és 
Bodnár Zsigmond azonban kimutatták, hogy a F. h. 
egészen Kármán műve s a Werther-regényeknek sok 
önállósággal készült utánzata. 

Fano, püspöki város Pesaro-Urbino olasz tarto
mányban az Adriai tenger m., az Arzilla és Metauro 
torkolata közt 7000 1. Augusztus császár diadalive. 

Fánton fánt, szeget szeggel, bántásért bántás ; fán-
ton fánttal fizetni, bántást hasonlóval torolni vissza. 

Fanyövő, népmeséinkben szereplő óriás, ki fákat 
tép ki a földből. 

Faolaj, az európai o.-fa bogyóiból nyerik sajtolás 
utján ; elaint és stearint tartalmaz, fehéres (ez a leg
jobb), sárgás v. zöldes szinü. Legjobb a provencei, 
a genuai és luccai; rendesen 5—600 kg.-os hordóban 
szállítják, konyhai és gyógyászati czélokra, a ke
vésbbé finomat (velenczei, marseillei és spanyol) szap
pankészítésre használják. A tiszta f. o. ismertető 
jele, hogy rázás közben származott habja gyorsan 
elenyészik és ez által a hamisitványtól (mák-, répa-, 
gyapot-, zsirolaj stb.) könnyen megkülönböztethető. 

Fapapiros, melynek gyártásánál fa-anyagot (30— 
70%) tesznek a rongyhoz ; rendesen a fadarabokat 
gyorsan forgó durva szemcsés köszörükőre tartják, 
melyek itt a hozzájárult nedvességgel faiszappá lesz
nek ; jobbfajta papiroshoz nyárfát, közönségeshez 
fenyőfát használnak; sokkal alkalmasabb ezen czélra 
a facelluloze (1. e.). 

Far, marhánál a törzs hátsó része, melynek alapját az 
utolsó kereszt, a mellső farkcsigolyák és a medencze 
vetik meg. Sok értékes és munkabíró izom alkotja, miért 
is alakulása fontos, de az egy fajtához tartozó álla
toknál is nagyon változó. Legtökéletesebb az egyenes 
far, jó a gömbölyű- és dinnyefar, gyengébb a csa
pott, rut és rosz a disznó- és kan-far. Nehéz fajta lo
vaknál előfordul a középen kivájolt barázdált far stb. 

Fára (lat. parochia, ném. Pfarre), plébánia. 
Farad, község Sopron m. 1933 lak. 
Farad, 1. elektromos egység. 
Faraday M i h á l y , angol természettudós, sz. 1791. 

szeptemb. 22. A természettudományok terén rendkí
vüli érdemeket szerzett. Első munkái a vegytani isme
reteket gazdagították; 1830. körül kezdődtek a villa
mos erő körüli kutatásai, melyek az elektromos mágnes 
és elektromos gerjesztés felfedezésére, későbbi eredmé
nyeiben az elektromos erő és hatásainak egészen uj fel
fogására vezettek. fHampton-Courtban 1867. aug. 25. 

Faragott kő, simára dolgozott, meghatározott mé
retű és alakú kődarab, rendesen homok- és mészkő
ből állítják elő, néha márványból és gránitból, de az 
utóbbit nagy keménysége folytán nehéz megmun
kálni ; a f. kőnek kidolgozását a kőfaragó végzi; f. k. 
fal, ilyen kövekből készített fal, de rendesen csak 
a külső felületet burkolja a f. kő, mig a fal belseje 
terméskő v. tégla. 



Faragó L ipó t , mérnök, műszaki tanácsos a föld
művelési minisztériumban, szül. 1855. január 3-án 
Budapesten. Tanulmányait a József-műegyetemen 
befejezvén, 1878. állami folyammérnök s a műegye
temen a vizépitéstan tanársegéde ; 1880. kulturmér-
nökscgéd a földm. minisztériumban, 1S82. kultúrmér
nök és rétmesteri iskolai tanár, 1884. kulturfőmérnök. 
az V. és később egyidejűleg az I. ker. kultúrmérnöki 
hivatal vezetője, 1889. miniszteri főmérnök és viz-
épitészeti kerületi felügyelő, 1890. műszaki tanácsos. 
Tagja a földmüv. miniszt. vízügyi nagy tanácsának 
és a m. mérnök és építész egylet választmányának. 
1885. államköltségen Olaszországban vízügyi tanul
mányokat tett és a "Belvizek levezetése« munkájával, 
melyben ezen kiválóan fontos kérdést hazai viszo
nyaink szemmeltartásával behatóan tárgyalja, a mér
nök és épit. egylet nagy pályázatán jutalmat nyert. 
A munka az egylet könyvkiadó vállalatában 1889. 
jelent meg. 

Farai iskolák, a Szt. István idejében behívott né
met papok által a parochiájukon (farán), a templom 
mellett alapított iskolák, melyekben eleintén csak a 
vallástan elemeire, később olvasásra, írásra és szá
molásra is tanították a növendékeket. 
Farao, az ó-testamentomban a régi egyptomi kirá

lyok elnevezése, néha azonban tulajdonnévvel össze
kötve (II. Kir. 23 f. 29.). 
Farasina, Canale di, Istria és Cherso sziget közt, az 

Adriától a Quarneróba vezető tengerszoros. Leg
kisebb szélessége 4'/a kim. A hajózás rendes utja. 
Farbaky I s t v á n , orszgy. képviselő, szül. 1836. 

aug. 15. Nyíregyházán ág. ev. papi családból ; a 
középiskolákat szülővárosában és Eperjesen, a bá
nyászatot és kohászatot 1854—1858-ig Selmeczen 
végezte, hol 1859. a mathematikai és mechanikai 
tanszék assistense, 1867. rendes tanára lett. A sel-
meczi akadémia újjászervezése után, melynek tervét 
ő dolgozta ki, 1872. bányatanácsos és a gépészet r. 
tanára ; 1876 óta a tanári kar három évenkénti vá
lasztása és felsőbb megerősítés alapján folyton az 
akadémia igazgatója 1892. februárig, midőn orszgy. 
képv. lett; 1889. főbányatanácsos ; 1861. részt vett 
az ^Erdészeti Lapok« megalapításában, 1882 óta a 
»Bányász. és Kohászati Lapok* szerkesztője s szá
mos szaktanulmányt irt; legutóbb külön lenyomat
ban megjelent tőle »A fogas kerekek számításáról* ; 
a felvidéki m. közm. egylet selmeczvidéki fiókjának 
elnöke, a selmeczbányai ev. lyceum és egyház fel
ügyelője stb. 
Farbub, állatoknál a far legmagasabban kiálló 

része, melynek alapját a keresztcsont csigolyáinak 
tövis-nyujtványai vetik meg. 
Farce (francz. fársz), csiny, pajkos tréfa; kis terje

delmű, pikáns v. burleszk tartalmú bohózat. 
Farchen, 1961 méter magas csúcsa a Máramarosi 

havasoknak. 
Farcsont, os coceygis, a gerinezoszlop alsó vége, 

melyet az embernél rendesen 4 egybenőtt, durványos 
csigolya alkot. 
Farel Vi lmos , a román Helvetia egyház-reforma-

tora, Calvin legbuzgóbb híve, szül. 1489. f 1565. 
Farin, 1. ezukoripar. 
Farina J á n o s M á r i a , a kölni viz gyártója és állí

tólag feltalálója. Olaszországból 1709. Kölnbe ván
dorolt és ott kezdte a nevezett illatszer gyártását, 
f 1766., titkát hasonnevű unokája örökölte. De idő
vel számos kölni viz gyár keletkezett, melyek ugyan
csak a Farina neve alatt dolgoznak. 

Farizeusok, elterjedt vallásos és politikai párt a 
régi zsidóság kebelében a 2. templom idejében, mely 
a sadducaeusokkal szemben az írott törvényen kivül 
a szóbeli hagyománynak is vallásos jogerőt tulajdo
nított ; a törvényeknek legalaposabb ismerői és fej-
tegetői voltak. Szigorúan teljesítették a vallásos köte
lességeket, de csak külsőleg, a betűhöz ragaszkod
tak, máskülönben képmutatók voltak. Innen : fa r i 
z e u s , képmutató, álszenteskedő. 

Fa rk v. f a rok , állatoknál a keresztcsigolyáktól 
hátrafelé eső rendkívül mozgékony szerv, melynek 
alapját a farkcsigolyák vetik meg. Csontos és húsos 
részét fark t o r z s á n a k , szőrös részét f . -boj tnak 
nevezik; m a g a s a n t ű z ö t t , ha a keresztcsigolyák
tól számítva felfelé emelkedik; a l a c s o n y a n , ha a 
felső vonal szögben lefelé törik. 

Farkadin Alsó-, község Hunyad m. Gr. Lónyay 
kastélyába befalazva több feliratos kő van a régi 
Várhely romjaiból. 
Fa rkas , 1) B a 1 á z s, orvos és országgyűlési képviselő, 

szül. Kis-Várdán 1839. 1881. óta a kisvárdai ke
rületet képviseli. — 2) Géza , curiai biró, szül. 1838. 
1858. lépett hivatalba. 1862. pesti it. táblai fogal
mazó. 1867. táblai titkár, 1869. táblai biró, 1884. 
curiai biró. 

Farkas , lupus, állat a ragadozók rendjéből. Farka 
lecsüngő, szine sárgásbarna ^komondorhoz hasonlít. 
Észak-Amerika, Közép- és Észak-Ázsia, Orosz- és 
Lengyelország, az Alpesek és Pyreneusok, Dél-Fran-
cziaország, az Ardennek és Magyarország erdeiben 
elég gyakori. Szigorú tél alkalmával az éhségtől kény
szerítve, a falvakba is becsatangol prédát keresve. 
Rendesen falkákban kóborol; zsákmánya minden
nemű kisebb-nagyobb állat; az embert is megtá
madja. Nálunk némelykor ugy felszaporodik, hogy 
hivatalos irtó-vadászatot rendeznek ellene. 

Fa rkas , betegség, 1. bőrfarkas. 
Farkascseresznye, maszlagos nadragulya, 1. atropa. 
Farkasd, község Nyitra m., 4819 lak. 
Farkasdifalva, község Vas m., 1182 lak. 
Farkasfalva, község Vas m., 1642 lak. 
Farkas laka , község Udvarhely m., 1133 lak. 
Farkasordi tó , farkasverem v. farkastanya téli idő

ben ; hideg lakásra, erős télre is mondják. 
Farkasrév, község Mármaros m., 1423 lak. 
Farkasszemet nézni, merően más szemébe nézni. 
Farkas torok, cheilo gnatho-palatoschysis, a felső 

állkapcsokról az ínyre kiterjedő hasadás, mely örök
lött v. szerzett (bujakór, bőrfarkas, sérülések által) 
és a nyelés-, vmint beszédnél nagy zavarokat okozhat 
Gyógyítása ínyképzés (uranoplastika) v. mester
séges kaucsuk-ínybetét alkalmazásában áll. 

Farkat lanok, ecaudata, állatrend a kétéltűek (am-
phibia) osztályából. Fejük nagy, lapos. Egy kereszt
es egy farcsigolyájok van. A csipőcsont-izület által 
függ össze a keresztcsonttal. Ide tartoznak a levélbékák, 
hylae; vizi békák, ranae; varangybékák, bombinato-
rcs; varangyok, bufones és nyelvetlenek, aglossa. 

Farkcsonki tás , kutyánál és lónál előforduló állat
orvosi műtét, mely az utolsó farkcsigolyáknak eltá
volításából áll. A kutya állítólag tetszetősebb, a ló 
pedig nemesebb kinézést nyer általa, 

j Farkischdorf, magy. Farkasfalva (Vas m.). 
Farkkóró , verbascum, növény a tákajakfélék (sero-

phularineae) rendjéből. Fajai nálunk az ö kör far k-
kóró , v. thapsus, levelei szárrafutók, csipkések, moly-

j hosak ; virágzata sárga, tömött kalász ; v i o l a k é k f., 
j v. phoeniceum ; m o 1 y ü z ő f., v. blatlaria ; v ö r ö s -
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s z a r u f., v. erythrocaule; feke te f., v. nigrum; 
k e l e t i f., v. orientale; mécs í.,v. lychnitis; k i t ű n ő 
f., v. speciosum ; p o r l é k o n y f., v. piilverulentum 
és a s z ö s z evő f., v. phlomoides. 

Farkosak , caadata, állatrend a kétéltűek (amphi-
bia) osztályából. Fejük a gyíkokéhoz hasonló. A felső 
és alsó állkapcsokban, vmint a szájpadcsontokon is 
fogaik vannak. Kifejlett állapotban tüdőkkel, néha 
kopoltyukkal is lélegzenek. Nyelvük odanőtt. Ide tar
toznak a szalamandrafélék, salamandrina; lyukas-
nyakuak, derotrema és örökkopoltyusok, perenni-
branchiata. 

Farksdorf, magy. Farkasfalva (Szepes m.) 
Far lat i Dánie l , jezsuita, hires egyházi történetíró, 

sz. 1690. f 1773. ápril 23. Paduában. I l l y r i c u m 
S a c r u m (Velencze 1751 —1819.) cz. 8 kötetes műve 
Dalmáczia egyházi történetének igen becses kút
forrása. 

Farm (angol), tanya ; fa rmer , kisebb földbirtok
nak bérlője. 

Farmatr ing, szij a lószerszámon, mely a hátge
rinczen végignyúlva, a fark alá terjed. 

Farmir igy, glandula uropygü, a madarak farka 
alatt levő zsirelválasztó mirigy, melynek zsirját a 
madarak csőrükkel tollazatúkra kenik, hogy az víz
hatlanná legyen. Különösen vizben élő madaraknál 
van kifejlődve. 

Farmos , község Pest m., 1585 lak. 
Farnád, község Esztergom m., 1818 lak. 
Farnese , olasz fejedelmi nemzetség. A ház nagysá

gát megalapította F. S á n d o r, ki mint pápa (1534—49) 
III. Pál nevet viselt. F. S á n d o r bibornok, III. Pál 
pápa unokaöcscse és minisztere, nagy befolyást 
gyakorolt e pápának I. Ferdinánd és János királyok 
viszályaiban követett politikájára. A bécsi nuncziusok 
többnyire hozzá intézték jelentéseiket. (Ezeket a Far-
nese-levéltárból Ováry Lipót tette közzé 1879-ben 
az Akadémia Tört. Emlékeiben.) A Farnesek Parma 
és Piacenza herczegségeket birták. Utolsó sarjuk 
A n t a l f 1731. Ekkor Parma herczegség Don Carlos 
infans, a későbbi III. Károly spanyol király birtokába 
jutott, ki V. Fülöp spanyol király és F. Erzsébet fia 
volt. A F.Sándor által épített palota (palazzo Farnese) 
Róma egyik legszebb középülete. 

Farnese , 1) p a l o t a Rómában F. S á n d o r épít
tette; — 2) F a r n e s i n a , nyaraló Róma közelé
ben Rafael stb. festményeivel; — 3) F. kertek Rómá
ban. — 4) F.-i b ika , óriási márvány szobormű a 
II. századból Kr. e. ; — 5) F.-i H e r c u l e s , Glykon 
nagy márványszobra az I. századból Kr. e. ; a két 
utóbbi Nápolyban. 

Faro, folyam, Közép-Szudánban (Afrika), Ngaun-
deretől é.-ra ered, Gurua alatt a Benuéba szakad. 
Esőzések idején 550 m. széles. 

Faro di Messina, 3. 2 km. széles tengerszoros, mely 
Kalábriát Sziczilia szigettől elválasztja. 
Faröer (»juh-« v. »toll-szigetek«), Dániához tartozó 

szigetcsoport az Atlanti oczeánban, melyhez 17 lakott 
sziget és 5 lakatlan tartozik. Ter. 1333 km 2, 12.954 
lak. A Shetland-szigetektől a Lightning csatorna 
(1000— 1100 m. mély) választja el, mig az egyes szi
getek közt fjordutak szolgálnak válaszfalul. 

Farokrózsa, a tisztátalanul tartott ló viszketegsé-
get érezvén, farát a körülötte levő tárgyakhoz dör
zsöli, miközben farktorzsáját felsérti. Az igy támadt 
seb, a f., melyet a folyton piszkos farkszőrök szeny-
nyeznek, gyakran igen makacsán gyógyuló fekélye-
sedésekre ad alkalmat. 

Farsang, a vízkereszt (jan. 6.) és hamvazó szerda 
közé eső időköz, melyet a népszokás a vigalmak 
idejévé tett s különböző mulatságokkal ünnepel meg. 

Farsangi iskola, színmű V a h o t Imrétől. 
Farsangi j á tékok (ném., Fastnachtspiele), Német

országban a mysteriumok mellett kifejlődött világi 
színdarabok, melyeket farsang utóján játszottak; 
Nagyobbrészt durván komikus tartalommal birtak, 
fontosak, mert bennük keresendő a vígjáték csirája. 

Farsangi utazás, vígjáték, K a t o n a József első 
drámai kísérlete. (1812.) 

Farsan szigetek, Arábia d.-ny.-i részén a Vörös 
tengerben fekvő, a gyöngyhalászat miatt fontos szi
getcsoport.-

Fas (lat.), az, a mi erkölcsileg meg van engedve, 
ellentétben a jus-sal, mit a törvény megenged ; per 
fas et nefas, mindenféle módon, vagyis nem csupán 
erkölcsileg megengedett módon v. eszközökkel. 

Fasces (lat.), vesszőnyaláb középen bárddal; az 
ó-korban a lictorok, mint a büntető hatalom jelvényét, 
a római consulok és más főtisztviselők előtt vitték. 

Fasciculus (lat.), csomag, füzet. 
Fascinálni (lat.), megigézni, elbűvölni; fascinatio, 

igézet. 
Fashion (ang., fésn), izlés, divat; f.-able (ébl), 

divatos, Ízléses. 
Fasina, 1. rőzsekéve. 
Fásli , 1. pólya. 
Fássen, magy. Faisz (Kis-Küküllő m.). 
Fassio (lat.), vallomás, bevallás,/, perennalis, örök

vallás (1. e.). 
Fast i , dies fasti (lat.), 1. dies. 
Faszeg, czipészek által használt szeg a czipőbőr 

felső részének a talphoz való erősítésére, többnyire 
juharfából készítik; nagyban gyártják É.-Ameriká
ban, Sziléziában, Csehországban. 

Faszén, a fának száraz lepárlása v. tökéletlen, kor
látolt levegő hozzáférése mellett való égésénél vissza
maradó, főleg carbonból álló anyag. Nagyban köz
vetlenül az erdőkben készítik az u. n. b o k s á k b a n . 
A fahasábokat u. i. félgömbalaku halmokba rakják 
össze, a közepén tetőirányos csatornát hagyván, s 
igy földdel és gyeppel betakarják. A csatornában tüzet 
gyújtanak, melyet a boksa belsejében minden irány
ban egyenletesen terjesztenek tovább, hogy a szene
sedés bekövetkezzék. A közönséges faszénben még 
világosan fölismerhető a fa belszerkezete, vmint az 
évgyűrűk is pontosan megkülönböztethetők. A fasze
net legnagyobb részben a fa helyett alkalmazzák 
tüzelő anyagnak a kovácsok, továbbá a kohók stb., 
mivel erősebb hőt ad; faszenet használnak továbbá 
a viz átszűrésénél, rothadó, rossz szagú szerves tes
tektől való megtisztításánál, a hus megromlása ellen 
óvszerül, lőporgyártáshoz; tengeren az ivóviz föntar-
tására szánt hordók belsejét megszenesitik stb. A f. 
súlya 24—40°/0-a a felhasznált fáénak, és térfogata 
mintegy 47°/o-a. — Faszénkivitelünk az utolsó 4 
évben az előbbi hasonló időszak. 2V2-szeresére emel
kedett és 620.000 frt értéket képviselt. 

Fatális (lat.), végzetes, kellemetlen. 
Fatal ismus (lat.), az a tan, hogy végzet (fátum) 

uralkodik rajtunk, melyet akaratunk, cselekvésünk 
meg nem változtathat; f a t a l i s t a , ki e tannak hive. 

Fatali tas (lat.), balvégzet, kellemetlenség. 
Fata morgana, délibáb, 1. e. 
Fatenyésztés, azon művelési ág, mely a meglevő 

fafajoknak és azok egyedeinek szaporítását és neme
sítését czélozza. Lehet g a z d a s á g i , midőn saját 



szükségletünkre, v. k e r e s k e d e l m i , midőn eladásra 
termelünk. Mindkettő erdei, gyümölcs- v. díszfák elő
állítását czélozhatja. Faiskolában magvetés utján v. 
dugványozás által fiatal csemetét nyernek, melyeket 
a fajnak megfelelően a kártékony behatásoktól meg
óvnak, talaját tisztán tartják, növésük alkalmával 
évenként ritkítanak, felesleges hajtásaikat eltávolitván, 
5—6 éves korukban v. mint vad alanyt, v. pedig gyü
mölcsfáknál előbb b e o j t v a , mint n e m e s i t e t t fát 
állandó helyükre kiültetik (1. f a ü l t e t é s ) . 
Fatigue (francz., fátig), fáradtság, kimerültség. 
Fatima, Mohammed negyedik leánya és kedvencz 

gyermeke, szül. 607. Mekkában. 623. a későbbi Ali 
kalifa neje. 

Fatimidák, Ali és Fatima (Mohammed leánya) iva
dékai, arab dynastia, mely a X. században a mai 
Tunist. Tripolist, Palaestinát birta és Aladheddel 
(1171.) kihalt. 

Fátra hegységek, az é.-ny. magyar felföld hegy
ségei ; két főcsoportjuk van : a k i s és n a g y F á t r a 
hegység. — 1) F., k i s , hegyláncza kezdődik a 
pupoi nyeregnél (706 m. m.) és húzódik d.-ny. irány
ban a Vág és Nyitra völgyei közt a kis magy. alföldig. 
A Vág felé meredeken, a Nyitra völgye felé lankásab
ban lejt; geologiailag is a határszéli lánczolatnak 
belső ive, melytől csak a Vág völgyének kimosása 
választotta el. Magvát kristályos kőzetek, gránit és 
gneisz alkotják, de e vonulatot egy helyt az ölyvedi 
hágón tul jura- és kréta-koru lerakódások fedik el s a 
tulajdonképi Kis-Fátrában a Vág vízmosása szakítja 
ketté. E körül helyezkednek el a trias-, jura- és a hegy
ségalkotásban nagyobb terjedelmű krétakoru képződ
mények és kárpáti homokkő. A hegység vízválasztó 
a Vág és Nyitra közt. Magassága észak felé emelke
dik ; erdőségekkel van fedve. A következő tagokra 
oszlik: 1. a tulajdonképeni Kis-Fátra (a Rajeczi hava
sokkal v. Veterna Hola); 2. Sztrazsói hegység; 3. Ino-
vecz hegység ; 4. Manin hegység ; 5. K. Magura és 
Rokosz hegység. — 2) F. n a g y , hegység név alatt 
azon különböző hegycsoportokat foglalják össze, me
lyek a Turócz és Revucza, a Nyitra és Garam folyók 
közt húzódnak el a Vágtól kiindulva d.-ny. irányban. 
A hegység geologiailag is teljesen szétváló. E. része 
triász- és jurakoru kőzet (Magas Tátra), a gránit csak 
egyes helyeken mutatkozik ; teljesen elszigetelt azon 
kristályos pala hegys., mely a turóczi medenczét d.-ny.-
ról határolja és a Nagy-Fátrát összeköti a Kis-Fátrá-
val (Zsgyár h.); a hegyláncz dereka neogenkoru vul
kánosság eredménye (trachit) s csak d. részén a 
Nyitra és Zsitva közt lépnek fel ismét a kristályos 
palák teljes hegyalkotóként (Nyitrai hegyek). A hegy
ség külső képe igy helyről-helyre más ; é. részében 
mély, meredek falu haránt-völgyek, éles gerinczek, a 
trachit vidék csúcsai kúposak, mig a d. hegység bolto
zatos gerinczei erdőkkel fedvék. E. része lakatlan és 
zord. Magassága a legnagyobb é.-kon (közepesen 

1100 m.), d. részén a legalacsonyabb. Lankásabb 
d.-k. felé. Vízválasztó a Garam és Turócz, a Nyitra és 
Garam vizei között ; a vízválasztó az é. rész egysé
ges (N.-Fátra) főgerinczéről nyugatabbra a d. hegy
vonulat (nyitrai hegység) gerinczére fordul át. A 
hegység csoportjai : 1) a tulajdonképeni Nagy-Fátra 
hegység, 2) Zsgyár hegység, 3) Ptacsnik, 4) Körmöcz-
bányai hegység, 5) Újbányái hegység és 6) a Nyitrai 
hegység. (Tribecs és Zobor.) 
• Fattyú, 1. bastard. 
Fattyuhajtás, a fának gyöksarja, mely néha a gyö

kerek megsértése, de leggyakrabban minden látható 

ok nélkül hajt ki és az anyanövény rovására buján 
fejlődik ; igy nevezik a tengeri- és dohánylevél hónal
jában kifejlődő hajtásokat is. 

Fa t tyuköröm, 1. csülök. 
Fátum (lat.), istentől eredő kijelentés, isteni akarat, 

elkerülhetetlen végzet, végzetes esemény. 
Fátyolkák, perlidae, rovarok az álegyenes szár-

nyuak alrendjéből. Csápjaik fejüknél hosszabbak; 
két farsertéjük van. Virágnedvekből élnek. Álczájuk 
ragadozó, z ö l d f, perla viridis, 10 mm. h., gyakori. 

Fátyolszövet, finom átlátszó sz., melynél két-két 
ontok és két-két mellékfonal keresztezi egymást, a 
szövőszéket a f. fonásakor külön készülékkel látják 
el és a különféle keresztezések által mindenféle min
tát szőnek a f.-be; készitik selyem, félselyem, gyapot 
és lenből, a selyem f. készítésére nyers selymet hasz
nálnak ; a f.-ekhez tartoznak a gázé, tárlatán, crepe, 
Marly stb. szövetek is. F.-selyem, florettselyem. 

Fátyol t i tkai , vigj. V ö r ö s m a r t y M.-tól (1834.). 
Faubourg (francz., fobúr), külváros. 
Faulenzer (ném. = lustálkodó), sorvezető papir. 
Faültetés, nemesitett v. vad fának a talajba helye

zése oly czélból, hogy megfakadjon. Az ültetés 
történhetik tavaszszal, őszszel v. télen. Tavaszi ül
tetésnél az ültetendő fa nagyságának megfelelő göd
röt őszszel ugy készitik el, hogy a televénydusabb 
felső földréteget a gödör egyik, a mélyebbet a 
gödör másik oldalára helyezik. Miután télen át a föld 
jól k i f a g y o t t , a gödör fenekére a televénydusabb 
földből 1 — 2 dm. vastag réteget helyeznek, ebbe a 
karógyökerétől megfosztott fát beállítják ugy, hogy 
épen oly mélyen álljon, mint előbbi helyén. Ezután 
a gyökeret földdel beborítják, a jobb minőségű földet 
a gyökerek közé hullatják v. vizzel oda bemosatják. 
Midőn a gödör földdel megtelt, megöntözik és ned
vesség-fogó rossz hővezetővel (szalma, pelyva) be
takarják. Az őszi ültetés hasonlókép történik. A téli 
ültetés leginkább kifejlődött nagy fánál szokásos és 
pedig ugy, hogy a fa körül nagyságához képest 
1 — 1 Va méter körzetben árkot ásnak, a gyökerek között 
maradt talajt vizzel meglocsolják s az összefagyott 
földdel együtt teszik át a fát az újonnan kiszemelt 
helyre, hol megfakadásig kötőanyagokkal erősitik meg. 

Fauna, vmely terület állatvilága. 
Faunus (megfelel a görög Pannák), a rómaiaknál 

a marhatenyésztést előmozdító (Inuus) és a barmokat 
a ragadozó állatok elől megvédő isten (Lupercus), 
ki az embereket rossz álmokkal kínozza (Incubus). 
Neje F a u n a (Bona Dea), a mezők áldó istennője, 
társai a faunok, papjai a luperci voltak. 

Fausse couche (francz., fosz kus), elvetélés. 
Faust v. F u s t J á n o s , mainzi polgár, f 1466, a 

könyvnyomtatás feltalálásának munkáiban részt vett. 
Faust J á n o s orv., német kuruzsló, akinek monda-

szerü élete jelentékeny szerepet játszik az iro
dalomban. A történeti személy, ki e nevet viselte, 
a XVI. század első felében élt. Némelyek szerint 
Knittlingenből (Württemberg), mások szerint Rodá-
ból (Altenburg) származott. Mint orvos, csillagász, 
kuruzsló és alchimista kalandozta be a világot. A ha
gyomány szerint az ördöggel szövetkezett, ki kutya 
alakjában mindenüvé követte és végül F. életét irtó
zatos módon kioltotta. Ilyformán keletkezett a Faust
monda (1. e.), melyet már a XVI. század vége felé 
kezdtek irodalmilag értékesíteni. 

Faust-monda, F a u s t János v. György nevéhez 
fűződik, ki bűvészeiével nagy hírnévre tett szert. 
Állítólag Paracelsus, Melanchton, Sickingen s mások 
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személyesen ismerték. Ama feltűnés következtében, 
melyet büvészmesterségével keltett, csakhamar sok 
régi monda az ő alakjához és nevéhez kapcsolódott, 
különösen oly mondák, melyek ezermesterekről és az 
ördöggel szövetkezett tudósokról szóltak. Igy alakult 
meg az egész monda, melynek első irodalmi följegy
zése >Historia von Dr. Johann Fausten« cz. népkönyv 
(Frankfurt, 1587); e kiadásból csak pár példány ma
radt fenn, melynek eg}nke a m. tud. Akadémia könyv
tárának tulajdona. Mindent ismerni és birni akar égen 
és földön s ezért az ördöggel szövetkezik, ki 24 éven 
át minden kívánságát teljesiti s a kiszabott idő letel
tével lelkét a pokolba viszi. A monda Németország 
határain tul is gyorsan elterjedt. Angliában Marlowe 
Kristóf hatásos tragédiában dolgozta fel (1588., megj. 
1604.). Később Lessing, Klinger, Maler, Müller, 
Grabbe, Lenau is feldolgozták, de maradandó reme
ket csak Goethe alkotott belőle, ki az igazság után 
küzdő emberiség symbolumává emelte a monda hősét. 
(Magyar fordításai : az I. részt ford. Nagy István, 
Dóczy Lajos 1872., Komáromy Andor 1886., Szabó 
Mihály 1888., a II. részt Várady Antal 1887., részle
teket Dóczy.) Operává dolgozták fel a mondát Gou
nod (»Margit«) és Boito (»Mephisto«). L. Heinrich 
Gusztáv, Faust-tanulmányok (Boyssen F. commen-
tárjával egy kötetben, az Akad. kiadványa). Magy . 
F a u s t n a k szokás nevezni Hatvani István debreczeni 
tanárt (1. e.). 
Faute (francz., fót), hiba, hiány, bün ; f. de mieu x 

(de miő), jobbnak hiányában. 
Faux pas (francz., fo pá), ballépés, elhibázott cse

lekedet. 
Favágás ideje, a fát általában ősz végén és télen 

vágják le, de ez főleg a munkabér olcsósága miatt 
történik; cserkéreg hántása végett tavaszszal a nedv
keringés idejében, mert ekkor a kéreg legkönnyebben 
hántható ; a magas hegyeken lévő fenyőszálfát tutaj 
és fürészáru készítésére tavaszszal és nyár elején, 
mert ilyenkor könnyebben hántható és jobban kiszá
rad; a tűzifát július, augusztus és szeptember hóban, 
mert igy van legjobb tűzi ereje ; száraz helyre hasz
nálandó épületfát deczember hóban ; vizes v. nedves 
helyre beépítendő fát a nedvkeringés idején. 

Favete l inguis (lat.), hallgassatok, azaz legyetek 
áhítatosak ! E szavakat mondta a római pap az ál
dozat előtt a közönséghez ; Horácznál is előfordul 
(Ódák III., 1., 2.). 
Favor (lat.), kegy, jóindulat, plus valet f. in judicc, 

quam centum leges in codice, közmondás : többet ér 
a biró kegye, mint a törvény hegye ; f a v o r i z á l n i , 
kedvelni, kegyben részesíteni. 
Favori t (francz., -ri), kegyelt, kitüntetett; f avo-

r i t a , szerető ; f a v o r i t - s z u l t á n a , az, kit feleségei 
közül a szultán leginkább szeret. 
Favorizálni , kedvezni, kedvezményben részesíteni ; 

f.-zált p a p i r , mely iránt a tőzsdén nagy az ér
deklődés. 

Favre (favr) J u l e s , franczia államférfiú, sz. 1809. 
Lyonban. III. Napóleon alatt a2 ellenzék vezére. 
A sedani vereség után a kormány tagja s 1871. elején 
ő vitte Bismarckkal a békealkudozásokat; később, a 
franczia-német háború befejezése után, Pouyer-Quer-
tier pénzügyminiszterrel ő kötötte meg s irta alá a 
végleges békeszerződést Frankfurtban, f 1880. ja
nuár 20. 

Fawcet (faszét) Henry, angol nemzetgazda és poli
tikus, szül. 1733. Világtalan volta daczára a cam-
bridgei egyetemen mint tanár működött. 1875. a par

lament tagja; 1879. Gladstone kabinetjében közleke
désügyi miniszter, számos munkát irt. f 1884. 

Fawkes (faksz) Guy, az úgynevezett lőpor-össze
esküvés feje Angliában, szül. 1570., összeesküvést 
forralt a parlamentnek a kormánynyal és I. Jakab 
királylyal együtt való légberöpitésére. 1605. nov. 
5. azon pillanatban fogták el, midőn égő kanóczczal 
kezében az aknát fel akarta robbantani. Kivégez
tetett 1606. jan. 27. Nov. 5-ét azóta az angolok éven 
kint népünnepélyekkel ülik meg. 

Fáy, 1) A n d r á s , szül. 1786. május 30. Kohány-
ban Zemplén m. Iskoláit Sáros-Patakon és Pozsony
ban végezte; az ügyvédi vizsgát letette ugyan, de 
gyakorlatot nem folytatott, hanem egy ideig szolga
bíró volt Pestmegyében, utóbb Pesten megtelepedve 
élénk részt vett á közügyekben. Egész lélekkel csatla
kozott Széchenyi reformmozgalmához, kinek bizal
mas embere, Pest megye egyik vezérszónoka, majd 
országgyűlési követe volt. Nagy része volt a nem
zeti színház megalapításában, amelynek létrejötte 
előtt a budai színtársulatnak igazgatója is volt; mun
kás tagja az akadémiának és a hírlapirodalomnak 
is. Része volt a pesti reform, theologiai akadémia 
és gymn. megalapításában, az Első Hazai Takarék
pénztár alapítása pedig főkép az ő érdeme. Szemére 
Pál a » h a z a m i n d e n e s é n e k * nevezte el. f 1864 
írói működése sokoldalú, a reformokat, vállalatokat 
tollával is szolgálta. Szépirodalmi munkái közül a 
főbbek: Mesék, A régi pénzek (vigj.), Két Báthory 
(dráma), A Bélteky-ház, Szutyogfalviak, Jávor orvos 
(regények). L. Badics Ferencz, Erdélyi Pál, Findura 
Imre, Koltai Virgil Fáyról szóló önálló munkáit. — 
2) G y u l a , országgy. képviselő, szül. Nyustyán 1850. 
A rimaszombati kerületben választatott meg 1892. 

Fayence (francz., fajansz) v. finom kőedény, a por-
czellán után a legfinomabb, készítésére tiszta fehér 
agyagot használnak; ha az edény elkészült (1. a faze
kasnál), nyomban nagy hőnek teszik ki és csak azután 
hozzák reá a mázat, mely porrá tört üveg, agyag s 
gypszből készített habarcsból áll. A f. egy, de közön
séges faja durva, nehezen olvadó agyagból idomittatik, 
melyhez gyakran homokot is adnak. Az égetés addig 
tart, mig az agyag félig meg nem olvad. Ezen edényfajt 
is be szokták mázzal vonni, mi ugy történik, hogy 
a kemenczébe konyhasót hintenek ; az égető kemen-
cze hője s az edény vízgőzének hydrogénje a konyhasó 
chlorjával vegyülvén elillan, holott a konyhasó másik 
alkotó része a nátrium az edény agyagjával üveg-
szerű mázot ad. (L. még agyagáruk.) 

Fayer L á s z l ó dr., egyet, jogtanár, szül. Kecske
méten 1842. Középiskoláit ugyanott, jogi tanulmá
nyait a bpesti egyetemen végezte. 1870. jogtudor; 
1874. ügyvéd; gyakorlatot folytatott 1882-ig. Idő
közben a bűnvádi eljárásból habilitáltatta magát az 
egyetemen s e tárgyat valamint a büntetőjogot azóta 
folytonosan előadja. 1885. óta r. k. tanár. Ő hono
sította meg a büntetőjogi semináriumot a bpesti 
egyetemen. Szerkeszti a Jogtud. Közlönyt és a Dönt
vénytárt. Számos büntetőjogi munkát irt. 

Fayum, oásis és tartomány Közép-Egyiptomban a 
Birkes el Kerun tóval. Számos rom van benne. Fővá
rosa F. 26.000 lak. 

Fazekas, a kézműves, ki a földünkön igen sok 
helyen előforduló közönséges sárgás-vörös szinü 
agyagot edénynyé dolgozza fel. A f.-mesterség, az 
u. n. fazekasság az agyag tisztításából, iszapolá-
sából, az előkészitett idomítható, plasztikus agyag
ból való edény-alakitásból, ennek szárításából, kiége-



tésből s mázzal való bevonásából áll. Az edények 
alakítását lábbal forgatott korongon, vízbe áztatott 
kézzel eszközlik. A kiégetés és a mázzal való bevo
nás egyszerre történik, t. i. a kiszáradt edényt agyag 
és* finomra őrlött ólommázagból (ólomoxyd, gélét) 
készített habarcsba mártják, kiszárítják s égetik. 
Fazy J a m e s , svajczi államférfiú, szül. Genfben 

1796. Parisban a monarchia helyreállítása ellen küz
dött. 1833. visszatért Genfbe, hol a radikális párt 
feje lón. 1846—1861-ig a genfi kormány élén állt s 
nagy reformokat eszközölt, f 1878. 

F . é., a folyó (jelen) év rövid jelzése. 
Febris (lat), láz (1. e.). 
Febronianismus, Hontheim Miklós (1. e.) trienti 

püspök »Justinus Febronius« név alatt 1763. meg
jelent munkájával az állam és egyház közötti viszony 
tekintetében uj iskola, a f. alapitója lőn ; tagadja a 
pápa hatósági főnökségét s azt állítja, hogy az egy
háznak csupán tiszteleti feje ; védi a római curia elle
nében az államhatom jogkörét. Nagy befolyása volt 
a f.-nek Poroszországban, hol az indifferentismus és 
Ausztriában, sőt hazánkban is, hol a josefinismus 
fejlődött belőle. Itt VI. Pius pápának a f.-t kárhoztató 
bullája a kir. tetszvényt ki nem nyerte. 

Február (télutó, bőjtelő hava), az év második hó
napja, nevét Pluto (1. e.) után kapta, kit a rómaiak 
F e b r u u s ( = tisztító) néven is tiszteltek, s kinek e 
hó második felében áldozatokat mutattak be (ezen 
áldozati ünnepélyek neve F e b r u a volt); 28, szökő
évben 29 napból áll, t. i. a 23-ika után egy nap 
betoldatott. 
Februári forradalom, az 1848. febr. 24-ki párisi 

forradalom, mely Lajos Fülöp király elűzésére, a köz
társaság kikiáltására vezetett és mely Európa nagy 
részére, főleg hazánkra erős visszahatással volt. 

Februári pátens, I. Ferencz József ő felsége 1861. 
febr. 26-kinyiltparancsa, melylyel az októberi diploma 
által az összbirodalomnak adott alkotmányt életbe 
kívánta léptetni, amiért is báró Vay Miklós kanczel-
lárt a hozzá ugyanazon napon intézett legf. kézirat
ban utasította, hogy az országgyűlés egybehívására 
javaslatot tegyen. A f p. szerint Magyarország 85, 
Horvát-Tótország 9, Erdély 26 képviselőt küldött 
volna a bécsi birodalmi tanácsba. A magyar nemzet 
e pátenst, mint alkotmányába ütközőt, az első pilla
nattól fogva visszautasította. 
Fécamp (fékán), kikötő-város Seine-Inférieure francz. 

dep. Egykor hires benczés apátság, mely a benediktin-
likör készítésével világhírű lett. 
Fecerunt aldumas (lat.), áldomást csaptak, mondja 

a honfoglaló magyarokról Anonymus (XVI. sXXII. fej.). 
Fecske, hirundo, madár az éneklők (oscines) 

rendjéből. Csőre rövid, széles, lapos, háromszögű, 
szeme aljáig hasadt; 9 elsőrendű evezőtolla van, 
farka villás, lába gyenge. Kitűnően repül, ügyetlenül 
jár. Rovarokkal táplálkozik, röptében iszik. A h á z i 
f., hirundo urbica, aczélkék, hasa és farktöve fehér; 
füs tös f, h. rustica,csüdje és ujjai tollatlanok,aczél
kék, melle, hasa fehér, homloka, torka rozsdavörös. 
Mindkét faj fészkét sárból rakja; a p a r t i f, h. ripa-
ria, felül barnásszürke, alul fehér, fészkét mélyen a 
part homokjába készített lyukakba rakja. 
Fecskefarkkötés, fakötés, a rálapolás azon faj

tája, melynél az egymásra lapított gerendarészeket 
ferdényalakban kifaragják. 
Fecskefészek, ehető, a 10 cm. hosszú, barnás

szürke éti fecskék készítik ehető tengeri moszatokból. 
Java,Sumatra.Borneo szigetén, sárgás színű,áttetsző, 

főzve íztelen kocsonya lesz ; igen tápláló. Főpiacza 
Khinában, hol pikulonként (6OV2 kg.) 4—5000 frtért 
árulják ; az évi termés körülbelül 1800 pikul. 

Fecskefü, chelidonium, 1. gódircz. 
Fecskendezés (orvosi), 1. befecskendezés. 
Fecskendő, különféle czélra használt készülék, 

melyben szivó- és nyomószivattyu egyesítve van, 1. 
tűzi f. 

Feddés, a fegyelmi eljárásban a legenyhébb bünte
tés; szóbeli komoly figyelmeztetés. 

Fedél, épületnek az időjárás viszontagságai elleni 
megvédésére szolgál; két része van: f. s z e r k e z e t 
és az ezen nyugvó f. héj (fedés). A f. hajlás szerint 
van: ó-németf , magassága az épület egész széles
sége; u j - n é m e t f, magassága az épület fél széles
sége; o l a s z f, magassága az épület szélességének 
Vs — Ve része; l a p o s f, a fedélsiknak csak annyi 
hajlása van, hogy a viz lefolyhasson. A fedélszerke
zet v. fa, vas, v. mindkét anyagból van összeállítva. 
A f. szerkezet külső alakja szerint van: n y e r e g f., 
az épület két hosszoldalától felmenő síkokkal, melyek 
a taréj vonalban találkoznak; f é l n y e r e g f, egy 
síkja van, mely az alacsonyabb előfaltól a maga
sabb hátsó falhoz emelkedik; s á t o r f , lapos gula, 
négyzetes v. közel négyzetes épület felett; k o n t y f, 
taréjvonallal és 4 síkkal, a két kontysik 3-szög 
alakú; t ö r t - v . m a n s a r d f , megtört fedélsikokkal, 
a felső fedélrész hajlása csekélyebb mint az alsóé; 
k u p o l a f, kör- v. 4-szög alakú épület felett, kereszt
metszete félkör v. félellipsis; i v e s fi, csúcsivalaku 
keresztmetszettel; t o r o n y fi, kup- v. gulaalaku, kö
zepén függőleges árboczfával. A f. belső szerkezete 
szerint van: t o r o k g e r e n d a fi, melynél a szarufá
kat vízszintes gerendák (torokg.) hordják; s ze l e 
men fi, hol a szarufákat közvetlenül szelemenek 
támasztják alá, váltó- és fiókgerenda nélkül. A fedés
hez használt anyagtól függ a f. hajlás, spedig szalma-
és nádfedésnél 45 — 50°, zsindely f.-nél 30 — 35°, cse
rép f. 33 — 45°, pala f.-nél 22 — 26°, bádog f.-nél 
9 — 10°, kátránylemez f.-nél 11 — 18°, aszfalt f.-nél 
4—5°, faczement f.-nél 7 — 8°. 

Fedélcserép, 1. cserépfedés és tégla. 
Fedelesszárnyuak, coleoptera, 1. bogarak. 
Fedélhéj, 1. fedél. 
Fedélnemez, csepü- és gyapjuhulladékból készül, 

mely tekercsekben kerül kereskedésbe; vízszintes v. 
ferde irányú pasztákban rakják a fedéldeszkázatra, 
a pasztákat aszfaltmázzal v. kőszénszurokkal össze
ragasztják és leszegezik. Az egész fedést — befejezté
vel — kőszénkátrány- és aszfaltból készült mázzal 
bevonják. 

Fedélpala, 1. pala. 
Fedélszék, igy nevezik rendesen az egész fedél

szerkezetet (1. fedél), de tulajdonkép azon oszlopok, 
feszitők, tárnokból stb. összeállított szerkezetet, mely 
a fedélszaruzatot hordja; van á l l ó f. és d ü l t fi, 
a szerint, ahogy a szelement támasztó oszlop függő
leges v. ferde állást nyer. 

Fedélzet, 1. hajó. 
Federvieh (tollas állat v. barom), igy hivta állító

lag Windischgrátz herczeg az újságírókat. Elczlapbeli 
alak (a reporter karrikaturája). 

Fedés, 1. fedél. 
Fedezés, állatok, főleg ló párzásának műneve, 

szarvasmarhánál h á g a t á s n a k , juhnál űz eked es
nek, sertésnél b ú g á s n a k is nevezik. Történhetik 
kézből, midőn a párosítandó anya az apaállathoz 
vezettetik. Egy fajtabeli anyák fedezése czéljából 



közéjük zárt apa fedezését h á r e m s z e r ü n e k , ha az 
anyánál a fajtára figyelem nincs és a fedezés a lege
lőn szabadon történik, m é n e s , g u l y a , n y á j vagy 
kondabeli fedeztetésnek nevezik. Egy ménre 40—50 
kancza, 1 bikára 50—60 tehén, 1 kosra 60—100 
anya-birka, 1 kanra 25 — 40 kocza számíttatik. 
Fedezet, k e r e s k . ért. a hitelező követelése biztosí

tására szolgáló érték ; b a n k ü g y i ért. a bankjegyek 
beváltására folyton készenlétben tartott nemesfém
mennyiség és könnyen folyóvá tehető kötelezvények 
(váltók stb.) ; t ő z s d e i ért. a bankárnak adott bizto
síték, esetleges árfolyam-változásokból származó 
veszteség fedezésére ; állhat készpénzből és értékpa
pírokból, nálunk rendesen az üzérkedés tárgyát ké
pező é. p. értékének VB—Vio része; f.-i m ü v e l e t e t 
az árfolyamok hanyatlására számító üzér eszközöl, 
midőn előre eladott é. p.-t megvásárol, hogy kötele
zettségének megfelelhessen. K a t o n a i é r t e l e m b e n 
azon csapat, mely pl. élelmi szállítást, ágyutelepet 
stb. megvédés végett kísér, továbbá mindaz, ami az 
ellenség tüzelése ellen védelmet nyújt. 
Fedőfesték, a festék oly faja, melyet igen jó ered

ménynyel használhatni színes tárgyak mázolására, 
mert a tárgyak v. a régibb festés színét elfödi. A f. 
lehet firnájsz-, olaj- v. vizfesték. A legtöbbnél a jósá
got a fedőerővel is kapcsolatba hozzák. 

Fedőlap, 1) szelvénynyel ellátott értékpapírnál a 
kötvény nem szöveges lapja, melyet a kötvénytől nem 
szabad elválasztani, mert különben egyes é.- p.-ok a 
tőzsdei forgalomból ki vannak zárva ; — 2) szivar
nál a külső boriték-dohánylevél, mely jobb minőségű 
a benne levőnél; — 3) faragott kőlap, mely v. vmely 
fal felső síkjának v. kisebb áteresz nyílásának befe
désére szolgál. 

Fedtsenko A l e x e i P a v l o v i c s , orosz természet
búvár, szül. 1844. Irkutskban. Beutazta belső Ázsiá
nak európaiak által eddig alig látott vidékeit, f 1873. 

Fedü, az ércztelérréteg felső felületének, fedő síkjá
nak bányászati elnevezése. 

Fegyelem, 1) általában alárendelteknek felebbvalói-
hoz való viszonya ; — 2) ennek következtében azon 
szabályok összesége, melyek a hatóságok rendszeres 
működését és a hivatalos kötelezettségek teljesítését 
biztosítani hivatvák. 
Fegyelmi, mindaz, a mi a fegyelemre vonatkozik. 
Fegyelmi bíróság, a fegyelmi vétségek büntetésére 

rendelt bíróság. Az igazságszolgáltatási közegekre az 
1871 : VIII. t.-cz. és az 1891 : XVII. t.-cz. szabályoz
ták ; a bírósági hivatalnokok és szakértők felett az 
illetékes törvényszék elnöke v. helyettese és két itélő 
biró, az elsőfokú bíróságok bírói és ügyészi tagjai 
felett, az elnököt kivéve, valamint a kir. táblák segéd-
és kezelő személyzete felett az illetékes kir. tábla f. 
b.-a, áll elnökből és négy táblai bíróból, az első foly. 
törvényszékek elnökei, a kir. táblák bírái felett, elnök 
és alelnök kivételével, a curia elnöke v. helyettese és 
hat bíróból álló hatóság itél. A kir. táblák elnökei és 
alelnökei, a curia elnöke, másodelnöke és bírái és a 
korona-ügyész fegyelmi ügyeiben k ü l ö n b í r ó s á g 
itél: áll 36 rendes és 12 póttagból, elnöke a főrendiház 
elnöke v. alelnöke, a tagokat fele részben a főrendiház 
választja minden országgyűlésen, fele részben pedig 
a curia elnökeiből és biráiból áll kineveztetésük sor
rendjében ; e bíróság az elnökön kivül 12-ős tanács
ban itél; más állami hivatalnokok felett utolsó fokban 
az illető minisztérium. Ü g y v é d e k ellen fegyelmi 
biróság első fokban az illetékes ügyvédi kamara vá
lasztmánya (az elnökön kivül 4 választmányi tag), 

másod fokban a curia kisebb fegyelmi bírósága. Köz
j e g y z ő k ellen az illetékes törvényszék elnökének 
elnöklete alatt 2 tszéki bíróból és a közjegyzői kamara 
két tagjából álló fegyelmi biróság. Másod- és utolsó 
fokban a curia fegyelmi bírósága ; t ö r v é n y h a t ó 
s á g i t i s z t v i s e l ő k felett a közigazgatási bizottság 
fegyelmi bizottsága, úgyszintén első vagy másod 
fokban az államépitészeti és pénzügyi hivatalnokok 
felett itél. 

Fegyelmi eljárás, a biróság előtt a vádelv alap
ján folytattatik. A közvádló teendőit az illető tszék-
nél alkalmazott ügyész végzi; ügyész elleni f. e. 
esetén az igazságügy min. küld ki ügyészt; a f. e.-t a 
közvádló v. magánosok indítványára, de mindig a 
közvádló és vádlott meghallgatása után az illető f. 
biróság rendeli el. E határozat ellen 3 nap alatt vart 
helye felebbezésnek, kivéve ha a curia f. bírósága 
hozta. A vizsgálat megejtésével vizsg. bírót, ügyvé
dek és közjegyzők ellen vizsg. biztost küldenek kL. 
ez gyűjti s a közvádló elé terjeszti az adatokat, ki & 
nap alatt indítványt köteles tenni. A tárgyalás szó
beli és nyilvános, ügyvédi képviselet meg van en
gedve, az ítélet ellen 24 óra alatt kell a felebbezést 
bejelenteni, 3 r.ap alatt írásban indokolható. Perújí
tásnak van helye. A közig, bizottság fegy. bizottsá
gában állami hivatalnokok ellen a kir. ügyész, megyei 
tisztviselők ellen a tiszti ügyész a vádhatóság. 

Fegyelmi tanács, 1. fegyelmi biróság. 
Fegyencz, a fegyházra itélt egyén ; tartozik a reá 

mért munkát végezni, ruházat, fegyelem tekintetében 
szigorú fegyházi szabályoknak van alárendelve, a 
fegyházon kivül csak köemunkára s a többi munkás
tól elkülönítve alkalmazható. Ha a fegyházbüntetés 
3 évig v. tovább tart, egy évet, ha rövidebb, a bün
tetés Vs részét magánelzárásban kell tölteni (magán
zárka). 

Fegyház, 1. államfegyház. 
Fegyintézet, 1. államfegyház. 
Fegyver, minden eszköz, mely a küzdésre való ké

pességet elősegíti, fokozza. Van védő és támadó f. -T 

közeifegyverek a tőr, kard, lándzsa; tüzelőfegyverek 
a pisztoly, karabély, ágyú, mozsár. F.-nem, vmely 
csapatfaj, pl. gyalogság, lovasság. S p e c i á l i s fegy
ver n e m a tüzérség, az utászok és a műszaki csapatok. 

Fegyveradó, a vadászatra használható lőfegyverek 
után az 1883. XXIII. t.-cz. értelmében fizetendő adó. 
Az évi adótétel egycsövű puska után 1 ft, kétcsövű 
után 2 ft, az adóév aug. 1-én kezdődik és jul. 31-én 
végződik ; a községi közegek vetik ki és szedik be. 
A ki adóköteles fegyvereit az adó elől elvonja, eltit
kolja, 10—20 ftig büntetendő. A f. a. alól az ural
kodó család tagjai kivétetnek. A f. ellenőrzését a 
pénzügyi igazgatóság végzi. 

Fegyveres erő, az állam védelmére rendelt intéz
mények összesége, a vele való közvetlen rendelkezés 
a királyt illeti. Legújabb szabályozást nyert a fegy
veres erő az 1889 : VI. t.-cz által. A f. e. áll a száraz
földi hadseregből és a hadi tengerészetből, az előbbi 
a közös hadseregből (1. e.), a honvédségből (1. e.) 
és a népfölkelésből (1. e.). F. e.-höz tartozó tényle
ges szolgálatbeli személyek ki vannak véve a bünt. 
törv. alól. 

Fegyver- és lőszergyár, magyar, részvénytársulat 
Budapesten (Külső soroksári-uton), 1888. alakult 
3 millió frt tőkével, hogy a közös hadsereg és hon
védség felfegyverzésének előállításában részt vegyen. 
Az állam az 1888 : II. t.-czikk értelmében különféle 
kedvezményben részesítette; de minthogy a benne 



gyártott első próbafegyverek nem fogadtattak el, a 
társulat elhatározta a felszámolást, mely azonban 
még nincs teljesen befejezve. A gyárat összes felsze
reléseivel uj társaság vette át, melynek sikerült hasz
nálható fegyvert gyártani. 
Fegyverjog, jus armorum, 1) az állam felségjoga, 

hogy saját védelméről katonaság tartása, erődítmé
nyek létesítése stb. utján gondoskodjék, háborút 
üzenjen, békét, véd- és daczszövetséget kössön. — 
2) Fegyverviselési jog, előbb csupán a nemesek joga 
volt ; jelenleg bárkinek csakis nagyobb mennyiségben 
való és tiltott fegyver tartása tilos, 1879 : XL t.-cz. 
34. és 61. §§. — 3) Hazai jogunkban a királyi ado
mány egyik neme volt. Az ország oly részeiben, 
melyeket a mult század elején a törököktől vissza
foglaltak, az ingatlanokat visszaadták azoknak, akik 
régi oklevelekkel gyökeres jogaikat kimutatták, de 
előbb f. czimén a jószág visszafoglalására fordított 
hadi költségek aránylagos részét (proportionalis 
quola), rendesen a jószág becsárának tizedrészét, 
kellett a királyi kincstárnak fizetniök. 
Fegyverletétel, capitiilalio, ostromolt vár őrségé

nek v. bekerített hadseregnek feltételek mellett v. fel
tétlenül történő önkéntes megadása ; nemzetünk múlt
jában legnevezetesebbek a maj t é n y i, midőn(aSzath-
márt kötött béke alapján) 1711. ápril 30. és május 1. 
a 12.000 főnyi kurucz sereg, és a v i l á g o s i , midőn 
1849. aug. 13. Görgei hada tette le a fegyvert. 
Fegyvernek, község Békés m., 5636 lak. 
Fegyvernyugvás és fegyverszünet, a nemzetközi 

jogban az ellenségeskedéseknek egyezmény alapján 
való megszüntetése a háborút viselő felek között; 
az előbbi csak rövid ideig szokott tartani és a főpa
rancsnokok megállapítása folytán, különösen nagyobb 
csaták után, az utóbbi már inkább békekötés czél-
jából köttetik ; a megállapított időben és területen 
az ellenséges csapatok a meghatározott elválasztó 
(demarcationális) vonalat át nem léphetik. 
Fegyvertan, katonai szaktudomán}', mely az ösz-

szes fegyverek szerkezetét, használatát és kezelését 
tárgyalja. Magyar nyelven több ilyen szakmunka 
van ; ilyen Müller Hugó és Lóskay Gábor Fegyver
tana a m. kir. honvéd törzstiszti és a felsőbb tiszti 
tanfolyam számára. Bpest 1891. 
Fehér Ipo ly K á l m á n , a magyar benczés rend 

pannonhalmi főapátja, szül. 1842. ápril 11. Viskben, 
Hont m. ; 1858. a benczés rendbe lépett s 1882. esz
tergomi főgymn. igazgató, 1882. a szegedi tankerület 
főigazgatója. Számos tanügyi és természettudományi 
munkát, főleg tankönyvet irt. Vaszary Kolos főapát 
herczegprimássá neveztetvén ki, a rend tagjai 1892. 
februárban őt jelölték ki első helyen és a király 
márcziusban kinevezte pannonhalmi főapáttá. 

Fehér antimonércz, 1. antimonvirág. 
Fehér bádog, 1. bádog; 
Fehérbánya, Bélabánya régi neve. 
Fehér-barát, régen a dominikánusok neve. 
Fehér dárdanyfényle, 1. antimonvirág. 
Fehéregyháza, 1) község Seprőn m., 1799 1., a 

Lajtahegység aljában. — 2) község Nagy Küküllő 
m., 1534 lak. Oláh-magyar falu. A gróf Haller-család 
ősi kastélya, parkjában régi csúcsíves kápolna, 1849. 
jul. 31. itt esett el Petőfi Sándor. 

Fehér előhegység (Cap Blanco), előhegység Tunisz
ban, Afrika északi pontja 37Vs° északi sz. alatt. 
Fehér és fekete, trag. Kuthy Lajostól (1839.). 
Fehérezüstércz, ezüsttartalmu árzénkovag. 
Fehér fém, 1. ágy. 

Fehérfolyás, fluor albus, leukorrhoea, a női hü
vely v. anyaméh hurutja, melynél nyálkás, néha 
genyes váladék ürül ki, gyakran hószám vagy ter
hesség kísérője, előfordul idült szív- és tüdőbán-
talmak, sápkor, vérszegénység, dyskrasia esetén. 
A kezelés l ° / 0 rézvitriololdattal való kiöblítés, pokol-
kőoldattal való ecsetelés, kénsavas zinkoxydos tam
ponok, erősitő szerek, meleg fürdők alkalmazá
sában áll. 

Fehérgyarmat , község Szatmár megye, 3612 lak. 
A Szamos és Tur mocsarai közt; járásbir., adóhiv. 

Fehérhegy, Prágától ny.-ra emelkedő 379 m. m. 
hegység, hol 1620. nov. 8. a nagy csata vívatott 
(1. fehérhegyi csata). 
Fehérhegyi csata, 1620. nov. 8. vívatott Prága 

alatt II. Ferdinánd seregei és a protestáns cseh had
erő között, és az utóbbi teljes megsemmisülésével 
végződött. A csatavesztésre döntő befolyást gyako
rolt a Bethlen Gábor által küldött segély késedelme. 
Prága másnap kaput nyitott Bucquoi és bajor Miksa 
herczeg hadai előtt; V. Frig}res cseh király, koronáját 
is ott hagyván, menekült, s királyságával együtt 
vége volt Csehország régi alkotmányának is. A győz
tes II. Ferdinánd a cseheket minden politikai és val
lási szabadságtól megfosztva, országukat meghódított 
tartomány sorsára juttatta. 

Fehér hegység, 1. Kis-Kárpátok. 
Fehérítés, a fonadékrostokból készült fonalak, czér-

nák és fonatokra tapadt különféle festő (tisztátlanitó) 
anyagok szétbontása, hogy a rostok eredeti fehér 
színe újra előálljon. A fehérítés a fonatnak előleges 
szapulás után gyepre való kiterítése és locsolása által 
történik, mikor főleg a napsugarak hatása és a levegő 
ózonja fehérít, v. vegyi uton fehérítenek ; ez utóbbi 
esetben rendesen chlormeszet alkalmaznak, melyből 
vmely sav által fehéritőleg ható chlort választanak 
le ; fehérítő anyag továbbá a kén elégésénél szár
mazó kénessav is, mely a festanyagokkal többnyire 
színtelen, kimosható vegyületeket ád. 
Fehérítőmész, 1. chlormész. 
Fehér izzás, azon hőállapot, melyben az izzított 

test fehér szint mutat, 1200—1300°. 
Fehér kő , 1. granulit. 
Fehér-Körösi (alsó) ármentesi tő társulat , 1854. 

alakult, feladata a Fehér-Körös balpartján Arad
megye határától a Fehér- és Fekete-Körösök össze
folyásáig a két folyó közt elvonuló területet mente
síteni. Töltésrendszerét 1876. kormány biztosilag 
kiépitették. Ártere Békés- és Aradmegyék területére 
terjed, s jelenleg 36,594 hold ; kötelékébe 5 község 
tartozik ; székhelye Gyula. 

Fehér lakk, 1. lakk. 
Fehér ló mondája, 1. hun-magyar mondakör. 
Fehér mocsár (Belóblató), Perlaszon felül a Béga 

és Tisza folyók vizei által alkotott mocsár. A Tisza 
áradásaikor visszaszorított Béga benne ömlött szét 
s csakis annak apadásakor folyt le. 

Fehér Nilus (Bahr el Abiad), a Nílus nyugati ága, 
1. Nilus. 

Fehérnye, v. f e h é r j e, albumin, protein, számos szer
ves vegyület elnevezése, melyek oxygént, nitrogént, 
hydrogént, carbont és ként, néha még phosphort és 
vasat is tartalmaznak, még pedig a következő százalé
kos arányban:C = 5 0 - 5 5 , O = 2 0 — 23'5, N=15—18, 
H=6-9— 7 3 , S = 0 - 3 — 2 0 . — Vegyalkatuk közelebb
ről azonban ismeretlen. Savakkal v. alkáliákkal főzve 
leucin-, tyrosin-, asparagin-, ammóniák- és szénsavra 
esnek szét. Némelyek vizben oldhatók, mások nem. 



Oldhatlanok a f.-ék aetherben, chloroformban, benzol
ban, szénkénegben, petroleum-aetherben; alkoholban 
némelyik f. kis mennyiségben oldható. A concentrált 
(tömény) ásványsavak a phösphorsav kivételével, 
továbbá a csersav és a nehéz fémsók oldataikból a 
f.-éket kicsapják. A f.-ék a sarkitott fényt balra téri
tik. Főbb csoportjaik : I. A1 b u m i n o k, vizben köny-
nyen oldódnak ; igen higitott savak, konyhasó, hígí
tott szénsavas alkáliák behatására oldataikból nem 
válnak k i ; kb. 70 C°-ra hevítve megalvadnak ; szá
rítva sárga tömeget adnak. Ide tartozik a tojásfehér-
nye és a savófehérnye. II. Gl o bul i nok, az előb
biektől abban különböznek, hogy vizben oldhatlanok, 
ide tartozik a vitellin, globulin, myosin, serumglobu-
lin v. fibrinoplast és a fibrinogén. III. R o s t a n y a g , 
1. fibrin. IV. A l b u m i n á t o k , fehérnye-módosula-
tok, melyek más fehérnyenemü anyagokból savak 
v. alkáliák behatása által jönnek létre. Még pedig 
1) acidalbumin, előáll tojás- v. savófehérnyének híg 
sósavval kezelése által, továbbá ha coagulált (meg
alvadt) f.-ét v. rostanyagot tömör sósavval,kénsavval 
v. légenysavval leöntünk v. hozzájuk nehéz fémsókat 
(platinchloridot, légenysavas higanyt, vaschloridot) 
adunk. Az acidalbumin kiválik, ha óvatosan közöm
bösítjük v. mészvizzel forraljuk ; hevítésre nem válik 
ki tiszta vizben, közömbös sóoldatokban ; alkoholban 
oldhatatlan, higitott savakban, alkáliákban oldható. 
Az izmokban foglalt acidalbumint sytitonitt-n&k neve
zik. Erős alkálival az acidalbumin alkalialbuminná 
lesz. 2) alliálialbumin, az előbbitől lényegesen 
különbözik abban, hogy vizben oldódik, a szénsavat 
calcium-, bárium-, strontiummal való vegyületeiből 
kiűzi és ként tartalmaz. A tejben előforduló nagy 
mennyiségű alkalialbumin c a se in (I. e.) néven is
meretes. Ez a tejből kénsavas magnesiummal való 
telítés által választható ki ; a tehéntejből vizzel 
való hígítás után eczetsavval való kezelés által 
is nyerhető. V. C o a g u l á l t f e h é r n y e - anya 
gok, tojás v. savófehérnyéből, globulinból, fibrin-
ből, kiülepített acid- és alkalialbuminból képződ
nek, ha ezeket 70°-ra felmelegítik, v. hosszabb ideig 
alkohol hatásának teszik ki. Vizben, alkoholban és 
közömbös sóoldatokban oldhatlanok. Híg savakban és 
alkáliákban hevítve, lassan oldhatók. VI. P e p t o -
nok (1. e.). VII. A m y l o i d a n y a g (lardacein), 
melyben a kén oxidálva fordul elő ; a szervezetben 
csak kóros viszonyok között található. A jód vörösre, 
kénsav és jód ibolyára, anilin ibolya-rózsaszínűre 
festi. A f.-ékhez rokon testek az a l b u m i n o i d o k . 
Ide tartoznak a mucin (nyákanyag), glutin (gelatin), 
chondrin (porczanyag), elastin, keratin (szaruanyag), 
nuclein, lecithin C44H90NPO3, melynek jellemző bom
lásterményei a neurin és glycerinphosphorsav, to
vábbá ide tartoznak a protagon, cerebrin és bizonyos 
erjesztő anyagok, mint a ptyalin, pepsin és a trypsin. 
(V. ö. emésztés.) A f. fontos tápanyag (1. táplálko
zás) és az összes növényi és állati tápnedvekben 
előfordul. A növényi fehérnyék feloldott v. szilárd 
alakban (proteinszemcsék, aleuron) fordulnak elő. 
Használják a kelmefestésnél, csinozásnál, az aranyo
zásnál alap' záshoz és mészszel keverve raganyagul. 

Fehérnyevizelés , albuminuria, előfordul vesebán-
talmaknál, némelykor magas láz, vérkeringési zava
rok esetén. Kimutatása a vizeletben vagy légenysav 
hozzáadásával történik, a midőn a fehérnye zavaros, 
felhős csapadék alakjában válik ki, v. hevítés által, 
a midőn a fehérnye szintén megalvad és lecsapódik. 

Fehérólomércz, 1. cerussit. 

Fehértemplom, rend. tan. város Temes m. 9041 1. 
a Néra közelében. Kir. törvényszék, járásbir., adó-
hiv., állami főgymnasium. 

Fehér tenger (orosz, bjeloje more), az Északi jeges 
tengernek másodrendű földközi tengere, Európa é. 
részén, a Kola és Kanin orosz félsziget között, csator
nán közlekedik a nagy tengerrel. Ter. 184.100 km2. 
Öblei: a Messen, Kandalaksa, Onega és Archangelsk 
öblök. Mélysége legnagyobb a Kandalaksa öbölben 
(266 m.). Mint Európának egész északi része, Fehér 
tenger medenczéje is emelkedőben van. A F. tengertől 
délre 400 km.-re a Dvina és Onega partjain tenger
ben élő kagylófaj maradványait találni. 200 m. emel
kedés esetén a Kola félsziget a szárazulathoz forr s 
csak csekély tó marad vissza. Télen egészen befagy 
s csupán májustól szeptemberig hajózható. Beléje 
ömlenek : a Mesén, Dvina, Onega, Kern. 

Fehér Tisza, 1. Tisza. 
Fehértói csúcs, 2235 m. m., a Tátra főgerincze. 
Fehér tüz, 24 rész salétrom, 7 r. kén és 2 r. veres 

arzenikből előállított tüz. 
Fehér Vág, 1. Vág. 
Fehérvasárnap, húsvét után következő első vasár

nap, melyen az egyház régi szokása szerint a húsvét
kor megkereszteltek fehér öltönyben jelentek meg a 
templomban. 

Fehér vérsejtek, 1. vér. 
Fehérvérüség, leukaemia, 1. e. 
Fehmarn (Femern), német sziget Holstein é. részén, 

a szárazföldtől a f.-i tengerszoros választja el. Ter. 
185 km 2. Világító torony. Fővárosa Burg, 3000 lak. 
Feichtinger E lek (baranya-nádasdi),pénzügyi tan. 

és pénzügyi igazgató Fiúméban, kir. keresk. akad. 
és tengerészeti főiskolai jogtanár, szül. 1854. jun. 
21-én Esztergomban. Jogi tanulmányait befejezvén 
magyar, olasz és franczia nyelven számos jogi és 
közgazdasági munkát irt. Magyar müvei főleg ten
geri joggal foglalkoznak. 1891. megjelent egy ide
vágó müvén kivül a szaklapokba is sokatjrt, többek 
közt a hajó-jelzálog intézményéről. 

Feigendorf, magy. Mikeszásza (K.-Küküllő m.). 
Fej , caput, a test azon része, mely a központi ideg

rendszer főrészét, az agyat, vmint a legfőbb érzék
szerveket, u. m. a szemet, fület, orrot és a nyelv izlési 
testecskéit tartalmazza. A f. koponyára és arezra 
(1. e.) oszlik. — »Egy fej sem i l l i k u g y n y a k u n k 
hoz , min t a m a g u n k é * , Kinizsi Pál mondása, 
midőn Mátyás király követségbe akarván őt a török
höz küldeni, azzal biztatá, hogy, ha netalán életét 
vesztené, fejéért harminczezer törökét vágatja le. 

Fejadó, a lakosság által fejenként fizetendő egyenlő 
tételű adó, melyet az illető tekintet nélkül adóképes
ségére fizetni tartozik. 

Fejállomás, vmely vasútvonal végén levő állomás. 
Fejedelem, vezér (dux), igy nevezték az ó-korban és 

nálunk Árpád előtt az egy háború v. nagyobb válla
lat tartamára választott vezetőt. Árpád kapta e tiszt
séget először élethossziglan, öröklési joggal nemzet
ségére nézve, és a vezér a vérszerződéssel megalkotott 
állam feje volt Szent Istvánig. F.-k különösen Német-, 
Franczia- és Olaszorsz. az ország kisebb-nagyobb 
területének souverain urai voltak, mig az összállam 
fejlődése következtében e fenhatóságuk megszűnt. 

Fejedelemség, azon ország neve, melynek élén 
fejedelem volt; nálunk Erdély volt önálló fejedelemség. 

Fejelő üzem, 1. erdősítés. 
Fejér G y ö r g y , a magyar történeti irodalom egyik 

úttörő munkása, szül. Keszthelyen 1756. április 23. 



Papi pályára lépett, 1802. a székesfehérvái papnevelő 
intézet tanára, 1808. hittud. tanár a pesti egyete
men, 1824. az egy. könyvtár igazgatója. Sokoldalú 
irodalmi tevékenység mellett főleg a történettudomá
nyokat művelte; számos kisebb-nagyobb történeti 
dolgozaton kivül 1829. a maga nemében páratlan 
oklevéltárt (Codex diplomaticus r. Hung.) indított 
meg, mely 40 kötetben (Buda, 1829 — 44.) egész éle
tén át folytatott levéltári kutatásai eredményét tartal
mazta s Katona István nagy tört. munkájával együtt 
a magyar történelemnek az akadémiai oklevélkiadá
sok mellett ma is elsőrangú forrása. Tudományos 
érdemeiért nagyváradi kanonokságot kapott, f 1851. 
július 2-án. 

Fejérd, község Kolozs m. 2134 lak. 
Fejéregyház, Alba Maria, v. Ecclesia Alba = a 

bold. szűz fehéregyháza, kápolna Ó-Buda határában, 
melyet Szt. István építtetett azon a helyen, hol Árpá
dot eltemették. A XV. században már csak romjai 
állottak, s ma helyét sem ismerjük. Az ujabb nyomo
zások a kapuczinusdülő és a Viktória téglagyár közti 
vonalon keresik. Wekerle László: Árpád sirja (1886.). 

Fejérkövy I s t v á n , esztergomi érsek, szül. 1522.; 
1567. pannonhalmi főapát, 1571. tinini, 1573. vesz
prémi, 1587. nyitrai püspök, 1588. kir. helytartó, 
1596 jul. 7. esztergomi érsekké neveztetett ki, de 
mielőtt székét elfoglalhatta volna, f nov. 20. 

Fejérpataky L á s z l ó , történettudós,oklevéltani iró, 
a m. tud. Akadémia tagja, a M. Nemz. Múzeum levél
tárnoka, sz. Eperjesen 1857. aug. 17. Tanulmányait 
a bpesti egyetemen és a bécsi tört. intézetben végezte, 
s az oklevéltanból egyet, magántanárrá képesittetett. 
1883. egyike volt a M. Heraldikai ésGeneaologiai társ. 
alapitóinak ; a társulat titkára és »Turul« cz. folyó
iratának szerkesztője. Az Akadémia 1884. lev. tag
jává választotta. Kiadta a magyarországi városok 
régi számadáskönyveit (1885.) és a Mon. Vaticana 
vállalatában Gentilis bibornok követségének iratait 
(1885.). Főbb müvei: A pannonhalmi apátság alapító 
levele (1878.). A kir. kanczellária az Árpádok korá
ban (1885.), Kálmán király oklevelei (1892.) stb. 
Fejértó, Csongrád megyében Dorozsmától é.-ra, 

nátron tartalmú, zárt medenczéjü síksági tó. 
Fejérvár, Alba (1. e.), kedvelt régi magyar hely

név, melyet tekintélyes helyek viseltek, igy a kirá
lyok koronázó és temetkezési helye S z é k e s - F . , 
az erdélyi részek fővárosa G y u l a - F . , a katonailag 
fontos Bolgár- , később N á n d o r - F . (a mai Bel
grád), továbbá N e s z t e r - F . (L. mindegyiket külön.) 

Fejérvári prépostság, a Szt.-István által alapított 
székesfehérvári bazilika mellett állott fent; főpap
jai a püspöki hatóság alól ki voltak véve, a XIV. sz.-ig 
a szent korona őrei voltak és többnyire a kir. alkan-
czellári tisztet viselték; a káptalan, melynek élén a 
prépost állott, az ország legelső hiteles hetyei közé 
tartozott; az aranybulla egyik példányát is itt helyez
ték el. 1543. Székesfehérvár a török kézre kerülvén 
a prépostság elpusztult s csak czimében élt tovább, 
mig Mária Terézia 1777-ben a s z é k e s f e h é r v á r i 
p ü s p ö k s é g e t (1. e.) alapitá s a társaskáptalant, 
élén a nagypréposttal, székeskáptalani rangra emelte. 
Fejér vármegye, területe 4156 km 2, 222.455 lak. 

Határai Komárom, Pest, Tolna, Veszprém vmegyék 
és a Duna folyó, melytől ny.-ra hosszan nyúlik el. 
Legnagyobb része hullámzatos sikság, melyen pár
huzamos hosszú dombsorok és völgyek húzódnak 
é.-ny.-d.-k. irányban. E. részében a Bakony és Vértes 
hegység vonul és a Velenczei hegység granit-sienit 

sziget-tömege. Vizei az emiitett dombvonulatok 
irányában és völgyein folynak. Ezek a Séd és a 
csatornázott Sárviz. Mocsarai és tavai a folyók 
szabályozásával lecsapoltattak s a Balaton csapás
irányában fekvő Velenczei tó (tectonicus tó) is mind
inkább mocsarasodik. Vizi madárvilága gazdag. 
Egyike a legfejlettebb megyéknek; mezőgazdasága, 
állattenyésztése, kertészete és gyümölcstermesztése 
virágzó. A dombos vidéken jó bor terem. (Velencze, 
Sz.-Fejérvár, Moor, Vaál stb.) A vasút több irány
ból szeli át. Lakosai túlnyomóan magyarok. Járá
sai: adonyi, moori, sárbogárdi, székesfehérvári és 
vaáli. Tartozik a 69. cs. és kir. hadkiegészítési pa
rancsnoksághoz; a 17-ik honvéd ezredhez és az 
53—56. népfölkelési járáshoz. A megye székhelye: 
Székes-Fejérvár, melylyel együtt 6 képviselőt küld 
az országgyűlésbe. (Történetét 1. Székes-F.) 

Fejérváry (komlóskeresztesi) báró, sárosmegyei 
család, melynek első ismert őse N e k e s István 1521. 
Nándor-Fehérvár védelmében esett el. 1558. nemes
ségre, 1862. ápril 25. osztrák, 1875. aug. 17. magyar 
báróságra emeltetett. — G é z a báró, honvédelmi 
miniszter, szül. 1833., 1859. kapitány s a franczia-
olasz-osztrák háborúban kitüntette magát, miért a 
Mária-Terézia-keresztet kapta. 1865. őrnagy és kir. 
szárnysegéd. Ily minőségben végig harczolta az 1866. 
hadjáratot, 1872. a honvédséghez mint ezredes lépett 
át és csakhamar a honvédelmi minisztériumban állam
titkár lett. 1882. a Szent-István-rendet nyerte; 1884. 
a honvédelmi tárcza vezetését vette át és ugyan
akkor visszalépett a tényleges katonai szolgálattól. 
Ismételve orsz. képv., de ez állásról 1892. márczius 
leköszönt. 

Fejes I s t v á n , iró, szül. 1S38. jan. 22. Legényén, 
Zemplén m. Tanulmányait Patakon és Pesten végez
vén, előbb tanár, 1865. óta Sátoralja-Ujhelyen ev. ref. 
lelkész. Irt egyházi beszédeket, költői müveket (Egy 
szép asszony története czimü verses regényét a Kis-
faludy-társaság pályadíjjal tüntette ki 1876.), fordí
tott angolból és megírta egyházközsége történetét. 
Fejet, emulsio, a gyógyszerészeiben víznek és 

olajoknak elegye, melyben nyákos anyagok, oldott 
fehérnyék vannak jelen, azonkívül a vizzel finoman 
eloszlott gyantanemüeket és balzsamelegyeket is 
f.-nek mondják. Zsiros olajat tartalmazó magvak 
(édes mandola, lenmag) 8—10 r. vizzel jó feje
tet adnak (emulsiones verae). Az olajos v. álfejetek 
(emulsiones oleosae s. spuriae) 2 r. zsiros olajból, 
1 r. gummiból és 48 r. vízből készülnek, melyekhez 
annyi szörpöt kell adni, a hány r. olaj vétetett. 

Fejetlenség, a n a r c h i a (1. e.). 
Fejezet, könyvnek, dolgozatnak egyes, külön czim 

v. szám alá tett része. 
Fej fa, fából faragott szobor, melyet a sir fejéhez 

állítanak emlékjelül, kül. kálvinistáknál, a róm. és 
gör. katholikusok, valamint az ágostaiak keresztet 
használnak. 

Fejfájás, kephalalgia, azon bántalom, mely a hom
lokon, fejtetőn, nyakszirten, szemüregek táján jelent
kező nyomás, szakgatás, fúrás, kábultság stb. alak
jában nyilvánul, Oka lehet vértolulás, ideges izga
tottság, elrontott gyomor, éhség, csúz, néha kopo-
nyabeli daganatok. Azonkívül a fejfájás, mint a 
legtöbb lázas betegség tünete, valamint ólommér
gezés, vérszegénység, sápkór stb. esetén szokott 
fellépni. Különös alakja a f é l o l d a l i f., hemicrania, 
migraine, mely ideges, vérszegény egyéneknél, főleg 
nőknél szokott fellépni. A migraine rohamokban lép 



fel, mikor is a beteg világosság és zaj iránt érzékeny,, 
ingerlékeny; némelykor hányás áll be. A vértolulási 
f.-f. ellen hideg borogatások, az elrontott gyomornál 
mutatkozó f.-f. ellen gyenge hashajtók, szóda, ételtől 
való tartózkodás; vérszegénység, sápkór által oko
zott f.-f. ellen az alapbántalom gyógyítása ajánlatos. 
A migraine ellen az emiitetteken kivül néha coffein, 
thein, antipyrin adagolása czélszerü, de csakis orvosi 
rendelvényre; ujabban ajánlják a hasi aorta pilla
natnyi lenyomását a hasfalon át. 

Fejgerenda, több czölöp összefoglalására szolgáló 
gerenda, melyet mindegyik czölöp fejére rácsapolnak. 

Fejlábuak, liephalopoda, állatosztálya p u h á n y o k 
(molliisca) állatköréből. Testük zsákszerű köpenybe 
burkolt, melyből gömbölyded fejők emelkedik ki. Szá
juk körül van az izmos 8 kar, és ezeken az izmos 
korongokból alkotott szivókák, melyek vmely test
hez való odatapadásra szolgálnak. A köpeny a hasi 
oldal felé zacskót alkot, melynek fenekén van a 2—4 
kopoltyú. A köpeny a nyaknál megnyitható, mikor 
is viz hatol be a kopoltyukhoz, mélyvíz a mozgási 
szervül is szolgáló tölcséren át folyik el. Hátrafelé 
úsznak. Bőrükben színes hólyagcsák vannak, melyek 
alakbeli változtatásai által rögtöni és akaratuktól 
függő pompás szinváltozatokat képesek előidézni. 
Legtöbb fajuk el van látva egy fekete nedvet elvá
lasztó mirigygyei (tintazacskó), melylyel üldöztetés
kor a vizet zavarossá teszik. Peték által szaporod
nak; tengerben lakók. Falánk állatok, melyek csak 
élő állatokkal táplálkoznak. Zsákmányukat karjaik
kal megragadva feldarabolják v. egészben elnyelik. 
Kb. 200 élő és 1800 ásatag faj ismeretes. Felosztá
suk: 1. tizkaruak, decábrachia; 2. nyolczkaruak,oc/o-
brachia; 3. révészek, nautilida; 4. ammonitek, 
ammonitida. 

Fejlágya, 1. kutacs. 
Fejlődéstan, az állati és növényi szervezetek erede

tével, fejlődésével foglalkozó tudomány : két főágra 
oszlik : 1) ontogenesis, mely az egyedek fejlődését és 
2) phylogenesis, mely a fajok, illetve törzsek fejlő
dését tárgyalja. Az egyedek fejlődése a petén 
kezdődik, mely egyszerű sejt; az emberi pete 
az egyéb állatokétól meg nem különböztethető. 
A petefészekben kifejlődött pete a him ondó
jában foglalt ondószálcsák által megtermékenyítve 
— mely ondószálcsák szintén egyszerű sejtek — 
barázdálódik, azaz először 2, majd 4, 8, 16, stb. 
sejtté válik, mígnem az egész csira szederalakuvá, 
morula, lesz. A pete csirahólyagjának egyik helyén 
a sejtek két rétegben rakódnak és az ébrényfoltot 
alkotják. A külső egysoros sejtréteg az ektoderma, 
a belső az entoderma. Közöttük egy harmadik réteg, 
a mesoderma képződik ; a három réteg, melyeket 
c s i r l e v e l e k n e k neveznek, az egész petét körül
növi. E csirlevelekből fejlődnek a test összes szöve
tei, még pedig az ektoderma sejtjeiből az idegrend
szer, az érzékszervek végkészülékei, vlmint a bőr, 
a szájür és ezek mirigyeinek hámja, továbbá a 
végbél és nőnél a hüvelytornácz és hüvely hámja. 
A mesoderma sejtjeiből a kötőszövet, a csontok és 
porczok, az izmok, a vér és véredények, vlmint a 
hugy-ivarszervek. Az entodermából fejlődik a bél 
hámja és a bélcsőbe nyiló mirigyek mirigy-sejtei, a 
gége, légcső és tüdők hámja. Már Aristoteles Peri 
zoon geneseos cz. munkájában leirja a fejlábuak 
általa megfigyelt fejlődése, a méhek szűznemzése 
és elmondja, hogy a termékenyitetlen petékből a 
himek, a megtermékenyitettekből a nőstények fejlőd

nek, hogy a serranus faj egyes halai hermaphrodi-
ták, stb.; mindezek oly megfigyelések, melyeket csak 
a legújabb tudomány igazolt. Hosszas szünet után 
lépnek fel a XVII. sz.-ban Aquapendente Fabricius 
paduai tanár (de formát foetu 1600, de formatione 
foetus, (1604), Needham (1667), Harvey (1652), 
a ki kimondotta az omne vivum ex ovo (minden élő 
lény petéből származik) nevezetes elvét. Swammer-
dam leirja a békapete barázdálódását, Malphighi 
(de formatione pulii, de ovo incubato) 1687. a csirke 
kifejlődését a megtermékenyített petéből. Az egész 
XVII. sz.-ban az e v o l u t i o v. p r a e f o r m a t i o el
m é l e t volt uralkodó, mely szerint a petében az 
összes testrészek előképezve vannak, s a fejlődés 
csak ezeknek kibontakozásában áll ; továbbá azt 
hitték, hogy az első nő (Éva) petefészkében az ösz-
szes létezett és a világ végéig létezendő emberek 
csirája benne volt; ugyanezt állították az első állat
párokról és utódaikról. Ezt a tant főleg Haller göt-
tingai tanár, továbbá Bonnet és Leibnitz támogat
ták. Midőn Leuwenhoeck 1690. a férfi ondójában 
az ondóeejteket felfedezte, ezeknek tulajdonították, 
hogy az ébrényt előképezve magukban foglalják s 
el is nevezték homunculusnak. Ézt a nézetet főleg 
Leuwenhoeck, Hartsoecker és Spallanzani támogat
ták. Végre 1759. lépett fel Wolff Frigyes G., ki ta
pasztalati tanulmányok alapján bizonyitá, hogy a 
petében előképzettségnek nyoma sincsen, hanem abból 
a szervezet fokozatosan fejlődik, még pedig egymás 
után az ideg-, izom-, edény- és zsigerrendszer; 
ez a máig is fennálló e p i g e n e s i s - e l m é l e t alapja. 
Okén (1806.) és Kieser (1810.) hasonirányu vizsgá
latait, valamint a csirleveleknek Pander által (1817.) 
való felfedeztetését Baer E. K. munkája (Az állatok 
fejlődéstana, I. 1828., II. 1837.) követte, melyben 
a csirlevél elméletet teljesen kifejti és megkülönböz
teti a felső v. animális levelet, melyből az állatéleti 
és az alsó v. vegetatív levelet, melyből a tengéleti 
szervek fejlődnek. Ezen 2 csirlevél ismét 2—2 egy
más felett fekvő rétegre hasad és ezen 4 lemezből 
képződik az állat teste oly módon, hogy a lemezek 
összehajolva csövekké válnak. B. fedezte fel az em
beri petét; előtte a Graaf-féle tüszőt (1. e.) tartották 
a petének. Felfedezte továbbá a csirahólyagot és a 
gerinczhűrt (1. e.). A fajok fejlődéstana (phylogene
sis) Cuvier, Lamarck, stb. elméletei után Darwin 
selectio-elméletében talált biztos alapra, mely a fajok 
eredetét azoknak a változékonyság és öröklékeny-
ség, vmint a létérti küzdelem törvényei alapján egy
másból való kiválásából (1. fajok kiválása) magya
rázza. Végre Haeckel (Anthropogenie 1874., 4. kiad. 
1891.) feltalálta az összekötő kapcsot az egyedekés 
fajok fejlődése között, mit azon törvényben fejezett 
ki: az o n t o g e n e s i s a p h y l o g e n e s i s röv id 
i s m é t l ő d é s e , azaz ugyanazon változásokon, me
lyeken vmely faj átment, mig jelen alakját nyerte, 
megy át az illető faj egyedének petéje, mig tökéletes 
kifejlődését eléri. Igy p. o. az emberi pete, mig kifej
lődött emberalaku magzattá lesz, előbb azon állat
fajok alakját és szervezetét veszi fel, melyeken 
az emberi nem átment, mig természetes kiválás által 
a jelen fejlődöttségét elérte. Igy az emberi pete elő
ször az egysejtű szervezetekhez, majd barázdáló
dása után a morula alakhoz, a csirlevelek képződése 
után a gastraeához hasonlít. A gerincztelen állatok 
alaksorozatán áthaladva, a gerinczesek ősalakjának, 
a lándzsahalnak (amphioxus) boncztani szerkeze
tét, majd sorban a halak, kétéltűek, végre az emlő-



sök szervezetét ölti fel. Boncztani szerkezete ettől 
fogva először a legalsóbb rendű emlősök, a csőrös 
állatok, majd az erszényesek alkatával egyező ; csak 
később lépnek fel a majmokhoz közel álló alakok, 
mig végre mint végeredmény az emberi alak és szer
vezet lép fel. U. e. áll az egész állatvilág petéinek 
fejlődéséről is. Tehát az ontogenesisről a phylogene-
sisre lehet következtetni, a mi az összes szervezetek
nek legegyszerűbb szervezetekből való fejlődése 
mellett bizonyít. U.-ezt tanúsítják a f. t. segédtudo
mányai, a palaeontologia és az összehasonlító boncz-
tan is. V. ö. ébrény, pete, ondó, megtermékenyítés, 
szaporodás, nemzés. L. Az állatország rendszere cz. 
mellékletünket. 
Fejszétdarabolás, 1. koponyafurás (trepanatio), 

koponyazúzás. 
Fejtés, az ásványoknak bányaüzemszerü jövesztése. 
Fejtett kő , bányából fejtés utján nyert kő. 
Fejveszteség, K á r m á n József ily czimmel törté

neti regényt kezdett a magyar középkorból, de a mü 
töredékben maradt (1794.). 

Fék, 1) forgó gerendely v. kerék mozgásának lassí
tására v. megszüntetésére szolgáló készülék; a f. 
nyomást gyakorol a forgó test kerületére, pl. az által, 
hogy fatuskót szőrit a kocsikerék kerületéhez ; át
n y ú l ó v. k a p c s o l t fék, melynél vmely vonat ösz-
szes fékeit a mozdonyról gőz, sűrített levegő stb. 
által működésbe hozzák ; ö n m ű k ö d ő fék az, mely 
önmagától jön működésbe, ha egy kocsi a vonattól 
elszakadt. — 2) lószerszám, pl. kötőfék, de néha kantár 
is: "Földedet adtad aranyos féken,« a Pannónia meg
vételéről szóló hist. énekben. 

Fekbér, a megérkezett v. szállítás végett átadott 
áruknak a szállító vállalat (vasút, hajózási társ.) 
raktáraiba való elhelyezéseért fizetendő dij, melynek 
nagyságát és felszámitási módját az illető vállalat 
szabja meg. Szállítási vállalatoknál a f.-t csak a be-
raktározás után néhány nappal kell fizetni, addig az 
áruk f. m e n t e s e k . 

Fekély, ulcus, olyan seb, mely begyógyulásra 
hajlamosságot egyáltalán nem mutat és a rendes 
sebkezelésnek is sokáig ellentáll, v. épenséggel be 
nem gyógyul. Ilyenek a b u j a k ó r o s , de különösen 
g ü m ő s (tuberculotikus) f.-ek, az alszárfekélyek, stb. 
Fekély tan, helkologia, 1. fekély. 
Fekete (galánthai), grófi és bárói család, Pozsony 

vmegyéből származik. F. M á r t o n a XVI. sz. elején 
házasság utján jutott Galántha egy részéhez, melyre 
a család 1590. az Esterházyakkal közösen nyert uj 
adományt. G y ö r g y kir. személynök, aradi főispán, 
1758. grófi rangot kapott; ez ág unokájában, Fe-
renczben halt ki 1836. F. M i h á l y novii vál. püspök 
és esztergomi érseki helynök s unokaöcscse J á n o s 
1859. osztrák báróságot kaptak. 
Fekete, 1) Gábor,marosvásárhelyik. táblai tanács

elnök, szül. 1845. okt. 2. Marosv., 1871. oki. gya
korló ügyvéd, 1872. nagy-szebeni kir. alügyész, 
1873. m.-vásárhelyi táblai eln. titkár, u. o. biró, 
1890. u. o. tanácselnök. — 2) József , iró, szül. 
1854. nov. 19. Kecskeméten. Államtudományi és böl
csészeti tanulmányait a bpesti és külföldi egyeteme
ken végezte s tudori oklevelet szerzett. 1879 — 82. 
a "Kecskeméti Lapok« szerkesztője, 1884. megalapí
totta a »Magyar Szalon« képes havi folyóiratot, a me
lyet gróf Keglevich Istvánnal most is szerkeszt. Irt 
bölcseleti, ethnographiai, szépirodalmi dolgozatokat 
s néhány vígjátékot. Az >Otthon« irók és hirlapirók 
körének gazdája. — 3) Z s i g m o n d , műszaki taná

csos, szül. 1847. okt. 14. Alsó-Lugoson Bihar m. 
Tanulmányait a József-műegyetem bevégezve 1874. 
állami mérnök, 1875. a Temes-Béga völgyi vizszabá-
lyozó társulatnál működött 1881-ig, mikor orsz. 
képviselővé választatott; 1884. ismét államszolgá
latot vállalt s műszaki tanácsos lett; a nagy mű
szaki tanácsnak is tagja és a Felső-Dunai szakasz 
szabályozási munkálatainak vezetője. Több műszaki 
munkát irt. 

Fekete-Balog, község Zólyom m. 4284 lak. 
Fekete-Bátor, község Bihar m. 1748 lak. 
Feketeczukor, 1. édesgyökér. 
Fekete erdő (lat. Silva Marciana, Abnoba), hegy

ség d.-ny.-i Németországban a Rajna könyöke men
tén, Badenben és Württemberg királyságban, a sváj-
czi Jurától a Rajna-völgy lapálya választja el. Az. 
ormokat kivéve erdők koszorúzzák, a sikon nagy 
lápok, itt-ott magányos tavak (Hochlot) terülnek el. 
A lejtők körszin alakú rejtekeiben kis tavak vannak,, 
a legnagyobb rész a Hornisgrinde köré csoportosul 
(Műmmel s Wild tó), a d.-i részen van a Feldberg tó,, 
a legmagasabban fekvő völgyében a Schluch és a 
Titi tó. Két részt különböztetnek meg benne: az észa
kit és a zord délit. Gránit fensik k. lejtősödéssel, 
a Rajna felé szegélye meredek. A Rajna választotta 
el a Vogesektől, amely folytatása. Legmagasabb emel
kedései: Belchen 1415 m., Feldberg 1493 m., Hornis
grinde 1164 m. Vidékei gyönyörűek, vizei zuha-
tagokban esnek alá v. meredek falu szurdokokban 
sietnek tova. A lakosság fali órák s zenemüszerek 
készítésével foglalkozik leginkább. A F. erdőben ered 
a Duna. 

Fekete föld, 1. Alföld (ált.). 
Fekete-Gyarmat, község Arad m. 1593 lak. 
Fekete gyémántok, J ó k a i regénye 1870.; igy ne

vezi Jókai a kőszenet. 
Fekete-Györös, község Bihar m., 1270 lak. 
Fekete halál , 1. pestis. 
Feketehalom, község Brassó m., 4035 lak. A Bár-

czaság egyik legrégibb városa, Brassónak hajdani 
versenytársa ; régi templom, várkastély és a tanács
ház. Várát a hegyen a szász irók szerint a német 
lovagok alapították, most rom. 

Feketehegy, község Bács-Bodrog m., 5169 lak. 
Feketehegy, hideg vizgyógyintézet Szepes m.,. 

Merény közelében. 
Feketehét, a nagyböjtnek azon hete, mely a nagy

hetet megelőzi, a fekete vasárnap és a virágvasárnap 
közt; feketének mondják, mert ekkor a templomok
ban az oltárkereszteket fekete fátyollal szokták be
vonni. F e k e t e v a s á r n a p , azon vasárnap a hosszú 
böjtben, mely húsvét napja előtt két héttel esik. 

Fekete Iván, 1. C s e r n i I ván . 
Fekete kabinet, 1. cabinet noir. 
Fekete-Körösi ármentesi tő társulat , 1854. ala

kult a sebes-kőrösi öblözettel együtt »nagyszalontai 
társulat* elnevezés alatt; feladata a Fekete-Kőrös 
balparti, Biharmegyében fekvő Görbédtől Ant köz
ség alóli Malomfokig terjedő ártért mentesíteni. Ár
tere Bihar-, Arad- és Békésmegyék területére terjed, 
s jelenleg 46.889 hold ; kötelékébe 30 község tarto
zik; székhelye Szalonta. 

Fekete-Kut, község Sáros m., 1048 lak. 
Fekete-Lehota, község Gömör m., 992 lak. 
F e k e t e l e v e s , régiesen fekete kávé; h á t r a v a n 

még a f. 1., történeti közmondásaink egyike, 1683 
a váradi basa a kuruczkirályt, gróf Thököly Imrét 
ebédre hivta oly szándékkal, hogy elfogassa. Thököly 



az ebéd folyamán sejteni kezdte, hogy valamit for
ralnak ellene, s azért szeretett volna távozni ; de a 
basa azzal marasztalta : hátra van még a f. 1. Kávé
zás után csakugyan elfogatta. 

Fekete sasrend, Poroszország legfőbb rendjele; 
alapította I. Frigyes 1701. Csak egy osztályból áll 
s uralkodóknak és igen kiváló állású államférfiaknak 
adományozzák. 
Fekete sereg, Hunyadi Mátyás király hires katona

sága, az első állandó hadseregek egyike Európában. 
Mátyás 1462. szervezte a hűségére tért cseh zsoldo
sokból, és 1465. kibővítette; később 20,000 lovas, 8000 
gyalog katonát és 9,000 szekeret számlált; tartása évi 
400,000 arany frtba került. Ez volt magva Mátyás 
hadi erejének. A király halálakor (1490.) Morvaország
ban táborozott; Prosztniczi János váradi püspök 
100,000 aranyon Ulászló részére megvásárolta, s 
1491. Miksa császár és János Albert lengyel király 
ellen harczolt; később a török ellen indult, de zsold
ját nem kapva rendesen, a föld népét kezdte zsarolni, 
mire Kinizsy Pál 1492. augusztus havában Halas
nál szétverte. Egy csapatjok Haugwitz hadnagy 
vezérlete alatt az osztrák és morva határon rabló 
életet folytatott, s a legtöbb 1493. bitófán végezte 
életét. Gyárfás István : A f. s. (Századok 1877.). 

Fekete szén, 1. kőszén. 
Fekete tenger (pontus euxinus ; török : kara den-

ghis ; orosz : csornoje more). A nagy Földközi tenger
nek másodrangú földközi tengere, egymással a Bos-
porus keskeny csatornáján át közlekednek. Európa 
és Ázsia közé van szorítva. A Földközi tengerrel csak 
az ujabb geológiai korszakban lépett összeköttetésbe, 
azelőtt a Manitsi mélyedésen át a Kaspi és Arai 
tavakkal és az Obi völgyén hullámzó öböllel az 
Eszaksarki tengerrel állott összefüggésben. Az egész 
medencze lesülyedése megnyitotta a Bosporus kapu
ját. A Manitsi-mélyedésen át esőzéskor a tavak és 
mocsarak kötik össze a Kaspi tóval. Partvidéke jó 
kikötőkben és nagyobb öblösödésben szegény. Har
madrendű földközi tengere az Azovi (1. e.). Európai 
partvidéke sós mocsarakkal (limánok) van szegé
lyezve, melyeknek kiszáradó fenekén vastag sókéreg 
marad. Ázsia partvidéke meredek, s hozzá közel ma
gas hegylánczok vonulnak. — A Fekete tenger ny.-k. 
irányú teknő, melynek több mint fele 2000 m.-nél 
mélyebb, s a teknő alját 2600 m. mélységig foglalja el. 
137 m.-nél már a viz kénhydrogén szagú ; és 360 m. 
túl megszűnt az állati élet a gázok miatt. Terü
lete 423.994 km. 2 A viz hőmérséke nyáron 23° C , 
55 m.-ig 6°—7° C.-ra sülyed, de a fenékig ismét 9° C. 
emelkedik. Déli fekvése daczára volt rá eset, hogy 
jég borította el, mint a Balti tengert. Vize nem oly 
sós mint a Földközi tengeré, fajsúlya 1*016. A be
ömlő folyók lassan kiédesitenék, ha a Bosporus kettős 
áramlata sós vizet nem hozna a Földközi tengerből. 
Beléje ömlenek : a Duna, melynek dus hordalékai 
által lerakott delta folyton szorítja vissza a tenger 
hullámait, mely hajdan a román alföldön já r t ; a limá-
nos Dnjester, Dnjeper, Bug és Don ; továbbá : Kubán, 
Jessil-Irmak, Kisil-Irmak, Filias, Sakari, stb. 

Feketetó, község Bihar m. 1947 lak. 
Fekete-Tót , község Bihar m. 1498 lak. 
Fekete-Ügy, folyó, ered a Nagy-Sándor hegy aljá

ban a Tömlősark és Mihálcz hegyeiből, eleinte d.-re 
azután d.-k.-re folyik. Háromszék fensik medenczéjét 
metszi át és a környező hegyekről lefolyó vizeket : 
Leményi, Bereczki, Esztelneki, Kászoni, Kovásznai 
stb. patakot és a Tátrángot veszi fel. Mellékvizei 

közül a Prázsmár községben hőforrásokból támadó 
Feketeviz soha nem fagy be. A F.-Ügy Al-Doboly 
közelében ömlik az Oltba. Vizkörnyéke 26 mfld8, 
hossza 10 mfld ; egész esése 1428 láb. 

Feketeváros , község Sopron m. 1874 lak. Régi 
keritőfala és hatalmas kapui még megvannak. 

Feketevérüség, 1. rásztkór. 
Fekii, az ércztelérréteg alsó felületének, tehát azon 

síkjának elnevezése, melyen a telér mintegy fekszik. 
Fekvés, süus, a szülészetben azon viszony, mely a 

magzat testének hossztengelye és a méh hossztenge
lyének iránya között fenáll ; még pedig, ha a két 
tengely egybeesik, akkor e g y e n e s v. h o s s z fek
vés , mig a két tengely kereszteződése által h a r á n t 
v. fe rde f. jön létre. Ha a fej van alól, koponya
fekvés v. a r c z f e k v é s , különben farfekvés. Leg
gyakoribb (kb. 99%) a hosszfekvés. 

Fekvő vagyon, ingatlan, fekvőség; köz- és magán
jogunkban mindig igen nagy jelentősége volt és 
jogforrásainkban a reá vonatkozó szabályok telje
sebben kifejtvék, mint az ingókra vonatkozók, a 
f. vagyonnal volt összekötve számos jogra való ké
pesség; igy az országos ügyek elintézésére kizáró
lag a birtokos nemesek (nobiles bene possessionati) 
voltak hivatva. 

Fél, község Pozsony m., 1093 lak. 
Fél, 1) két egyenlő részre osztott egésznek egyik 

része; — 2) vmely tárgynak egyik oldala, pl. a 
háznak innenső fele ; —- 3) párt, rész, felekezet, pl. 
peres felek, vkinek felén lenni ; — 4) társ, barát, pl. 
ügyfél, városfél (régiesen : polgártárs) ; — 5) nyel
vünknek egyik sajátszerűsége, hogy a páros test
részeknél az egyiket mindig fél-nek veszi, pl. félváll
ról vette (megvetőleg), félszemű, féllábbal a sirban 
van, félfüllel hallotta. 

Feladási vevény, okirat, melyet a szállítást elvál
laló a szállítás tárgyának (áru, levél) átvételéről 
kiállít. 

Feladó, denuncians (1. denuntiatió). 
Felavatás , vmely tudományos v. akadémiai rang

fokozat elnyerése alkalmával szokásos ünnepélyesség. 
Felbecsülés, 1. becsű. 
Félben, be nem végzett cselekvés jelölésére szol

gál, pl. menő félben, vesző félben, épülő félben ; fél
ben maradni, félben hagyni. 

Felbujtó, 1. bujtó. 
Felcser (ném. Feldscher v. Feldscherer), régebben 

a katonaságnál sebesültek ápolásával és sebek keze
lésével megbízott személy, sebész. A művelt álla
mok hadseregeiben e kisebb képzettségű orvosokat 
beszüntették. Oroszországnakjelenleg is vannak f.-ei, 
kik 10 szakiskolán nyernek kiképzést. 

Felcsut, község Fejér m. 1488 lak. 
Feldberg, 1) a Fekete erdő legmagasabb csúcsa 

1493 m. ; — 2) a Taunus emelkedése 880 m. a 
felső rajnai mélység északi részén; lejtőjén jó 
bor terem. 

Feldenhauer F e r e n c z , vezérőrnagy, szül. 1829. 
A hadügyminisztériumban a 6. osztály főnöke. 

Feldkirch, város Vorarlbergben az Illvölgy és 
Rajna lapály találkozásánál ; 3812Jak. 

Féldombormű, az alakok kidomboritását illetőleg 
középhelyet foglal el a l a p o s és a m a g a s dom
bormű (1. e.) közt. 

Felebarát, embertárs. »Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat«, Mózes III. 19, 18. Máté 5, 43. 

Felebbezés, azon jogorvaslat, melynél fogva az 
elsőbiróság v. elsőfokú hatóság ítéletét, végzését v. 



Felfedezések és találmányok 
az elméleti és alkalmazott természettudományok köréből. 

Accumulator, felf. Armstrong 
Elektromos accum. felf. Sinsteden 

» » elkészítette Planté... 
» > Farbaky ésSchenek 

Alumínium, felf. Wöhler 
Gyakorlati hasznavehetőségét kimu

tatta Sainte-Claire Deville Parisban 
Arabs számrendszer, Európában elő

ször ismertette Leonardo di Pisa 
(Fibonacci) 

Araeometer, Sűrűségmérő, Nichol-
son-féle 

Tralles-féle 

Baktériumok, felf. Leuwenhoek 
Kór-okozó hatásukat kimutatta Pas-

Bar ometer, Légsúly mérő, felf. Tori cel 1 i 
Magasságmérésre alkalmazta a Puy 

de Dőme-on Pascal 
Mint időjelzőt használta Guericke ... 
Anero id , felf. Vidi 

Biztosító (bányász) lámpa, felfed. 

Camera obscura, felf. Porta 

Altató hatását felfedezte Liebreich ... 
Chloroform, felf. Guthrie 

Érzéktelenitő hatását felf. Simpson ... 

Dynamit, felf. Nobel 
Dynamometer, felf. Prony 

Elektrodynamika, Ampere 
Elektromagnetismus, felfedezte Ro-

magnosi G. D. Trientben 
Ismeretlen maradt, mig Oersted H. 

Ker. Kopenhágában újra felfed 
Elektromos gépek, az első dörzs-

gépet. kézzel dörzsölendő kén vagy 
gyanlagolyóval, felf. Guericke Ottó 

Első korong elektromozó gépet felfed. 
Ramsden 

Elektrophor, Volta 
Influcnz e. g , Holtz 
Mágneselektromos gép, az elsőt Pixii 
Dynamoelektromos gépet, Siemens ... 
Váltakozó áramú gép, Zippernowsky-

Déri 
Erély megmaradásának elve, kimon

dotta Mayer Gy. Rób. Heilbronnban 
Esés törvényei, felf. Galilei 

Fény aberratiója, felf. Bradley 
Fény interferentiája, felf. Grimaldi ... 
Fényképezés, felf. Daguerre 

Fox Talbot papiroson készit fényké
peket 

Scott Archer eljárása 
Fénynyomat, albertotypia, felfedezte 

Albert 
Fénysarkitás, felf. Malus 
Fény terjedési sebessége, először ki

számította Römer Olaf 

1843 
1854 
1860 
1884 
1827 

1854 

1202 

1787 
1811 

1675 

1876 
1643 

1647 
1661 
1847 

1816 

1560 
1774 
1832 
1869 

í 1831 
1848 

j 
1 1864 

1821 

1820 

1802 

1819 

1650 

1766 
1775 
1864 
1832 
1867 

1883 

1842 
1590 

1725 
1665 
1838 

1839 
1851 

1868 
1808 

1676 

Fokmérés, első délkörmérést a föld
terület meghatározására végezte 
Eratosthenes Alexandriában 

Földmágnesség, a mágnestű elhajlása 
Khinában ismeretes volt 

Első declinatio-térképet készítette 
Alonso de Santa Cruz 

Inclinatiót felf. Hartman Gy 
A földmágnesség ált. elméletét felálli-

Galván elemek és telepek, Volta-féle 

Daniell állandó eleme 
Grove > » 

Meidinger » » 
Galvanísmus, felfed. Galvani Alajos, 

Galvanoplastika, felfed, egyidejűleg 
Jacobi Dorpatban és Spencer Liver-

Gázvilágitás, lord Dundonald Culross 
abbey-i jószágát kokszkályhákból 
nyert gázzal világítja meg 

London utczáit gázzal világítja meg 

Gégetükör, laryngoskop, először al-

Mesterséges világítással Czermák pesti 

Gőzgépek, Papin a gőzt hajók hajtá-

Vizemelő gőzgépek Savery által 
Első hengergőzgép, felf. Newcomen... 
James Watt megszerk. első egyszerű 

Az első kettősen ható gőzgépet 
Első magas nyomású gőzgépet szerk. 

Gőzhajó, Papin gőzhajóján bejárja a 
Fuldát Kasseltől Mündenig 

Auxeron kapit. kísérletei a Szajnán ... 
Miller Patrik kettős vizi járművét két, 

egymás mögött fekvő lapátkerékkel 

Fulton utazása a Hudsonon a »Cler-
mont« kerékgőzössel New-Yorkból 
Albanyba megnyitja az első rend-

Az Atlanti oczeánon áthalad az első 

Réssel József Triestben csavargőzöst 

Hang terjedési sebessége, meghat, a 

Hőegyenérték, meghat. Joule 
Hőmérő, először kész. Drebbel 
Hőelektromosság, felf. Seebeck 
Hydraulikus sajtó, Bramah 

220 Kr. e. 

kb. 1120 

1530 
1544 

1833 

1800 
1836 
1839 
1842 
1859 

1789 

1837 

1786 
1814 
1856 

1840 

1858 
1779 

1690 
1696 
1712 

1768 
1782 

1795 

1707 
1774 

1787 

1807 

1818 

1829 

172S 
1843—50 

1605 
1821 
1795 
1775 
1825 



Indukált áramok, Faraday 1831 
Szikrainduktor, Ruhmkorff 1851 

Inga, órák szabályozására használta 
' Huygens ... 1656 

Iránytű, Khináoan állit, ismeretes vojt 121 
Felf. illetve javította Gioja Flavio 1302 

Jód, felf. Courtois 1812 

Kaleidoskop, Brewster 1817 
Kepler-féle törvény a bolygók pályá

járól 1609 és 1019 
Kettős fénytörés, felfed. Bartholinus 

Erasmus 1669 
Könyvnyomtatás, felfed. Gutenberg 

1440 
Az első vassajtót összeállítja Stanhope 1800 
König Frigyes Londonb. elkészíti az 

első lapossajtót 1810 
Az első hengersajtót szintén König. 

Kopernikus-féle világrendszer 
1811 

Kopernikus-féle világrendszer 1543 

Léghajó, hevített levegővel legelőször 
felszállt Montgolfier Jakab és József 1782 

Hydrogtnnel, Charles ,. 1783 
Légnyomású posta, felf. Rammell 1857 
Légszivattyú, felf. Guericke Ottó 1650 

Higanyos légsziv., Geissler 1855 
Lőgyapot, Schönbein és Böttger 1846 
Lokomotív, először Trevithik 1804 

Stephenson G}'örgy első gőzmoz
donya a Killingworth vaspályán ... 1814 

Lőpor, először vszinülcg Khinában v. 
Indiában fedezték fel; lőkeverékeket 
kén, salétrom és szénből a nyuga
ton már Marcus Graecus leirt, leg-

1200 
Állitólag felfed. Schwartz Berthold 

Ferencz-rendi szerzetes 1259 

Magnetismus, Mágnesség, Ampere el-
1826 

• Mikroskop, Górcső, felf. Janssen Já
1826 

• 

nos és Zachariás Middelburgban ... 1590 
Lendl Aötolf dr.,tan. Budapesten, felf. 

a 7000-szeres nagyítású összetett 
szerkezetű mikroskopot; elkészi-

1891 nov 

Nehézkedés, gravitatio, törvényét be
bizonyította Newton J 1682 

Nitroglycerin, felf. Sobrero 1847 
1862 

Nonius, leírta Vernier Péter 1631 

Ohm-féle törvény a villamos áramok 
erejéről 1827 

Órák, kerékórák, felfed, állítólag Paci-
1827 

ficus Veronában 850 
Ingaóra, Huygens 1655 
Zsebórák állítólag Henlein Péter 

Nürnbergában 1500körül 
A rugónak mint mozgató erőnek hasz

nálatát felf. Hooke 1660 

Nyugvó horgonygátló, Graham 
Chronometer, először készítette Harri-

son, ki érte 20.000 font sterl. kapott 
Ozon, felf. Schönbein j 
Phonograph, felf. Edison 
Phosphor, felfed. Brand a vizeletben ... 

A csontokban felf. Gahn 
Csontokból előállította Scheele 
Az amorph phosphort felf. Schrötter... 

Pyrometer, agyagból Wedgwood 
Siemens-féle 

Salicylsav, mesterségesen előállitotta 
Kolbc 

Stereoskop, Wheatstone 
Brewster 

Számológép, Pascal ... 

Szemtükör, felf. Helmholtz 
Szemüveg, felf. Salvino degli Armati 

Flórenczben 
Színképelemzés, Spectralanalysis, 

Kirchhoff és Bunsen 

Távcső, felf. Lipperthey szemüvegké-
szitő Middelburgban 

Galilei megszerkeszti s csillagászati 
megfigyelésekre alkalmazza táv
csövét 

A csillagászati és terrestrikus táv
csövet megszerkeszti Kepler 

Első tükörteleskop, felfed. Gregory ... 

Első achromatikus távcső, szerk. Dol-
lond John ! 

Távíró, optikus Claude Chappe 
Galvanikus, Sömerring S. T 
Elektromagnetikus, Gauss és Weber ... 
Tűs-táviró, Steinheil .Münchenben 
Steinheil felf. az áramnak a földön 

való átvezetését 
Wheatstone mutató lapos távirója ... 
Morse-féle távíró 

Telephon, Reis, Frankfurtban 

Vasutak, az első nyilvános forgalomra 
épített, lóvonatu vasút Stockton és 
Darlington között megnyílt szept. 27. 

Magyarországon az első lóv. vasút a 
kerepesi vámsorompótól Kőbányáig 

Az első gőzmozdonyu vasút Liver
pool és Manchester között meg-
nvilt szept. 15. 

Magyarországon az első gőzvasut 
Pest és Vácz között 

Villámhárító, Divisch Prokop 

Zongora, az első billentyüszerkeze-
tet leirja Christofali Bartolo Fló
renczben 

Magyar zongora, készit. Jankó Pál ... 

1695 
1715 

1762 
1840 

1877 
1669 
1769 
1771 
1845 
1782 
1863 

1874 
1833 
1843 
1642 
1821 
1851 

1317 

1860 

1608 

1619 

1611 
1663 
1668 

1758 
1799 
1809 
1833 
1837 

. 1838 
1840 
1844 
1861 
1877 

1825 

1827 

1830 

1846 
1754 
1760 

1711 
1886 



Év
sz

ám
 A felfedezett hely, 

ország, sziget, 
folyó stb. neve 

A felfedező 
neve 

A felfedező 
nemzeti

sége 

876 Grönland Gunnbjörn isiandi 
1000 Ujfoundland Bjarne 
1001 E.-Amerika part

vidéke 4 0 - 4 2 ° 
ész. szél Leit 

1271- • 

től 
1295 Khina Marco Polo velenczei 
1300 Kanári szigetek 

(újra felfedezve) ? genuaiak 
1350 Azorok p olaszok 
1350 Madeira ? » 

1434 Cap Bojadór Gil Eannes portugál 
1456 Zöld-fok szigetek Cada Mosto velenczei 
1486 Jóreménység-foka Dias Bertalan portugál 
1492 Guanahani (Vait-

ling-sziget) Kolumbus genuai 
1492 Cuba és Haiti ... Kolumbus 
1493 Puerto Rico, Do-

minica, Guade-
loupe, Antigua ... Kolumbus » 

1494 Jamaica Kolumbus » 

1494 Észak-Amerika 
szárazföldje Caboto J. velenczei 

1497 Labrador a 2 Caboto » 

1498 Dél-Amerika szá
razföldje Kolumbus genuai 

1498 Kelet-India VascodeGama portugál 
1500 Brazilia Cabral > 

1501 Ascension Jüan de Nova 
Gallego • 

1502 Mosquito partvid. Kolumbus genuai 
1502 St.-Ilona p portugálok 
1503 Gardafui-fok Saldanha portugál 
1506 Madagaskar Antáo 

Goncalves » 

1506 Molukkok Bartema 
1507 Mauritius, Ré-

union Mascarenhas » 

1508 Lakadivok Almeida Fer. 
1508 Jukatan Pinzon és 

De Solis spanyolok 
1510 Maiakká ? portugálok 
1511 Amboina d'Abreux Antal franczia 
1512 Maledivok d'Andrada 

Simon portugál 
1513 Florida Poncé de Leon spanyol 
1513 Csendes-Oczán ... Balboa 

0 

» 

Az Athenaenm Kézi Lexikona. 

s 
N 
> 

A felfedezett hely, 
ország, sziget, 
folyó stb. neve 

A felfedező 
neve 

A felfedező 
nemzeti

sége 

1517 Anam P portugálok 
1519 Mexikó Cortez spanyol 
1520 Magelhaens-ut ... Magelhaens portugál 
1521 Mariánok 

(Ausztrália) Magelhaens 
1521 Borneo ? portugálok 
1521 Philippinek Magalhaens portugál 
1522 Fonsecabay Fonseca spanyolok 
1522 Nicaragua-tó Gil Gonzales » 

1527 Uj-Guinea Jorge de 
portugáf Menezes portugáf 

1528 Karolinok Saavedra spanyol 
1529 Marshall szigetek Saavedra » 

1529 Kalifornia Bezerru és 
Grijalva spanyolok 

1532 Peru, Pizarro » 

1533 Chile Almagro > 

1533 Venezuela Welser német 
1542 Japán ? portugájok 
1556 Novaja-Semlja ... Burrough angol 

1567 Salamon szigetek Mendana de 
Negra spanyol 

1580 Szibéria Jermak 
Timofjew orosz 

1592 Falkland szigetek Davis angol 
1595 Markesas » Mendana de 

Negra spanyol 
1595 Santa-Cruz » Mendana de 

Negra » 

1596 Medve-sziget 
(északi sarkvid.) Barent hollandi 

1596 Spitzbergák Rijp és 
Hemskerk 

1599 Grahamföld (déli 
sarkvidék) Dirk Gherritsz » 

1601 Uj-Hollandia 
(é.-ny.-i part) ... De Eredia portugál 

1606 Uj-Hebridák De Quiros spanyol 
1606 Uj-Hollandia (ész. 

part) ? hollandiak 
1607 Jan Mayen Hudson angol 
1610 Hudsonbai Hudson » 

1616 Horn-fok Le Maire és 
Schouten hollandiak 

1616 Uj-Hollandia 
(nyug. part) Dirk Hartog hollandi 

1627 
é 

Uj-Hollandia (déli 1627 
é part) Nuyts 



É 
N 

> 

A felfedezett hely, 
ország, sziget, 
folyó stb. neve 

A felfedező 
neve 

A felfedező 
nemzeti

sége 

1642 Tasmania, Uj-See-
land, Tonga szi
gettenger Tasman hollandi 

1643 Fidsi-szigetek ... Tasman 
1643 Sachalin De Vries 
1643 Baikal tó ? oroszok 
1643 Amur Chaborov orosz 
1648 Bering-ut Deschnev » 

1654 
1700 

Hamel Henrik hollandi 1654 
1700 Uj-Britannia Dampier angol 
1741 Aleuti szigetek ... Bering dán 
1767 Tahiti sziget Wallis angol 
1768 Samoa » Bougainville franczia 
1*770 Uj-Hollandia (kel. 

part) l Cook angol 
Botanibay I 

1774 Uj-Caledonia Cook » 

1777 Oranje folyam ... Gordon 
1778 Sandwich szigetek Cook 
1778 Cap Prince of 

Wales Cook 
1789 Mackenzie folyó Mackenzie 
1793 •Dar-Fur Browne 
1795 Niger (közép fo

lyása) Mungo Park skót 
1818 Senegal ésGambia 

forrásai Mollien franczia 
1819 Mellville sziget és 

Banks-föld (ész. 
sarkvidék) Parry angol 

1822 Tsad tó Oudney, 
Clapperton és 

Denham angolok 
1825 Timbuktu Insalah angol 
1830 Niger (alsó folyás) Lander » 

1831 Északi delejes sark Jam. Clark 
Ross 

1839 Wilkes-föld (déli 
sarkvidék) Balleny > 

1847 Kilima Ndzsaro ..: Krapf és 
Rebmann németek 

1848 Kongó alsó fo
lyása Magyar László magyar 

1851 Zambesi (felső fo
lyása) Livingstone angol 

1853 Smith sund 1 Ka ne 
amerikai 

Grinnell-föld 1 Ka ne 
amerikai 

1853-
tól 

1856 Dél-Afrika átut. ... Livingstone angol 

É
vs

zá
m

 A felfedezett hely, 
ország, sziget, 
folyó stb. neve 

A felfedező 
neve 

i 1859 Njassa tó,Sirvató Livingstone 
1861 Kamerun hegység Burton 

; 1862 Viktoria-Nilus ... Speke 
1863 Közép-Ázsia Vámbéry 
1864 Mvutan tó Baker 

1 1869 
Tibesti Nachtigal 

1873-
í tói 
i 1875 Dél-Afrika keresz

tül utazása Cameron 
1874-

től 
; 1877 Dél-Afrika keresz

tül utazása Stanley 
1874 Ferencz József

föld Payer és 
Weiprecht 

,1872-
' tői 

1883 Dél-Afrikai expe-
ditiók Holub 

1884-
től 

I 1887 Expeditio a Bang-
veolo tóhoz Holub 

1878-
tól 

1879 Dél-Afrika keresz
tül utazása Serpa Pinto 

1880 Észak-Afrika ké
részül utazása 
(Egyiptomtól 
Felső-Guineáig) Matteucci 

1881 II. Lipót tó Stanley 
1881 A Kongó és Ogove 

között fekvő vid. Brazza 
1881-

től 
í 1882 Dél-Afrika keresz

tül utazása Wissmann 
1887-

től 
1888 
1888-

tól 

Afrika belseje gr. Teleki Sam. 

1887-
től 

1888 
1888-

tól 
1890 Afrika belseje Stanley 

1 1891-
1 tői 

1892 Afrika belseje Emin basa 



határozatát a felsőbíróság v. felettes hatóság elé ter
jesztik felülvizsgálat végett. Peres bírósági ügyekben 
rendesen a harmadfokú bíróságig vihetni fel az ügyet; 
sommás ügyekben két egybehangzó ítélet ellen ren
desen nincs helye. 

Felebbvitel, a jogorvoslatok rendszere rendesen 
kétféle : felebbezés és felfolyamodás. 

Feled, község Gömör m. 850 lak. 
Félegyháza, rend. tan. város Pest m., 30.326 lak. 

A Kis-Kunság legnépesebb városa ; járásb., szolgab. 
A török világ után csak 1743. kezdett népesedni. 

Felek, község Szeben m. 2759 lak. 
Felekezet, egy és ugyanazon vallást követő állam

polgárok összesége. Nálunk van : törvényesen bevett, 
elismert és el nem ismert felekezet. (L. bevett vallás
felekezetek.) 
Feleki, 1) H u g ó , orvos, műtő, a budapesti izr. kór

ház volt alorvosa, szül. 1860. márczius 14-én. Szá
mos orvosi értekezést irt és 2 kötetes munkát »Az 
ivar- és húgyszervek kór- és gyógytanáról«. — 
2) József, szül. 1847. július 16-án Debreczenben, 
Miklós fia ; hazai és külföldi egyetemeken tanult, 
1874 óta foktői lelkész ; több eredeti munkát irt s 
igen sokat fordított, főleg francziából; — 3) Mik lós , 
a bpesti nemzeti színház tagja, szül. 1818. decz. 18. 
N.-Galambfalván ; már korán a szini pályára lépett ; 
a szabadságharczban honvédszázados, azután szín
igazgató. 1852 óta rövid megszakítással a nemzeti 
színház tagja ; 1877. ülte meg huszonöt éves jubi
leumát s ekkor kapta a Ferencz József-rend lovag
keresztjét ; irt eredeti színmüveket s igen sokat fordí
tott francziából; — 4) F.-né, Munkácsy Flóra, a 
bpesti nemzeti színház tagja, szül. 1836. ápril. 29. 
Baján ; 14 éves korában lépett színpadra ; 1855-ben 
a nemzeti színházhoz szerződött, 1858. ment nőül 
Feleki Miklóshoz. — 5) S á n d o r , orvos, szül. 1865. 
okt. 31. Lovasberényben, Fehér m. Irt költeményeket, 
elbeszéléseket, népszerű orvosi czikkeket és megírta 
számos magyar iró és művész életrajzát. 

Félelem, lelki állapot, melyet bekövetkezhető baj 
miatti aggodalom idéz elő. Minthogy az akaratelha
tározás ezen állapotban nem szabad, jogi szempont
ból az, amit vki f.-ből tett — ha ezt valaki jogtalan 
fenyegetéssel idézte elő — és azon szerződés, amely 
ezen állapotban jött létre, semmis (1. kényszer). 
Felelős minisztérium. Az ujabb népképviseleti 

alkotmányokban, hogy valaki a parlamentnek a kor
mányzatért-felelős legyen, az államfő a kormányzati 
teendőket legfőbb hivatalnokokra — miniszterekre — 
bizza, a kik összesen alkotják a f. m.-ot. A magyar 
f. m. szervezetét az 1848 : III. t.-cz. állapítja meg, 
módosítva az 1867 : VII., VIII., XII., 1868 : XXX. és 
1889 : XVIII. t.-cz. által. (L. miniszteri felelősség.) 
Felelősség, azon jogviszony, melynél fogva valaki 

jogcselekvényeinek következményeit viselni tartozik. 
Kétféle : a jogi és politikai (miniszteri) felelősség, 
amaz csupán a törvények szerint való eljárás köte
lessége, alárendelt hivatalnokoknál felebbvalóik uta
sítását követni ; emez a minisztereknek a kormány
zat elveinek helyességeért és kormányzati tényeikért, 
különösen rendeleteikért való felelőssége, melylyel a 
parlamentnek tartoznak és mely az előbbit is magá
ban foglalja. A felelősség elvénél fogva az államfő 
bármely kormányzati actusa csak akkor lesz érvé
nyes, ha azt valamelyik (nálunk Budapesten székelő 
miniszter) ellenjegyzi. 

Felemás, hasonlatlan, különböző, mikor páros dol
gok közt az egyik nem olyan, mint a másik. 

Félemelet, mezzanin, két emelet, de rendesen a föld
szint és az 1. emelet közé iktatott alacsonyabb emelet. 

Felén túli sérelem (laesio ultra dimidium, enor-
mis), a magánjogban akkor áll be, ha a vételár v. 
ellenszolgáltatás, az eladott tárgy v. szolgáltatás 
értékének felét sem éri el ; a szerződés felbontásá
nak okául szolgálhat, a kereskedelmi jogban nin
csen helye. 

Fel-Enyed, község Alsó-Fehér m. 1178 lak. 
Felépítmény, közutnál, vasútnál az építmény azon 

része, melyen a közlekedés közvetlenül történik ; 
közutnál: kőalap és kavicsolás, burkolat stb.; vasút
nál : a vágányok sinnel és aljzattal és ágyazás. 

Feles, az, aki vmely vállalathoz munkájával járul 
s azért az eredmény felét kapja. Leggyakoribb a f. 
gazdaság, midőn a földbirtokos v. haszonbérlő a fél
termés ellenében, leginkább kis részletekben kiadja 
birtokát f.-eknek, akik azt sajátjukból megmunkál
ják ; f. j u h á s z a t , midőn a juhok tulajdonosa a föld
birtokoshoz adja juhait élelmezés és ellátás végett, 
és ezen szolgáltatások fejében néhány év elmultával 
megosztják maguk között az összes juhokat. 

Feleség, 1. nő. 
Feles számla, conto a meta (ol.), az úgynevezett 

feles ügyletekről vezetett számadás, melyeknél a 
kereskedő az elért nyereségben vagy a szenvedett 
veszteségben egy idegennel (nem czége társával) 
közösen osztozkodik. 

Felezés, két egyenlő részre való osztás. 
Félfa, 1. ajtó. 
Felfedezések, általában a tudományos ismeretek 

tisztázására, különösen pedig földünk megismerésére 
irányuló törekvések eredményei. Mindkét irányban 
a főbb felfedezések időrendi sorozatát 1. Felfedezések 
czimü mellékletünket. 

Felfekvés, 1. deciibitus. 
Felfogadás, 1. szerződtetés. 
Felfogás, 1) azon lelki működés, melylyel vmely 

képzetet, fogalmat, ismeretet magunkévá teszünk, 
megértünk; — 2) egyéni nézetünk, véleményünk 
vmely dolog felől. 

Felfolyamodás, a peres és perenkivüli eljárásban a 
felebbezés mellett a bírósági végzések ellen engedett 
jogorvoslat, rendesen a kir. tábla itél bennök vég
érvényesen. 

Felfordult világ, Jókai regénye. 
Felforgat a nagy századok érczkeze mindent. Ber

z s e n y i : A magyarokhoz. 
Felfüggesztés, sustentatio, stilisztikai alakzat, a 

főgondolatnak több mondaton keresztül függőben 
tartása, pl. Az ifjú, tek. társaság, az ifjú, ki a nem
zet nagy énekesét megitélni merész volt; ki e merész
séget oly drágán fizette meg: ez az ifjú én valék. 
(Kölcsey, Berzsenyiről.) 

Felfüggesztés, ügyvéd és közjegyző ellen alkalma
zott fegyelmi büntetés, mely abból áll, hogy az illetőt 
hivatala v. hivatása gyakorlatától bizonyos időre el
tiltják. Hivatalnok ellen a fegyelmi eljárást f.-sel v. 
a nélkül rendelik el. 

Felfüggesztő hatály, bizonyos perbeli cselekede
teknek és beadványoknak a törvényben tulajdonított 
azon következménye, hogy a további eljárás függőben 
marad. Ilyen f. h.-a van annak, ha a per folyama alatt 
kiderül az illetéktelenség, v. az, hogy az ügy a bün
tető biró elé tartozik. 

Félgömb, hemisphaera, a földrajzban és csillagá
szatban a föld- és éggömbnek fele része; van: 
é s z a k i és dél i f, melyet az egyenlítő síkja, k e l e t i 



és n y u g a t i f., melyet az 1. délkör sikja oszt el; 
ezenkívül a tengerek eloszlása szerint t e n g e r i és 
s z á r a z f ö l d i f. 

Félgyár tmány, gyári uton elkészített oly anyag, 
mely ismét más gyártmányok előállítására szolgál, 
p. fonal; a f. nagyon viszonylagos fogalom, mert a 
mi egyik szükségletre nézve f. jellegű, az egy má
sikra nézve gyártmány lehet. 

Félgyász, a szokás által megszabott gyászidőnek 
vége felé v. második felében viselt enyhébb gyász, 
mely a mély gyásznak csak némely jeleit mutatja, 
pl. a női gyászruha nem egészen fekete, hanem fél
fekete v. hamvas szövetből van készítve. 

Felhám, epidermis, 1) a bőrnek legfelsőbb, hám
sejtekből álló rétege, 2) a növényeket borító egy
soros sejtréteg. 

Felhang, 1) a nyelvtanban magas hang. — 2) az 
énekben discant és sopran ( 1 . ezeket). 

Felház, vidékiesen: emeletes ház. 
Felhívás, hirdetmény; a peres eljárásban az egyik 

fél kérelmére a másikhoz intézett azon meghagyás, 
hogy keresetét záros határidő alatt indítsa meg; 
ennek következménye a f.-i p e r ; a perrendtartás 513. 
§-a értelmében helye van az ellen, ki valamely jog
gal kérkedik, számadási per indításánál, holttá nyil
vánítás eseteiben, elveszett okiratok megsemmisítése 
czéljából. 

Felhő, a levegőrétegekben változó magasságban 
lebegő vizpára-halmaz, a ködtől (1. e.) csak abban 
külömbözik, hogy nem marad a talajhoz tapadva; 
a vízpárák hidegebb rétegben cseppekké sűrűsödnek, 
melyek mint eső hullanak le. A magasság, melyben 
a felhők lebegnek, a hőmérsék és szélirány szerint 
változik, néha a fák sudarait érintik, máskor a leg
magasabb hegyek ormain túlemelkednek, 11.540 
m.-re határozták meg csillagászati mérés utján egy 
párahalmaz magasságát. Vastagságuk is változik, 
néha csak áttetsző fátyol, máskor 5000 m. és réte
gekben tornyosulnak egymásra. A f.-k alakjának 
meghatározása Poey szerint, alapalak: 1) hó-f., 
cirrus, fehér és könnyed, pehelyszerü fellegecskék-
ből, apró jégrészecskék alkotják és közepes magas
sága 6500 m.; 2) vizf., cumulus, egymásra halmo
zott sürü felhők, vízszintes és szélesen elterülő 
talppal, nyáron alakul és zápor alakjában szakad 
alá,400 —3000 m. magas; hozzá járul még a lepe l f., 
pallium, szürke v. hamvas egyhangú lepel, melyből 
hosszabb időn át esik; az 1. alapalakból származik, 
ha lejebb száll és a jégrészecskék megolvadnak; für
t ö s f., cirro stratus, gyapjas és szürkés tömeg, mely 
közeli esőre mutat; b á r á n y f., cirro-cumulus, szá
raz délnyugoti szél mellett keletkezik, kisebb fel-
hőcskékből áll, állandó időt jelez; r é t e g e s f., pállio-
cirrus. A 2. alapalakból származik: eső f., pallio-
cumulus, és szé\ i . , fracto-cumulus, szétszórt felhők
ből áll. Más osztályozás szerint van még r é t e g e s 
h a l m a z - v. v iz f., cvmulo-stratus, mely a cumu
lus sűrűsödéséből keletkezik. (L. Reclus E. A föld, 
Bpest 1880.) 

Felhők, költemények Petőf i S.-tól (Pest, 1846.), 
nagyobbára pessimistikus színezetű lyrai költemé
nyek és epigrammák gyűjteménye. 

Félhold, 1. hold. 
Félhold, mellette egy csillaggal (innen török neve: 

ajjildiz — hold és csillag), a török birodalom jelvé
nye. Képletesen f. a török uralmat jelenti, pl. Kis
faludy K. M o h á c s cz. elegiájában: >Félhold kér-
kede szét (a magyar) városi tornyairól.* 

Felhőszakadás, rendkívüli erős és heves esőhullás, 
mely csak rövid időig tart, de gyakran nagy pusztí
tást visz véghez. 

Felhúzó gép, embereknek v. terheknek függőleges 
irányban való felhúzására szolgáló gép; a mozgató 
erő lehet: kézi erő, gőz- v. vizerő, sűrített levegő, 
elektromosság stb. (1. még emelő g., felvonó g. és lift.) 

Félibres (francz., felibr), a Provence régi nyelvé
nek modern irodalmi művelői Francziaországban. 

Felicitas (lat.), boldogság, a boldogság szemé-
lyesitése. 

Felírási jog , a törvényhatóságok azon joga, hogy 
a véleményök szerint a törvénybe, v. az ország 
alkotmányába ütköző min. rendeletek végrehajtása 
ellen a miniszterhez intézett felterjesztésben tilta
kozhatnak. 

Felirástan, e p i g r a p h i a , a classikus régészet egyik 
ága, mely a görög és római feliratos emlékek ismere
tével foglalkozik. Feladata a tartós anyagba (érczbe, 
kőbe, cserépbe, v. fába) vésett feliratokat összegyűj
teni és megfejteni. Tekintve a feliratos emlékek (sír
kövek, oltárkövek, emléktáblák, épületek és diadal
ivek feliratai stb.) tartalmának történeti jelentőségét, 
a f. a classikus ó-kor történetének elsőrangú segédtu
dománya. A feliratos emlékek tárgyuk és rendeltetésük 
szerint a következőkép osztályozhatók: 1) vallási em
lékek, 2) az állam politikai intézményeire vonatkozó 
emlékek, 3) a császárok feliratai, 4) a területre vonat
kozó kövek, első sorban a mértföldmutatók, 5) az 
állam főtisztviselőinek s a légióknak emlékei, 6) a köz
ségi igazgatás emlékei, 7) iparos és polgári testületek 
emlékei, 8) magánemlékek. A f. első szakszerű műve
lői a mult század végén F. A. Z a c c a r i a és St. A. 
Morce l l i voltak. A németek közül Böckhön kivül, 
ki a f.-t mint az irodalomtörténetnek alárendelt tudo
mányágat tárgyalta, Zel l K á r o l y Handbuch der 
röm. Epigr. (1874.) és M o m m s e n munkái a főbbek. 
Hazánkban, melynek gazdag római feliratos emlékei 
már Mátyás király figyelmét is felköltötték, Schön-
wiesner, Haliczky Antal és Érdy János fejtettek ki 
nagy buzgalmat a pannóniai és dácziai feliratok 
ismertetése körül. Desjardins Ernő párisi tanár 1869. 
Magyarországon tartózkodván, a Nemz. Múzeum 
gyűjteményében levő feliratos emlékeket lerajzolta 
és a magyar kormány költségén 1873. franczia nyel
ven kiadta; e munka Rómer Floris átdolgozásában 
magyarul is megjelent. Mommsen Corpus inscriptio-
num cz. nagy gyűjteménye III. kötete is-a magyar
országi feliratoknak van szentelve. Dacia feliratait 
Torma Károly, Király Pál, Téglás Gábor stb. ismer
tették az Arch. Ért. és Arch. Közleményekben. 

Felirat, l)czim; — 2) azon mód, melylyel az ország
gyűlés az uralkodóval érintkezik, különösen azon vá
lasz, melyet az országgyűlés mindkét háza együtte
sen v. külön az országgyűlést megnyitó trónbeszédre 
a király elé terjeszt. 

Félistenek, h e r o s o k , istenitett emberek, a görö
göknél oly hősök, kiket érdemeiknél fogva vmely 
ország v. vidék védszelleme gyanánt tiszteltek s kik
nek eredetét az istenekre vitték vissza. 

Félix, öt pápa neve : 1) I. F. uralkodott 269—274, 
— 2) II. F., uraik. 355—365, később szentté avat
ták ; - 3) III. F., uraik. 4 8 3 - 4 9 2 ; - 4) IV. F., u. 
526—530. ; - 5) V. F., uraik. 1439-1449. . akkor 
leköszönt, f 1451. 

Félix Rache l , franczia színésznő, 1. Rachel. 
Feljáró, lejtő, mely az ut színe felett emelkedő 

vmely építményhez vezet, pl. hidf. 



Feljelentés, az elkövetett bűncselekménynek az ille
tékes hatóságnak tudomására hozatala. Ez, v. a kir. 
ügyész indítványa képezi a bűnvádi eljárás megindí
tásának kiindulási pontját; f. jöhet hatóságtól v. 
magánegyéntől. Névtelen f. bünv. elj. megindítására 
alapul nem szolgálhat. 

Felka, község Szepes m. 1193 lak. A 16 szepesi 
város egyike. A tátrai turisták egyik induló helye. 
Itt van a Kárpát-egyesület múzeuma. 

Felkai tó, a magas Tátrában a Gerlachfalvi csúcs 
(2663 m. m.) alatt lévő Felkai völgykatlanban. A tó 
1667 m. magasban fekszik, kerülete 1*6 hectár, 
mélysége 5 m. A felkai tavat a d. felé iv alakban 
határoló törmelékgát alkotta, mely a felkai völgybe 
egykor lenyúló jégár végmorenája. Vize áttörte e 
gátat és a felkai patakban foly le. 

Felkar, 1. kar. 
Félkegyelmű, eszelős, gyönge elméjű. 
Felkelés, insurrectio, 1) régi közjogunkban min

den szabad embernek, később a nemeseknek honvé
delmi személyes kötelessége, mely kötelesség volt a 
nemesség kiváltságainak alapja. Megkülönböztették 
az á l t a l á n o s f.-t (generális i.), a r é s z l e g e s f.-től 
(partialis i.). Volt még zászlós (banderialis), szemé
lyes (personalis) és kapu szerinti (portalis). Hires 
az 1741. f. ; az utolsó az 1809. volt, midőn a fran-
cziák hazánkba törtek; — 2) zendülés, lázadás. 

Felkenyér, község Hunyad megyében 1904 lakos
sal. Közelében 1479. vívatott a kenyérmezei csata, 
melyben Báthory István és Kinizsy Pál a törököt 
megverték. 

Felkiáltás, stilisztikai alakzat, az érzés, indulat 
hirtelen kitörése, pl. Hát vesszetek mindannyian, ha
láltok a bitó ! (Garay : Kont.) 

Felkiál tójel , egy függélyes vonalkából s alatta egy 
pontból álló írásjel. 

Felkölt nemességhez (A), B e r z s e n y i egyik ismert 
ódája (1797.). 

Fellah,Egyptom és Arábia földmiveléssel foglalkozó 
köznépének neve, a Nilus völgy parasztjai, mulatt-
szerű, durva csontos alakkal és arczvonásokkal; nem 
tiszta arabs eredetűek. 

Felleg, 1. felhő. 
Fellegvár, citadella (1. e.). 
Fellengző, magasan szárnyaló ; fellegek közt járó, 

dagályos. 
Fellmern, magy.: Felmér (N.-Küküllő m.). 
Félmajmok, prosimii, a főemlősökhöz tartozó va

lódi majmoktól több tekintetben eltérő állatok. Metsző-
/ 4 4 2 \ 

fogaik szama változó \ vagy -g- j , fejük meg
nyúlt, rókafejalaku. Ázsiában, Afrikában (Madagasz
kár) laknak. Lusta éjjeli állatok, ügyesen kúsznak; 
táplálékuk bogarakból, kisebb gerinczesekből és gyü
mölcsből áll. Felosztásuk: 1) maki fé lék , lemtirini; 
2) h o s s z u l á b u a k , macrotarsi; 3) v é k o n y u j -
j u a k , chiromyda; 4) r e s t m a j m o k , nycticábina; 
p ül ők, galcopithecida. 
Felmayer, jeles magy. nagy-iparos (kékfestő) csa

lád: — 1) A n t a l , szül. 1798. Szegeden, itt alapított 
szerény kékfestő-műhelye idő folytán nagyhírű gyár
teleppé fejlődött, mely azonban 1873. bekövetkezett 
halála óta szünetel ; — 2) I s t v á n , az előbbinek 
öcscse, szül. 1813. Szegeden, 1845. Székesfehérvárott 
kékfesfő-mühelyt nyitott, az 50-es években gyári alapra 
fektette s 1865. gőzerőre rendezte be. A gyár ma ha
zánknak egyik legelső ipartelepe, mely milliókat forgat 
•és több száz munkást foglalkoztat, f 1888., mely idő 

óta a gyárt az alapitónak két fia: ifj. Felmayer István 
és Károly vezetik. 

Felmenő ág, azoknak sorozata, kiktől vmely sze
mély egyenes ágon leszármazik. Lemenők hiányában 
az apa és anya hivatvák öröklésre azon vagyon 
•tekintetében, mely tőlük v. águktól az örökhagyóra 
szállott. 

Felmentés, a büntető v. fegyelmi biróság azon hatá
rozata, melyben vádlott a bűntett v. fegyelmi vétség 
következményei alól feloldatik, ezzel párhuzamos a 
megszüntető itélet oly esetben, midőn az államügyész 
v. az indítványra jogosított elejti vagy visszavonja 
a vádat. 

Felmentvény, a felettes v. ellenőrző közegnek azon 
határozata, melylyel a számadásra kötelezett és pénz
vagy vagyonkezeléssel megbízott elszámolását jóvá
hagyja s őt minden további felelősség alól feloldja. 
Legfontosabb az országgyűlés f.-e, melyet a kor
mánynak a zárszámadások előterjesztése után ad. 

Felmér, község Nagy-Küküllő megyében 1116 
lakossal. 

Felméri La jos , egyet.tanár Kolozsvárt, szül. 1840. 
Székely-Udvarhelyen, ott és Sáros-Patakon befejezve 
tanulmányait, 1863. Budapesten az egyetem és a ref. 
hittud. intézet hallgatója volt. 1866. beutazta Angliát 
és Skócziát s Edinburgban, később Jenában, Heidel-
bergben, Tübingában egy-egy félévet hallgatott az 
egyetemen; 1868. az elhunyt Erdélyi János (Le.) 
helyére a sárospataki főiskola bölcsészeti tanszékére 
hívták meg, honnan 1872. a kolosvári egyetemhez 
neveztetett ki, hol ez intézet megnyitása óta a neve
léstudomány rendes tanára. 1879. és 1890. a kor
mány megbízásából nagyobb tanulmányutakat tett 
Angol- és Francziaországban. Az Emke tiszt, tagja, 
az Erdélyi írod. társaság alelnöke stb. ; 1870. óta 
számos nagy munkája jelent meg; közülök »Az isko
lázás jelene Angolországban« (két kötet), 1884. az 
akadémiai nagy-jutalommal tüntettetett k i ; 1890. 
megjelent nagy müve : »A neveléstud. kézi könyve«, 
fél év alatt két kiadást ért. 

Felmondás, nyilatkozat valamely szerződés fel
bontása iránt; az ipartörvény értelmében a főnök 
nem bocsáthatja el egyszerűen alkalmazottjait, és 
ezek sem hagyhatják el a szolgálatot hirtelen, hanem 
kötelesek ezt egymásnak a törvényben v. szerződés
ben meghatározott határidőn belül (2 hét, 1—4 hó
nap) tudtára adni. A főnök, ha e kötelezettségének 
meg nem felel, a f.-i időre járó fizetést tartozik meg
adni az alkalmazottnak, ez pedig karhatalommal 
kényszeríthető a szolgálat folytatására. A segéd f. 
nélkül kiléphet, ha őt a főnök v. hozzátartozói tett
leg bántalmazták v. becsületét sértik, ha a főnök 
szerződési kötelezettségének eleget nem tett, ha a 
foglalkozás egészségét veszélyezteti, ha őt erkölcs
telen v. tilos cselekedetre akarja csábítani; de viszont 
f. nélkül elbocsátható a segéd, ha nyereményvágy
ból eredő bűntettet követ el, ha főnökét v. családja 
tagjait bántalmazza, ha 3 napon túl tartó szabadság
vesztésre ítélték, ha ragályos betegségben szenved, 
ha rosszhiszeműen sérti főnöke érdekeit. Ennnek meg
felelően rendelkezik a cselédtörvény is. — Szerződé
sileg elvállalt kötelezettségtől való visszalépésnek 
kinyilatkoztatása. Igy a hitelező felmondhatja a köl
csönzött tőkét, az adós visszafizetésre felmondhatja 
a kölcsönt stb. Kereskedelmi alkalmazottaknál, ha 
csak nincs szerződésileg egyéb megállapítva, 6 hét, 
Hl. fontosabb foglalkozást végzőknél (könyvelő, pénz
táros stb.) 3 hó (1875 : XXXVII. t.-cz.). 



Félmúlt , az igének egyik mult idei alakja (járék, 
járál, jára stb.), ujabban t ö r t é n e t i mult-nak szo
kás nevezni. 

Felnémet nyelv (hochdeutsch), a német nép irod. 
nyelve, a német nyelvnek az a l n é m e t t ő l (1. e.) a 
VII. sz.-ban különvált ága. Három fejlődési fokon 
ment keresztül : ó-felnémet (600—1100), k ö z é p 
fe lnémet (1100—1500) és uj-felnémet (1500 óta). 
Az uj-felnémet nyelv dialectusai közül, melyek az irott 
nyelv mellett élnek s néha az irodalomban is használ
tatnak, a legfontosabbak : a frank a Majna vidékén, 
a sváb-alemann a Bodentó vidékén és Svájczban és a 
bajor-osztrák. 

Féloldali fejfájás, hcmicrania, migraine, 1. fejfájás. 
Feloldás, a felsőbíróság azon határozata, mely

nek értelmében, ha nem látja annyira kifejtve a tény
körülményeket, hogy alaposan Ítélhessen és ha a 
tárgyalás folytatásától több siker várható, az első 
bíróság ítéletét egészben v. részben hatályon kivül 
helyezi és v. egészben v. csak egyes kérdésekre ujabb 
tárgyalást és további bizonyítási eljárást rendelhet el. 
Az erre vonatkozó ítélet a f.-ó ítélet. Prdts 108. §. 

Feloldó záradék, a vinculált értékpapírokra a vin-
culatio megszüntetéséről vezetett nyilatkozat, mely e 
tényt jelzi és azért fontos, mert értékpapír csupán a 
f. z.-kal ellátva lehet tőzsdei forgalom tárgya. 

Feloldozás, ábsolutio (1. e.). 
Felonia, eredetileg az esküvel fogadott feudális 

hűség megszegése ; midőn a hűbérrendszer alatt a 
hűbérviszony az egész államéletet áthatotta, a f. volt 
a legsúlyosabb bűntett, és ennek alapján minden a 
nép érzületét sértő tettet f.-nak neveztek, pl. jótevők 
iránti hálátlanságot is ; Angliában a főbenjáró bün
tettet ma is felony-nak nevezik, ellentétben a mis-
demeanorral. 
Felpécz, község Győr m. 1797 lak. 
Felpénz, 1) agio (1. e.); — 2) vásárlásnál előre esz

közölt részfizetés. 
Felperes , a peres felek közül az, ki ügyét a bíróság 

elé viszi, és azt felhívja szó- v. írásbeli keresetében, 
hogy a közte és ellenfele, az alperes (1. e.) között fel
merült vitás kérdést döntse el. 

Felpir, crythema, a bőrnek rendellenes pirossága, 
mely keletkezhetik feldörzsölés, izzadás, perzselés 
stb. folytán. Kezelése a lobos helyeken Goulard-
vizzel, v. Burow-féle folyadékkal való jeges boro
gatásokban, v. egyszerűen púderrel való behintés-
ben áll. 
Félrebeszélés, delírium, magasfoku láz, agy- és 

elmebántalmak, haláltusa (agónia) tünete. 
Félre kishi tűek, félre, nem veszett el, Élni fog nyel

vében, élni művészettel, Még soká e nemzet! Arany: 
Egressy Gábornak. 

Félreszólás, a szinpadi személyeknek azon meg
jegyzései, felkiáltásai stb., melyekről csak a közön
ség vehet tudomást, a darab többi szereplői nem. 

Félre, vizivó, előlem, Mert palaczkba fojtalak : 
Ily szentségtörőt nem tűrnek A bornak szentelt falak. 
B a j z a : Borének. 

Fels L é n á r d , I. Ferdinánd hadvezére, 1537. Ebers-
dorferrel és Serédyvel megverte János király hadait 
s szept. 25. elfoglalta Tokajt, később Sárost; 1540. 
őszén Budát ostromolta sikertelenül. 

Felsdorf, Fölzendorf, magy. Földszin (N.-Küküllő 
megyében). 

Felség (ma je s t a s ) , Rómában a római nép össze-
sége méltóságának kifejezésére használták, majestas 
popnli Romani; ezen czim később átment a római, 

utánok a német — római császárokra, ma az összes 
császárokat és királyokat megillető czim; mint 
jelző, f.-es. 

Felségjogok, kifejezése az államfőt az állam kor
mánya, törvényhozása és a végrehajtó hatalom körül 
megillető jogok összeségének, különösen-pedig jelenti 
az uralkodó sérthetlenségét és felelőtlenségét. Nálunk 
az 1848: III. t.-cz. a nádort is felhatalmazta bizo
nyos felségjogok gyakorlására, ha a király az orszá
gon kivül tartózkodik, ennélfogva az 1867: VII t.-cz. 
meghozataláig a f.-kat felosztották fentartottakra és 
fenn nem tartottakra. Az elméleti államjog megkü
lönböztet alaki és anyagi f.-at. 
Felségsértés, azon bűntett, v. annak kísérlete, mely 

a király élete, testi épsége, személyes szabadsága 
ellen v. pedig arra irányul, hogy a trónöröklés tör
vényes rendje, v. az állam alkotmánya, v. egyes 
részei között fennálló kapcsolat megváltoztassék. 
A btk. 126—138 §§. intézkednek róla. 

Felsit , kőzet, kvarcz és orthoklasnak látszólag 
egyenletes elegye; f. p o r p h y r , tömött és kovasav
ban bővelkedő felsit alapanyag kristályos zárvá
nyokkal ; f. p a l a , helleflinta, palaszerü állapotban, 
chlorit és csillámlemezkékkel. 

Felsmann József , bpesti községi főreáliskolai 
igazgató, szül. 1840. Nagymányokon, Tolna m., 
számos tankönyvet i r t ; a fővárosi képviselet tagja. 

Felső v. filkó, a magyar kártya egy lapja. 
Felső-Ausztria, az Ennsen tuli főherczegség, az 

ausztriai főherczegség nyugati része, ter. 11,994 km8 

785,831 lak. Földje jobbára hegyes, a Duna 2 részre 
szeli ; a d.-i részen az osztrák mészalpesek húzód
nak, a dny.-i részén a Dachstein-csoport emelkedik 
(2996 m.), ettől k.-re a Todtes Gebirge (Grosser Priel 
2514 m.) ; az é. felé húzódó hegyek közt a Hausruck 
(802. m.), az északi részt a Cseherdő nyúlványai 
ágazzak be. Nagyobb lapálya a welsi, mely Linznél 
kezdődik és Welsig húzódik. Főfolyója a Duna, mely 
Engelhardtszellnél lép a tartományba; belé torkolnak 
az Inn, a Traun, Enns, Mühl, Aist. Tavai : az Atter, 
Gmundeni, Hallstatti, Mond, Zell, St. Wolfgang tó. 
F. A. gazdag regényes fekvésű tájakban, melyek nya
ranta oda vonzzák a turistákat, különösen szép a 
dny.-i részen fekvő Salzkammergut (1. e.), hol Ischl és 
Gmunden az uralkodóház kedvencz nyári tartóz
kodó helye. Terményei: gabona, gyümölcs (almabor); 
a hegyek sok sót (Ischl, Hallstadt, Ebensee) tartal
maznak, melyet már a kelták is aknáztak. Van barna
szén (Hausruck), vas, réz, arzenikum. A hegyeken 
kőszáli zergék tanyáznak. Az iparból főleg az aczél-
és vasáruk gyártása fejlődött (Steyer, Weyer) ; gya
pot- (Kleinmünchen), gyapjú,- len- (Aigen, Haslach) 
ipar. A kereskedelmet hajózható folyók és vasúti 
hálózat mozdítják elő. F. A. 10 képviselőt küld a 
reichsrathba, a tartománygyülés 50 tagból áll. Fő
városa Linz. 

Felsőbánya, rend. tan. város Szatmár m., 4816 
lak. Regényes mély völgynek oldalain fekszik, mely
nek fenekén a Zazár patak folyik. Hajdan közép
hegynek (Medius mons) nevezték. Felette emelkedik 
az arany-, ezüst-érczekben gazdag, oldalain geszte
nyésekkel borított Bányahegy (729 m.), mely keresz
tül-kasul vájatván, összeomlóban van ; tovább a 
Feketehegy (1243 m.), kopár gerincz. Görög-román 
stílű szép róm. kath. templom. Érdekesek a XVI. és 
XVII. századbeli ref. fatemplom kórusának magyar 
stílű díszítései. Hozzá tartozik a kis-bányai telep, 
mely 1579-ben alapíttatott. 



Felsőbányit, víztartalmú kénsavas agyagföld, mely 
F.-Bányán baryton kis golyókat alkot, melyek igen 
kis rhombikus lemezekből állanak. 
Felső biróság, melyhez felebbezés v. felfolyamo

dás esetén az összes periratokat felterjesztik felül
vizsgálás végett; nálunk a kir. táblák és a kir. curia, 
a pénzügyi közigazgatási biróság. 
Felső fok, a nyelvtanban a melléknév azon alakja, 

mely kifejezi, hogy több összehasonlított tárgy közt 
egyikben legnagyobb mértékben van meg vmely 
tulajdonság, pl. legjobb, legszebb. L. fokozás. 
Felsőház, a kétkamara-rendszerben az országgyű

lés egyik önálló alkotó eleme. Alapja már megvan 
Solon és Lykurg alkotmányában, hol a gerusia, öre
gek tanácsa, a népgyüiés mellett szervezett testület 
volt. De azért a középkorban a legtöbb állam ország
gyűlése, főleg a germánoknál csak egy testületből, 
házból állt. Erdélyben is az unió előtt az egykama-
rai rendszer állt fenn. Ellenben századunkban teljes 
diadalt ült a kétkamara-rendszer, s néhány kis állam 
kivételével (Görögország, Szerbia, Bulgária) minden 
alkotmányosan kormányzott országban két kamara 
szerepel, melyek közül az egyiket f.-nak (első kamara, 
szenátus stb.) nevezik. A felsőház v. születési elő
jogon v. kinevezésen v. választáson v. ezek combi-
natióján szokott összeállítva lenni. Nálunk régebben 
felső táblának (1. e.) nevezték, ma hivatalos neve 
főrendiház (1. e.). 
Felső-Nilus, 1. Nilus. 
Felső-Nilusi néptörzsek, az Albert-tó és az egyip

tomi Sudán közt a Felső-Nilus vidékén lakó, sötét 
szinü, a négerekhez közel álló törzsek, mint a Silluk, 
Djur, Denka, Nuer, Bari, Yuli, Madi, Lattuka. A nők 
és férfiak egyedüli ruhadarabja kis kötény, mezitelen 
testrészeiket ékszerrel diszitik, táttoválják magokat 
és előfogaikat kitörik. Foglalkozásuk : földmivelés, 
állattenyésztés, hajózás. 
Felső tábla, a magyar rendi alkotmányban az or-

szággy. felsőháza, melyben az ország két első rendje, 
a főpapság és főnemesség foglalt helyet. Az ország
gyűlésnek két táblára való osztása akkor kezdődött, 
midőn a nemesség a személyes megjelenés helyett 
vármegyénként küldte követeit az országgyűlésre. 
Ezekkel szemben a személyes megjelenés jogát gya
korló főpapok és főurak már a XV. sz.-ban maguk
hoz ragadták a kezdeményezés és vezetés szerepét. 
A külön tanácskozás I. Ferdinánd korában vált állan
dóvá s az 1608. u. 1. t.-cz. a különválást törvénybe 
igtatta. Ez időtől a f.-t. tagjai voltak a nádor, aka
dályoztatás esetén az országbíró vagy tárnokmester 
elnöklete alatt: 1) a róm. kath. egyház érsekei és püs
pökei, később a gör. kath. püspökök és az 1792 : 
X. t.-cz. alapján a nemegyesültek főpapjai is ; a föl
szentelt és választott püspökök, a pannonhalmi főa
pát, a zágrábi nagyprépost, mint vránai perjel, a pálo
sok főkormányzója s az 1715: LXXIII. t.-cz. alapján 
a premontreiek nagyváradi prépostja, később a jászói 
prépost, 2) a zászlós urak, a pozsonyi gról és a két 
koronaőr, 3) a főispánok és az 1807: IV. t.-cz. alapján 
a fiumei kormányzó, 4) a herczegek, grófok és bárók 
és 5) az 1625: XXI. t.-cz. alapján Horvátország és 
Szlavónia 1 követe. Mindezek külön kir. meghívóle
velet (regalis) kaptak és a horvát követ kivételével 
saját költségükön tartoztak megjelenni. Az előadói és 
jegyzői tisztet a kir. ítélőtábla itélőmesterei teljesí
tették. Az ülésekről 1839. kezdtek naplót vezetni. 
A felső táblát az 1848-iki törvények f ő r e n d i h á z 
nak nevezték, de szervezetét változatlanul hagy-

ták; végleges újjászervezését az 1885 : VII. t.-cz. 
eszközölte. 

Felsőtiszai nyelvjárás, az északkeleti nyelvjárás
terület (1. e.) egyik fő dialectusa, jellemző sajátságai : 
közép e helyett mindig nyilt e-t ejt; az é helyett 
bizonyos szavakban í-t mond : fehír, ídes ; szereti 
a hosszú magánhangzókat : kútam, útat, engem, 
nyér ; a birtokos személyragozásban a többes ragja 
-ok, -ök : lovok, kezök ; föltételes mód iktelen : lakna, 
enne. Jellemző a nyelvjárásra a különös, éneklő hang
súly is, mely legerősebben a debreczeniek beszédén 
érezhető. 

Felső viz, vmely duzzadó mű felett előállott maga
sabb vizszin ; a d. mű alatti alacsonyabb vizszin 
a l s ó v iz . 

Felsül t szerelmesek, vigj. Shakespeare-től, ford. 
Rákosi Jenő. 

Felszabadított részvény, az utólagos befizetés ál
tal teljes névértékig kiegészített r.; igy nevezik azon 
r.-t is, melyet az illető r.-társaság a további befizetés 
kötelességétől felment. 

Felszámítás és felszámitási eljárás, mint külön 
jogintézmény, van szabályozva a bányapereknél, hol 
az id. trv. szabályok VII. 63—66. értelmében biró 
szemle alapján a kár v. megtérítés összegét külön 
állapítják meg és a per érdemével együtt döntik el. 
Fontos még az 1868 : XXIX. t.-cz.-kel a szőlődézsma-
váltság és a maradványföldek megváltása iránti 
eljárásnál. 

Felszámolás , a kereskedelmi társaságok feloszlá
sának módja ; abban áll, hogy a társaság kötelezett
ségeit az e czélra kirendelt felszámolók teljesíteni, 
a künn levő követeléseket behajtani, a társasági va
gyont készpénzzé tenni és azután a tagok között 
felosztani tartoznak. 

Felszámoló, liquidalor az, kit a közkereseti, betéti 
v. részvénytársaságok feloszlatása esetén annak fel
számolására a tagok, közgyűlés v. a biróság rendel 
ki ; a f.-k képviselik a társaságot a felszámolás alatt, 
jogkörük korlátozásának harmadik személyek iránt 
nincs joghatálya. 

Félszárnyuak, hemiptera, állatrend a rovarok 
(insecta) osztályából. Jellemzi őket a szájrészek mó
dosulása, u. i. megnyúlt alsó ajkuk a hegyén zárt, 
a fej közelében nyilt csövet alkot, melyet a megnyúlt 
felső ajak teljesen befed. A felső és alsó állak négy 
szúró sertévé alakullak, melyek az emiitett csőbe 
vannak rejtve. Szárnyfedőik félig kemények, félig 
hártyásak, de vannak egészen hártyásak, kétszár
nyúak és szárnyatlanok is. Növényi v. állati ned
vekből élnek. Kb. 12.000 faj ismeretes. Ásatag ala
kok a harmadkorban s a borostyánkőben találhatók. 
Felosztásuk: poloskák, heteroptera; kabóczák, ho-
moptera; növény tetvek, phytophthiria; állattetvek, 
geophthiria. 

Felszeg, Kalotaszeg felső részének neve. 
Félszeg, egyoldalú, ferde. 
Félszegúszok, pleuronectae, halak a tüskenélküliek 

(anacanthini) alrendjéből. Az egyedüli részarány-
talan gerinczes állatok, t. i. mindkét szemük u. a.-on 
oldalon fekszik; fiatal korukban részarányosak s az 
elferdülés csak lassan következik be, minthogy rend
kívül lapos testük folytán csak félszegen képesek 
úszni. Ide tartoznak a platessa, hypoglossus, rhom-
bus, stb. fajok. 
Felszentelés, ordinatio, azon eljárás, melylyel vala

kire a papi hivatal átvételére és a vele járó teendők 
elvégzésére való képességet ruházzák. A kath. egy-
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házban a f. csak az egyházhatalomra való képessé
get szerzi meg, a tényleges gyakorlathoz szükséges 
még a joghatóságnak bizonyos helyen és személyek 
irányában g3'akorlására való kiküldetés (missio legi
timet), de a f. eltörölhetlenül a f.-tre ruházza a papi 
jelleget (character indelebilis). A f.-re a püspök, mint 
az apostolok jogutóda, van jogosítva; ki vannak 
zárva a nem kereszteltek és r.őszemélyek és azután 
bizonyos hiányok (defectus) és bűntett (delictum) 
folytán a különben képesítettek is. A kisebb egyh. 
rendeket a pannonhalmi főapát is feladhatja. Mig a 
kath. egyházban a f.-nek szentség jellege van, az ev. 
egyházban a f. egyházkormányzati cselekmény, mely
lyel az egyházi hivatalt az ország v. hitvallás tör
vényei szerint képesítettre ruházzák ; nálunk a püspök 
elnöklete alatt néhány tagból álló bizottság megvizs
gálja a jelöltet és ha megfelel, kirendeli, illetve külön
böző szertartások mellett fölszenteli. 

Félszerfalu, község Sopron m., 646 lakossal, nagy 
ezukorgyár. 

Félsziget, a tengerbe nyúló föld, mely csak egy 
oldalával csatlakozik a continenshez, három oldal
ról pedig viz környezi. 

Felszívódás, élettanilag a szövetekben keringő 
nyiroknak a nyirkedényrendszerbe, főleg a meg
emésztett táplálékoknak a bélcsőben lévő véredé
nyekbe v. tápnedvedényekbe való felvétele. A bél
csőben a f.-t eddig szűrésnek és átszivárgásnak 
tulajdonították, de bebizonyult, hogy a f. a bélben 
mindenekelőtt a bél bolyhait és egész nyákhártyáját 
fedő kup-, henger- és kehelyidomu protoplasmahám-
sejtek működésének eredménye. Ezen sejtek u. i. 
felülről nyíltak, hártyanélküliek és protoplasma-nyul-
ványokkal bírnak, mely nyúlványokat — mint azt 
Geley és Thanhoffer felfedezték — kibocsátani és 
behúzni képesek, miáltal azok zsirszemcséket s egyéb 
megemésztett anyagokat a sejt belsejébe ragadnak. 
A sejtből a felszívott anyagok némelyek (Than
hoffer, Heidenhain, Balogh, stb.) szerint a felhám
sejtek végével nyúlványok által összefüggő kötő
szöveti sejtekbe mennek át, melyek ágai a bolyhok 
középponti tömlőjével állanak összeköttetésben. Má
sok (His, Brücke, Klug, stb.) szerint a sejt proto-
plasmáján átment anyagok a boholy kötőszövetének 
szövetközti hézagaiba jutnak, honnan az átszivár-
gásra alkalmas anyagok a vérhajszáledényekbe és 
innen tovább a kapuvisszérrendszeren át a májba 
jutnak, mig a visszamaradó anyagok (oldott fehér
nyék, zsírok) a hézagokból a belek és bolyhok 
összehúzódása, valamint a folyton betóduló uj anya
gok által a tápnedvedényekbe nyomatnak. Némelyek 
szerint a tápanyagoknak a kötőszövethézagokból a 
tápnedvedényekbe való átvitelét az emésztés alkal
mával a nyákhártyában nagyon felszaporodó leu-
koeyták (fehér vérsejtek) eszközlik; v. ö. emésztés, 
táplálkozás. 

Felszökkenés , rohamos emelkedés, kül. áraknál. 
Felszólamlás, bizonyos esetekben rendszeresített 

jogorvoslat; meg van engedve a választók beosztási 
tervezete (1881 : XXXVII. t.-cz. 6. §.), különösen 
pedig az adókivető bizottság határozata ellen a f.-i 
b i z o t t s á g h o z , mely minden pénzügyigazgatóság 
területén három évre alakittatik, elnökét s annak he
lyettesét a b. ü. miniszter nevezi ki, két bizottsági és 
két póttagot a p. ü. miniszter hív meg, két tagot és 
két póttagot pedig a p. ü. igazgatóság területén levő 
törvényhatóságok közgyülésileg választanak, előadó 
a f.-i b.-ban az e czélra kirendelt p. ü. hivatalnok, 

elnöke és öt tagja 4 frt napi dijat huz az államkincs
tártól, határozatai ellen a p. ü. közigazgatási bíró
sághoz lehet felebbezni. (1883: XLIV. t.-cz. 30-34. 
§§. és 1889 : XXVIII. t.-cz.). 

Felszólító mód, modus imperativus, az igének 
azon alakja, melylyel parancsot, intést stb. szoktunk 
kifejezni, pl. adj, kérjen, énekeljetek ! Nevezik paran
csoló módnak is. 

Feltámadás, resurrectio mortuorum, a katholikus 
egyház tana szerint a holtak a végitélet napján az 
isten fiának szavára kikelnek sírjukból, még pedig 
kik éltükben jót cselekedtek, az örvendetes feltáma
dásra (mennybeli jutalom), kik rosszat cselekedtek, 
a boldogtalanra (pokolbeli büntetés). A feltáma
d á s ü n n e p é l y e , a kath. egyház által Krisztus feltá
madásának emlékére rendelt szertartás, mely kül. a 
magyar kath. egyházban húsvét ünnepének előestéjén 
nagy fénynyel szokott megtartatni. 

Félteke, 1. félgömb. 
Felterjesztés, 1) az alsóbb bíróságok azon köte

lessége, hogy a törvény szerint náluk benyújtandó 
felebbviteli beadványokat a felettes bírósághoz felter-
jeszszék egyszerű jelentés mellett. A f. f o k o z a t o s ; 
igy, ha a másodfokú ítélet v. végzés ellen adatik be 
a jogorvoslat, az első fok csak a másodfokú biróság-
hoz terjeszti fel, és csak a m. f. terjeszti fel a 3-ik 
fokhoz; — 2) azon irat, melylyel a törvényhatóságok 
a miniszter által megerősítendő határozataikat bemu
tatják ; f.-i joguk van oly kormányrendelet ellen, 
mely nem törvényes v. a helyi viszonyok közt végre 
nem hajtható, de ha a miniszter tovább is ragasz
kodik rendeletéhez, a törvényhatóság köteles végre
hajtani. 

Féltestvérek, ulerini, kiknek csak egyik szülőjük 
(atyjuk v. anyjuk) közös; a rómaiaknál csupán a kü
lönböző anyáktól származó testvéreket tekintették 
f.-eknek. 

Feltétel, conditio, oly jövendőbeli bizonytalan kö
rülmény, melynek be- v. be nem következésétől a jog
ügylet hatálya függ. A f. f e l f ü g g e s z t ő , ha a külön
ben érvényes jogügylet hatályba lépte annak bekövet
keztétől tétetik függővé ; és b o n t ó , ha beállása az 
addig érvényes jogügyletet hatálytalanná teszi. Nem 
valódi f. a lehetetlen feltétel és a jelenben v. a múltban 
már beállott körülmény. Lehet még a feltétel a fél aka
ratától függő (c. potestativa), v. más külső okoktól 
függő (c. casualis), v. mindkettőtől függő (c.mixta); 
továbbá igcnleges vag}' nemleges ; az erkölcstelen f. 
(contra honos móres) rendesen nem Írottnak tekinte
tik. Oly jogügylet, mely f.-től van függővé téve, f.-es, 
különben f.-l en. 

Feltétel, propositio, az eposz elején szokásos ösz-
szefoglalása v. kijelentése a tárgynak (1. férfiat éne
kelek), pl. Homér Iliászában : 

Zengjed oh istennő pelcusfi levente Achilles 
Bősz haragát, mely ezer jajokat szüle a dnnaoknak. 

Feltételes elitélés, a modern büntetőjognak az 
első büntetés káros befolyását elkerülni czélzó 
azon elve, hogy az alkalmi bűntettesek ellen első 
ízben kiszabott rövid tartalmú szabadságvesztés 
büntetése csupán bizonyos időn belüli visszaesés ese
tén hajtassák végre. L. Fayer javaslatát : Büntető 
rendszerünk reformja cz. munkájában. 

Feltételes mód, modus conditionalis, az igének 
azon alakja, mely kifejezi, hogy a cselekvés v. tör
ténés vmely feltételtől függ, pl. szólnánk, ha szabad 
volna. Óhajtás kifejezésére is használják, pl. Csak 
adná az Isten ! Innen óhajtó módnak is nevezik. 



Feltételes szabadságra bocsájthatók a felügyelő 
bizottság ajánlatára az ig. miniszter által a btk. 
értelmében a közvetítő intézetekben letartóztatott 
egyének, továbbá azok, kiket három évnél rövidebb 
fegyházra v. egy évnél súlyosabb börtönre v. más 
szabadságvesztésre ítéltek, ha büntetésök háromne
gyed részét kiállották; életfogytig fegyházra Ítéltek, ha 
15 évet kiállották, hajó viseletűkkel a javulásra alapos 
reményt nyújtanak v. a közvetítő intézetben csak
ugyan a javulás bizonyítékait adták. A f. sz. bocsáj-
tottak szigorú rendőri felügyelet alatt állanak, és ha 
ellenök kifogás merül fel, az ig. min. megvonhatja a 
szabadságot. Nem bocsáthatók f. sz.-ra a külföldiek 
s a visszaesők, továbbá lopás, rablás, zsarolás, sik
kasztás, orgazdaság, csalás és gyújtogatás miatt 
elitéltek. Btk. 48., 49. §§. 

Feltétlen elméletek, azon büntetőjogi elméletek, 
melyek a büntetést nem azért mondják alkalmazan
dónak, hogy vele vmely czélt, mint a bűntettes javí
tását v. a társadalom megvédését érjék el, hanem 
azért, mert és a mennyiben ezt a bűnös tette követ
keztében megérdemelte. 

Fel-Torja, község Háromszék m., 681 lak. 
Féltorony, község Mosony m., 2263 lak. 
Feltörvényszék, a Bachkorszakban (1. e.) igy ne

vezték az 1853. jan. 10. és 1854. ápr. 6-án kelt ren
deletek alapján létesített másodfolyamodásu, u. n. 
kerületi főtörvényszékeket. Volt Pesten, Pozsonyban, 
Nagyváradon, Eperjesen, Sopronban ; ugyanekkor 
az összes váltó-, keresk. és csőd-ügyekre szervez
ték a váltó f.-et. 
Féltudós, vmely tudományban felületesen jártas. 
Felügyelet, a felettes hatóság v. biróság vezetőjé

nek ellenőrzési és látogatási joga. Ilyen különösen a 
törvényszéki és kir. táblai elnök f.-i joga a törvény
szék, ill. kir. tábla területéhez tartozó járásbíróságok, 
íII. törvényszékek felett; a börtönökre a f. a kir. 
ügyészt (1871 : XXXIII. t.-cz. 25. §.), állami fegy
házakra egészségügyi szempontból a bel-, külön
ben az igazságügyminisztert illeti (1876 : XIV. 
t.-cz. 36. §.). 

Felügyelő bizottság, 1) részvénytársaságoknál és 
szövetkezeteknél állandó ellenőrző b., mely a társ. 
ügymenetét szemmel tartja. Ez okból joga van a társ. 
ügyleteiről tudomást szerezni és a társ. pénztárait, 
könyveit, iratait stb. felülvizsgálni ; kötelessége a 
társ. évi zárszámadásait és mérlegét megvizsgálni 
és a közgyűlésnek erről vmint az elért üzleti nyere
mény felhasználási mikéntjéről jelentést tenni; ha az 
ügyletmenetben törvény- v. alapszabály-ellenesét ta
pasztal, azonnal tartozik közgyűlést egybehívni; 
e kötelezettségek elmulasztásából következő károkért 
a f. b. tagjai egyetemlegesen felelősek. A f. b.-nak 
legalább 3 tagból kell állania. — 2) F. b.-ot szervez 
a magyar büntetőtörvénykönyv a szabadságvesztésre 
ítéltekre való felügyelet végett : ez terjeszt a foglyok, 
rabok és fegyenczek tekintetében javaslatokat az igaz
ság, min. elé. Tagjai : a törvényszék elnöke v. helyet
tese, a kir. ügyész v. alügyész, az intézet igazgatója 
v. felügyelője, lelkésze és tanítója, végre a törvény
hatóság közigazgatási bizottsága által választott 
két egyén. Btk. 43. §. 
Felülbélyegzés, az okmány bélyegnek a hatóságok 

által zsiros festékü jelző pecséttel használhatlanná 
tétele; f.-zett s o r s j e g y e k azon nem Magyar
országban kibocsátott s.-j.-ek, melyek az 1889-ki 
sorsjegytörvény értelmében felülbélyegeztettek, mert 
különben nálunk a forgalomból ki vannak zárva. 

Felülcsapó vizi kerék, azon függőleges vizi kerék, 
melynek legfelső pontjaiba ütközik a mozgató viz. 

Felület , a test határa ; két kiterjedésű térmennyiség, 
mely s ík f. (röviden sík), ha bármely egyenes, mely 
a felület két pontját összeköti, egészen belé esik ; 
ellenkező esetben g ö r b e f., ez utóbbihoz tartozik : 
henger- és kúpf., gömb, ellipsoid stb. 

Felülfoglalás, az ingókra vezetett végrehajtás ese
tén a már egyszer bírói zár alá vett ingóknak egy 
másik hitelező javára való ujabb lefoglalása, a ko
rábbi foglaltató a kielégítés tekintetében megelőzi a 
későbbit. 

Felülkebelezés, a hitelező ingatlanokra nyert 
zálogjogára ismét jelzálogot (alzálog) engedhet, en
nek bejegyzése felülk. ; itt a zálogjog tárgya az el-
zálogitásnak. 

Felülosztalék, részvényeiknek minimális kamatbiz-
tositást nyújtó társaságoknál azon többlet, melyben 
jó üzletévek alkalmával a minimális kamatozáson 
felül az egyes részvények részesülnek ; r.-t,-ok élve
zeti jegyei (1. e.) csupán ezen f.-ra tarthatnak igényt. 

Felülvéleményezés, fontos esetekben a rendes 
szakközeg v. szakértő véleményét felülvizsgálat vé
gett át szokták tenni előbb a tud. egyetem illető 
karához; most az orvosi szakvéleményeket az 1890 : 
XI. t.-cz.-kel létesített igazságügyi orvosi tanácsnak 
adják ki f. végett. 

Felülvilágitás, valamely helyiségnek (lépcsőház, 
terem stb.) a fedélben alkalmazott nyilas által való 
megvilágítása; a kihűlés megakadályozása végett 
a helyiség födémébe is tesznek homályosított üvegből 
készített felülvilágító ablakot. 

Felülvizsgálat , 1) épitménynek v. szállításnak tel
jes befejezése után való megvizsgálása és átvétele; 
— 2) superarbitrium, azon hadköteleseket, kiknek 
felavatását a katonai hatóság megtagadja, felvételük 
eldöntése végett a f.-ó v e g y e s bizottság elé állít
ják ; ez a katonai hatóság és a törvényhatóság ki
küldötteiből alakul. A f.-ó bizottság elé állítják még 
azokat is, kik a tényleges katonai szolgálat meg
kezdése után váltak alkalmatlanokká. 

Felval lás , 1. örökvallás. 
Felvétel, méreteknek a valóság szerint megállapí

tása és papirosra felrakása ; különösen terep alapjá
nak és a rajta levő tárgyak viszonylagos fekvéseinek 
meghatározása és előtüntetése. 

Felvilágosító szerek, a górcsövészetben azon 
vegyi szerek, melyekkel kezelve a különben homá
lyos készítmények világosakká lesznek. Igy 3 r. alko
hol és 1 r. eczetsav keverékét gerinczagyi metszetek
nek, Moleschott erős oldatát (1 térfogat erős eczetsav, 
1 tf. alkohol, 4 tf. lepárolt viz) kötőszövetnek, alkohol 
és nátrium keverékét ébrényi csontosodások felvilá
gosítására használják. Alkalmas f. sz. még a sűrű 
terpentinolaj, a szegfüolaj, eau de Javel, stb. 

Felvilágosodás, a műveltség azon foka, mely a 
vakhit és a babona helyett csupán a tudomány által 
tisztázott igazságokat tekinti irányadóul. F. k o r a , 
a XVIII. század második fele, midőn a franczia iroda
lom megváltoztatta a közszellemet. 

Felvincz, rend. tan. város Torda-Aranyos m., 1856 
lak. A régi Aranyos szék székhelye. 1848. nov. 13. 
a fellázadt oláhok feldúlták. 

Felvinczy György, a legelső magyar színigazgató, 
ki 1696. engedélyt kapott I. Lipóttól magyar szín
társulat szervezésére s Erdélyben több helyen elő
adásokat tartott, színpadul a házak kinyúló fedele 
által borított »hiut« (padlást) használván, mig kö-
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zönsége az utczáról nézte az előadásokat. Művei 
közül fenmaradt comico-tragédiája: Pluto, Neptu
nus és Jupiter egymással való villongásairól (1693). 
Szabadalom-levele a magy. színészetnek egyik becses 
műkincse, 1. Váli Béla, A magy. színészet műkincsei
ből, Bpest, 1890. 

Felvirradt végre a dicső nap hajnala. C s i k y : 
Mukányi. 

Fel, vitézi a kulacsnak ! Míg miénk e szép világ, 
Most pohárra ! mert nem isztok A halál ha majd 
kivág ! B a j z a : Borének. 

Felvonás, a színműnek egy része, melynek kezde
tét a függöny felhúzásával, végét annak legörditésé-
vel jelzik. Vmely színműnek felvonásokra osztása 
a cselekmény belső tagoltságától függ (1. dráma), 
s a közönség figyelmének pihentetésén kivül a felosz
tást szükségessé teszi a színpadon eszközlendő vál
tozások, a szereplők átöltözése és pihenése, a szinmü 
meséjében előforduló időbeli ugrások stb. Néha a fel
vonáson belül is változik az idő és szinhely, ezt vál
tozásnak nevezzük, s ilyenkor a felvonás a változá
sok által szín-ekre osztatik. Shakespearenál nagyon 
gyakori a színhelynek ily változása. 

Felvonó gép, a bányák v. aknák mélységével való 
közlekedés közvetítésére szolgáló berendezés. A fel
vonó gépek hajtására gőzgépet, vizmótort v. igavonó 
állatokat alkalmaznak. A szállításnál a felvonandó v. 
leszállítandó terhet közönséges kender- v. vasdrót
kötélre akasztott kosárba v. kocsiba rakják ; a szál
lítás könnyebbé tétele végett rendesen a kötél mindkét 
végén kocsikat alkalmaznak, melyek közül a szállítás 
alkalmával egyazon időben az egyik felfelé, a másik 
lefelé halad. Kisebb magasságra történő szállítások
nál akként is járnak el, hogy a felszállított tehernek 
eltakarítása után vizet eresztenek a szállító-kocsiba, 
mely súlyánál fogva a másik alant levő kocsira bera
kott terhet fölemeli ; ez utóbbi berendezést leginkább 
a kohóműveknél alkalmazzák, hogy az olvasztandó 
anyagokat az olvasztó kemencze felső nyilasáig fel
emeljék. 

Felvonó hid, azon mozgó hid, melynek egy részét 
lehet felemelni és visszaereszteni; alacsony hidnál 
hajó átbocsátása véget alkalmazzák ; a régi vársán-
czokon támadás esetén a közlekedés gyors megakasz-
tására szolgált. 

Felzet, okiratok felső- v. összehajtás után külső ré
sze, hol az ügy, melyre az illető okirat vonatkozik, 
röviden jelezve van. 

Fémdarazsak, chrysidida, arany, tűzpiros, fémzöld, 
aczélkék, violaszinü, fémfényü kis darazsak. Nősté
nyeik petéiket más darazsak v. méhek még be nem 
falazott sejtjeibe csempészik; kikelő álczájuk a sejt 
jogos lakóját megtámadja és felfalja; nőstényeik ér
zékenyen szúrnak. Ha a darazsak üldözik, összeku
porodva bőrük védi őket a fulánkok ellen; a darazsak 
ilyenkor szárnyaikat rágják le, hogy őket ártalmat
lanokká tegyék. 

Fémezni, különféle tárgyakat fémréteggel bevonni. 
Történhetik vékony fémlemezzel való beburkolás (1 e-
meze lés ) , foncsorral való bekenés és reá következő 
i z z í t á s által v. galvanoplasztikái uton. 

Femina (lat.), nő, femininunt, nőnemű. 
Fémjelzés, a kész arany- és ezüsttárgyaknak bizo

nyos jellel való ellátása azon czélból, hogy a vevő 
a tárgy finomságáról meggyőződhessék. A finomságot 
az állam irja elő s az arany mű vesékkel közegei által 
tartatja be. A f.-t az úgynevezett fémjelző hivatalok 
teljesitik: tisztjei a megejtett vizsgálat után reá verik 

a tárgyra a megfelelő fémjelt; ha a tárgy finomsága 
a szabályzatnak meg nem felel, összezúzzák. Fém
jelző hivatalok : Budapesten a k. főfémjelző hivatal, 
továbbá a legtöbb bányaváros fémbeváltó hivatala ; 
egyéb városokban a pénzügyminisztérium alá tar
tozó pénztárak, adóhivatalok végzik a fémjelzést bi
zonyos dijért. (A szabályzatban megállapított finom
ságokat 1. arany és ezüst.) 
Fémkészlet, a jegybankok birtokában levő arany-

és ezüstmennyiség, melyre a bankjegykibocsátás fek
tetve ven. 

Fémkohászat , a vegyi ipartan azon ága, mely a 
gyakorlati alkalmazást találó fémeknek (kivéve a va
sat) nagyban való előállítását tárgyalja. 

Fémoxyd, a fémeknek oxygennel alkotott vegyüle
tei, valamennyien szilárdak, vizben csak részben old
hatók ; az oldat lúgos hatású. A f. egy része könnyen 
redukálható, más része csak igen nehezen. 

Fémtartalom, az érezek, kohótermények és ötvö
zetekben előforduló fém v. különféle fémeknek meny-
nyisége. A f. rendesen százalékokban van kifejezve, 
kivéve az aranyat, melyet hazánkban az érezben 
lévő 1 kgr. aranyos ezüstre szoktak kiszámítani. 

Fémtermelés, a fémeknek kohászati uton való elő
állítása. Tüzetesebben 1. az egyes fémeknél. 

Fémveszték, a fémmennyiségnek azon különbsége, 
mely a valódi fémkihozatal (kohászati) és a próba 
szerint számított mennyiség közt fenforog, a kohá
szati folyamatoknál beálló veszteségek miatt a f. 
minden kohónál meg van állapítva s számokban ki
fejezve. 

Fene, 1) a rokon nyelvek tanúsága szerint eredetileg 
vmely ragadozó vadállatot (Budenz szerint alkalma
sint farkast) jelentő szó; mostani jelentései e szerint 
átvitt alkalmazások. Régibb Íróinknál ált. vad, ke
gyetlen, irgalmatlan, kemény értelemmel fordul elő, 
pl. fene ember, oroszlán, tigris, farkas stb., Zrínyinél: 
De mi nagyon fenébb iszonyú medvénél; — 2) fi, a 
marhánál, 1. lépfene. 

Fenegyerek, 1) kemény természetű, parlagias er
kölcsű legény, ki szeret magáért kitenni s betyárosan 
viselkedik ; — 2) a politikában az engesztelhetle-
nek ; — 3) ujabban egy bécsi bohózatot: »Die Gi-
gerln von Wien «, magyarosítottak >Fenegyerekek«-ké 
s most a f. általában gigerlit, ficsurt, dandyt jelent. 
E darabnak aesthetikailag nem épen örvendetes nagy 
sikere után Lukácsy Sándor »Feneleányok« cz. bohó
zatot irt (1891.), mások pedig (kevesebb szerencsé
vel) »Feneanyósok«-at próbáltak színpadra hozni. 

Fenékgát, vmely vízfolyás medrében épített gát, 
melynek koronája alacsonyabb, mint az alsó viz. 

Fenékjég, a vízfolyások fenekén képződött jég, li
kacsos és kevéssé szilárd. 

Fénelon F e r e n c z , cambrai-i érsek, szül. 1651. 
XIV. Lajos franczia király három fiunokájának neve
lője volt. Mint ilyen irta »Telemach kalandjai* mun
káját, mely minden müveit nyelvre lefordíttatott;, 
f 1715. 

Fenerüh, 1. kosz. 
Fenes, község Alsó-Fehér m., 1069 lak. A Fenes 

patak szép vízesést alkot. Közelében a Piatra Kiriban 
cseppkőbarlang. 

Fenésedés, 1. üszkösödés. 
Feneség, vadság, kegyetlenség, vmely dolognak, 

ügynek rossz állapota: Az ám a fene. 
Feniek (angolul: fenian), írországi párt és titkos 

társaság, mely 1861. alakult Írország önállóságának 
visszaszerzésére; sok erőszakosságot követett el s az 



1882. dublini gyilkosságok után Észak-Amerikába 
tette át székhelyét. 

Fenkő v. fénkő, élesítésre szolgáló kő, rendesen ho
mokkő; alakja v. hasáb v. korong; az utóbbi eset
ben a köszörülésnél a fenkő-korongot kézzel-lábbal 
v. géppel tengelye körül forgatják s az élesítendő tár
gyat hozzászoritják. 

Fenn az ernyő, nincsen kas, Szigligetinek egyik 
legjobb vígjátéka, mely 1858. a Teleki-jutalmat meg
nyerte. A czimül vett közmondás a fenhéjázókra vo
natkozik, kik nagyobb fényt fejtenek ki, mint a meny
nyire valóban telik. 

Fennena, magyar királyné, III. András (1. e.) neje, 
a Piast-házból származó Ziemovit kujaviai fejedelem 
leánya, száműzött atyjával Magyarországban tartóz
kodva, 1290-ben ment nőül András királyhoz, kitől 
egy leánya, Erzsébet született, f 1295 körül. 

Fennomának, a finnek nemzeti pártja, mely a své-
k o m á n o k k a l azaz a svéd-pártiakkal szemben a 
finn nemzeti műveltségért és nyelvért harczol. 

Fenség, a királyi czimet nem viselő uralkodóknak 
(monarchikus államban) s a királyi ház herczegei-
nek és herczegnőinek czime. 
Fenséges, a széptanban a szépnek egyik alap

formája, ellentétben a kellemessel (1. e.), mindaz, a 
mi nagysága v. ereje által kitűnik. A nagyság lehet 
térbeli, mint a magasba felnyúló hegytömegeknél, a 
csillagos égboltnál, a tengernél stb., v. időbeli, mint 
ált. a régiségeknél ; ezek, Kant elnevezése szerint, a 
m a t h e m a t i k a i fenség képviselői. Az erő teszi fen
ségessé az égi háborút, a haragvó Achillest, a go
nosz III. Richárdot; az erőbeli fenséget Kant dyna-
mikusnak nevezte. A fenség hatása lelkünkre az 
első pillanatban megdöbbentő, de azután fölemelő. 
L. Greguss, Rendszeres széptan, IX. fejezet; Gamauf 
György, A fenséges, Sárospatak, 1888. 

Fensik, a tengerszintája fölé jóval kiemelkedő föld
tömeg ; fölszine nem mindig lapos, hanem mély völ
gyek barázdálják v. hegyekkel van behintve, ámbár 
vannak egész sikok is (hajdani tómedenczék). De 
nem mindig a környezetből és a tenger szintájától 
való kiemelkedés magassága, hanem a földrészhez 
való viszonya állapítja meg a fensik elnevezést, 
mert a bajor fensikok alacsonyabbak mint é. Hin-
dosztán alföldjei. 

Fentar tás , általában azon működés, mely az épít
mény folytonos jó karban való tartására irányul, 
ut f, pálya f, stb.; f-i á t a l á n y , évenként megálla
pított összeg, melyből a f.-i költségek fedezendők. 

Fentartás, reservaíio, az egyházjogban azon fen-
tartott jogok, melyek gyakorlását a pápa a különben 
illetékes közegektől elvonta ; pl. némely egyházhiva
talok betöltését (nálunk nincs), főleg néhány dispen-
sationális esetet, különösen házassági bontó akadá
lyok alóli felmentést. 
Fény, község Szatmár m. 1336 lak. 
Fény, azon erő, mely a testeket láthatóvá teszi. Ez 

erő az általánosan elfogadott r e z g é s i e l m é l e t 
(undulatio-elmólet) szerint az egész világűrt betöltő 
aethernek keresztrezgése, mely rezgések száma má-
sodperczenkint 400 — 800 billió. A f. főforrása a nap. 
A földi testek fényforrásokká válnak, ha bizonyos 
hőfokig felhevülnek ; a legerősebb földi fényforrás a 
villamos fény. A f. terjedését jelölő irány a fény
sugár . Az aether a fény irányára merőlegesen rezeg; 
a rezgések nagyságától függ a f. hatálya, a rezgés 
tartamától, azaz a rezgési hullám hosszúságától, a 
f. minősége v. szine. A fény minden irányban egye

nesen terjed tova, másodperczenkint 40.000 mértfold, 
v. 300.000 kilométer sebességgel. A fénysugarak, 
midőn valamely közegből egy más közegbe lépnek, 
1. visszatérnek a régi közegbe, azaz visszapattan
nak, v i s s z a v e r ő d n e k , vagy 2. behatolnak az uj 
közegbe és azon á t h a t o l n a k , vagy végre 3. az uj 
közegbe behatolva rezgésüket a test tömecseinek 
adják át, azaz e l n y e l e t n e k . E három tünemény 
közül mindig legalább is kettő együtt lép fel egy
szerre. S ima lapokon a sugarak legnagyobb részt 
visszaveretnek, mikor is a visszavert sugár a beesési 
függélyes és a beeső sugár által kijelölt sikban fek
szik, továbbá a beeső és a visszavert sugár a vissza
verő lap u. a. oldalán fekszik, a beesési függélyes 
a kettő között fekszik és a beesés szöge egyenlő a 
visszaverődés szögével. (L. tükör.) É r d e s lapok nem 
adnak képet, minthogy számtalan, apró, különböző 
irányú felületből állván, a fénysugarakat mindenféle 
irányban verik vissza, azaz szétszórják. Ha a fény
sugár vmely átlátszó közegből vmely más átlátszó 
közegbe lép, akkor eredeti irányából eltereltetik, azaz 
megtöretik; ez a f é n y t ö r é s tüneménye. A fénytörés 
törvényei : 1. A megtört sugár, a beeső sugár és a 
beesési függélyes által kijelölt sikban fekszik. 2. A 
megtört és a beeső sugár a törő sik és a beesési 
függélyes e l l e n k e z ő oldalain fekszik; a beesési 
szög sinusa és a törési szög sinusa állandó viszony
ban vannak. Ebből ismét következik, hogy 3. ha a 
sugarak az uj közeg felületén d e r é k s z ö g ü l e g álla
nak, akkor megtörést nem szenvednek, viszont 4. mi
nél nagyobb a beesési szög, vagyis mennél f e r d é b 
ben esnek a sugarak a felületre, annál inkább megtö
retnek. Továbbá ha a sugár ritkább közegből sűrűbbe 
(pl. levegőből vizbe vagy üvegbe) megy át, akkor a 
törési szög kisebb a beesési szögnél, azaz a megtört 
sugár közelebb esik a beesési függélyeshez, mint a 
beeső sugár, tehát a sugár a f ü g g é l y e s h e z töre
tik ; 6. ha ellenben a sugár sűrűbb közegből jön 
ritkábba, akkor a f ü g g é l y e s t ő l eltöretik, vagyis a 
törési szög nagyobb a beesési szögnél, tehát a tört 
sugár a beesési függélyestől távolabbra esik, mint a 
megtört sugár. 7. Ha a sugár párhuzamos sikok által 
határolt közegen megy át és ismét az eredeti közeg
gel egynemű közegbe jut, akkor útjából kissé félre
tolva, de eredeti útjával párhuzamosan halad. Ha a 
fénysugarak sűrűbb közegből igen ferde szög alatt 
érnek vmely ritkább közeghez, akkor mind vissza
vettetnek ; ez a t e l j e s v i s s z a v e r ő d é s . Hog}'ez 
bekövetkezzék, a beesési szögnek bizonyos határt 
kell elérnie, melyet a teljes visszaverődés ha t á r s z ö 
g é n e k neveznek, és mely a két közeg anyagi minő
ségétől függ. Igy ha a sugár vizből levegőbe jut, a 
határszög = 48° 3 5 ' ; alkoholra = 47°; korona
üvegre = 41°; flintüvegre = 38°; gyémántra = 24°. 
Ha a fénysugár háromoldalú hasábon megy keresz
tül, belépésekor függélyeséhez, kilépéskor a kilépési 
lap függélyétől eltöretik, tehát jelentékeny eltérítést 
szenved; ez a p r i s m a t i k u s e l t é r é s . Ha a fény
sugarakat keskeny nyilason át sötét térbe vezet
jük és egy üveghasábon átbocsátva fehér felületen 
felfogjuk, akkor a fehér fény a törő éltől elhúzódó 
irányban mint nyújtott szalag jelenik meg, még pedig 
hét színre bontva, u. m. vörös, narancs, sárga, zöld, 
kék, indigó, ibolya. Ezek a fehér szin alkotó elemei, 
melyek együtt a nap s z í n k é p é t (spectrum) adják. 
Hasonló színképet ad a durranó lég lángja, a fehéren 
izzó fémek, a villanyos szénfény, stb. mesterséges 
fényforrások. L. színkép, szinképelemezés. A fény-



sugarak találkozása által előidézett tüneményekről 
1. interferentia ; a fény polarisatiójáról 1. sarkított 
fény. A fénynek vegyi hatása is van, igy p. o. a kék, 
és a láthatatlan ultraviolett sugarak legerősebben 
hatnak ezüstsókra, a kevésbbé törékenyek pedig 
leghathatósabban eszközlik a levegő szénsavának 
szétbontását a növényi sejtekben, ugy, hogy a szent 
(C) a növények használják fel s az oxygént (O) a 
levegőnek adják át, stb. 
Fény árnyai , S z i g l i g e t i E.-nek egyik jeles tragé

diája, Teleki-jutalmat nyert 1865. 
Fénybogarak, v. simányfélék, nitidulida, rovarok 

a bunkós csápuak (clavicornia) családjából. Több
nyire öt, szabadon mozgó potrohgyürüjük van. Is
meretes a n. aenea, r e p c z e b o g á r 2 mm. h., sötét 
fémzöld, alul fekete szinü. A repczén a virágbimbó
val jelenik meg s elvirágzásig rajt marad ; igen sok 
kárt tesz benne. A carpophillus hemipterus a tatár
kát pusztítja. 

Fenyegetés, a kényszer azon neme, mely válasz
tást enged a kényszeritettnek valamely rossz és a 
kényszerítő által szándékolt eredmény között (vis 
compulsiva). A f., ha komoly és súlyos, a jogügyle
tet megdönthetővé teszi, ellentétben az erőszakkal, 
mely semmissé teszi a jogügyletet. A büntetőjogban 
nem számitható be a cselekmény, ha elkövetőjét 
oly fenyegetéssel kényszeritették rá, mely saját v. 
vmely hozzátartozójának életét v. testi épségét köz
vetlenül veszélyeztette, a mennyiben a veszély más
képen nem volt elhárítható. (77. §.) Fenyegetés által 
elkövethető felségsértés (126. §.), ha azzal a király 
személyes szabadságától megfosztatik. V e s z é l y e s 
f. által követtetik el a lázadás (152. §.), ha vmely 
csoportosulás ezzel az országgyűlést, delegátiót v. 
a magy. kormányt hivatásának szabad gyakorlatá-
ban gátolja, v. vmire kényszeríti. 

Fenyér, vizenyős lapályokon termő vékonyszálú 
fű ; lápos, ingoványos hely. 

Fényes Elek, a m. tud. Akad. r. tagja, sz. 1807. 
jul. 7. Csokaljon, Bihar m. f 1876. jul. 23. Buda
pesten. Becses statistikai és földrajzi munkákat irt. 

Fényes , község Krassó-Szörény m. 881 lak. 
Fényesités, a fémből készült ékszerek s egyéb tár

gyak rendesen tükröző felületének előállítása. A f.-nél 
a tárgyat először a fényesítő aczéllal kezelik, azután 
fényesítő porral, szarvasbőrrel dörzsölik. Ugyanígy 
történik a használat közben fényüket vesztett tár
gyak tisztítása is. 

Fényes kapu, a török porta elnevezése régi emlé
keinkben. 

Fényes-Litke, község Szabolcs m. 1948 lak. 
Fényes szén, 1. anthracit. 
Fényezés, leginkább a fából készült czikkeknek 

fényes födőréteggel való bevonása. A fényezéshez v. 
borszeszben feloldott sellakot,v. különféle más lakko
kat u. m. kopallakkot, damarlakkot stb. használnak. 

Fényhatályosság, intensitas, azon fénymennyi
ség, mely a fényforrástól egységnyi távolságban 
elhelyezett lap területegységéhez merőlegesen érke
zik ; ez a fényforrás intensitása; a megvilágítás 
intensitása pedig a kérdéses lap területegységére eső 
fénymennyiség. Törvényei : 1) a fényforrástól kü
lönböző távolságban elhelyezett lapokon a megvilá
gítás intensitásai fordított arányban vannak a kér
déses távolságok négyzetével ; 2) a megvilágítás 
intensitása egyenes arányban van a beesési szög 
cosinusával. A fényforrások intensitását a külön
böző photometerekkel (1. e.) mérik. Olyan állandó 

f.-h.-u fényforrás, melynek intensitása tudományos 
mértékegységül volna vehető, nem ismeretes. Buda
p e s t e n a légszeszlángok f.-h.-ának ellenőrzésénél 
egységül az a n g o l n o r m á l i s g y e r t y a (London 
spermacet candle) szolgál, melynél a láng magas
sága 43 — 45 mm., az óránkinti fogyasztás 7'79 gr. 
Az 1884-iki párisi nemzetközi értekezlet a f.-h. egy
ségéül Vio l l e p l a t i n e g y s é g é t fogadta el; ez 
azonban gyakorlati alkalmazásra eddig nem talált. 

Fenyiték, kisebb fegyelmi büntetés, különösen az 
alkalmazhatja, a ki, mint családfő, családja tagjai 
felett a házi fegyelmet gyakorolja, tehát az atya 
gyermekei, a gazda cselédjei felett. 

Fenyitő, 1. büntető. 
Fénykép, fénysugarak közvetítésével előállított 

képmás. 
Fényképészet, vagyis a fényképek előállítása, mely

nél két főmunkálatot különböztetünk meg: 1) a 
n e g a t í v kép e l ő á l l í t á s á t ; ennél gondosan tisz
tított üveglapot, jódkáliumot feloldva tartalmazó 
collodiummal vonnak be, e lapot azután salétrom
savas ezüstoldatba mártják, mi által vékony jód-
ezüstréteg képződik rajta. Az igy előkészített üveg
lapot a kép felvételére szolgáló s ö t é t kamrában 
a fény hatásának teszik ki ; amint az ezüstsók az 
üveglap különböző helyein kisebb v. nagyobb ha
tású fénysugarak által találtatnak, kisebb-nagyobb 
mértékben felbomlanak. A felvétel megtörténte után 
az üveglapot a kép erősebbé tétele végett vasgálicz-
v. pyrogallussav-oldattal kezelik. Végül a fény hatása 
által szét nem bontott ezüstsókat alkénessavas-
nátrium-oldat által eltávolítják a képről ; ez a kép 
állandósítása, mely azért szükséges, nehogy a nap
fény hatása következtében az egész collodiumréteg 
megfeketedjék. Az ily képet negatív képnek azért 
nevezik, mert a fény és árny változatait éppen meg
fordítva mutatja, azaz e képen a felvett tárgy vilá
gosabb, v. közelebb fekvő részei feketének látsza
nak. — 2)A p o s i t i v kép e l ő á l l í t á s a ; először is 
jó minőségű papirt konyhasó-oldatba s megszára
dása után ezüstnitrat-oldatba mártván, a fénysuga
rak iránt igen érzékeny chlorezüstöt hoznak reá. A 
positiv kép előállításánál ezen papirt megfelelő keret
ben a nemleges képpel (üveglappal) lefödik s nem 
túlságos erős fényhatásnak teszik ki ; azután a szét 
nem bontott ezüstchloridot alkénessavas-nátrium
oldattal eltávolítják. Szükséges még az igy nyert 
kép vörösbarna szinét feketére változtatni, a mit 
igen higitott aranychlorid oldatban való áztatás 
által érnek el. A nyert képet vastagabb papirosra 
ragasztják ; kézimunka által utánpótolják a felvétel 
tökéletlenségeit, vagyis retusirozzák a képet s végül 
vékony finom lakkréteggel vonják be. — A fény
képészet Daguerre (1. e.) kísérleteinek (1824—1835) 
köszöni létet; a mai eljárás csekély változással 
ugyanaz, mely Scott Archen-tő\ ered (1851). 

Fénymérés, 1. fényhatályosság. 
Fenyő S á n d o r , lapszerkesztő, sz. 1864. márcz. 11. 

Bpesten ; itt végezte középiskoláit s orvostant hall
gatott, de már korán a hírlapírói pályára lépett; szer
kesztette a sportnaptár két évfolyamát; később a 
Pesti Napló, 1891. a Magyar Hírlap segéd-, 1892. ez 
utóbbinak felelős szerkesztője. 

Fenyőfa, pinus, fa a kúptermők (coniferae) rend
jéből. Termős virágzatai tobozalakuak, tekervé
nyesen övedző murvákkal, melyek lapos, húsos, 
megfásodó pikkelyt hordanak. Fajai nálunk: az 
e r d e i f.,p. silvestris, levelei párosak, hagymazöl-



dek ; törzse gyűrűsen ágas. Érett tobzai fénytelenek, 
kocsányosak. Kérgéből terpentint, terpentin-olajat és 
gyantát nyernek. Fájából szenet égetnek, kátrányt és 
szurkot nyernek ; épület- és tűzifául használják. 
Veres v. r o z m a r i n g f., p. larix, levelei bokrosak, 
ősszel lehullnak, tobzai tojáshosszudadok, pikkelyei 
kihajlott rongyos szélüek, 25—30 m.-nyire megnő. 
Kitűnő épületfa ; a velenczei terpentint adja. S ima 
f., p. strobus, örökzöld, puha, ötnyalábos levelű, 
tobza lándzsás, hengerded. Disz- és erdőfa. Cz i r -
b o l y a f., ötlevelü nyalábokkal, örökzöld. Tobza 
kerekded, tojásdad, pikkelyei rálapultak, magvai 
kemények, ehetők. Fája finom rostu, illatos. Lucz-
v. s z u r k o s f., p. picea, levelei kétsorosak, alul 
fehérlők, rálapult pikkelyei a tobzok állandó gerin-
czeiről lehullanak, 50—60 m.-re megnő. Fáját épí
tésre, húros hangszerek készítésére, strassburgi ter-
pentin nyerésére használják. J e g e n y e f., p. abies, 
legalább 45 m. m., elszórt, lapos v. négyélü levelek
kel ; tobza lefüggő, hosszudad, hengeres, sima, vilá
gosbarna, végükön aprón fogazott pikkelyekkel ; 
fáját deszkák, léczek, zsindelyek készítésére, kérgét 
cserzésre használják. S ö t é t f., p. laricia, törzse 
sudár, gyűrűsen ágas ; levele hosszú, pázsitzöld. 
Érett tobza kocsántalan, fényes. H e n y e f., p. mug-
hus, szabálytalanul elágazó, levele pázsitzöld, majd
nem félhengeres ; tobza fénytelen, kocsánytalan, 
kúpos. Dél-Európában nő az o l a s z f., p.pinasler 
és a m a n d o 1 a v. s z e l í d f., p. pinea, melynek mag-
vaiból olajat sajtolnak. Szíriában tenyészik a czed-
r u s v. libanon f., p. cédrus, 1. czedrus. 

Fenyőfalva, község Szeben m. 963 lak. 
Fenyő-Kosztolány, község Bars m. 999 lak. 
Fénytörés dioplrica, a fénysugaraknak azon irány

változása, melyet vmely uj közegbe lépve szenved
nek. A f. t. lehet e g y s z e r ű , midőn a fénysugár 
egyszer töretik meg (1. fény), k e t t ő s , midőn a be
lépő fénysugár két részre hasad. 
Fényűzés, nagyon viszonylagos fogalom, mert ami 

egyik személyre nézve már f., az egy másikra még 
nem okvetlenül az. Ép ezért nehéz a f. fogalmát pon
tosan meghatározni. F. általában a szükségtelennek 
a szükséges rovására való beszerzése, pazar életmód, 
feltűnési viszketcgből történő költekezés ; gazdasági 
hatásairól is nagyon eltérők a nézetek. Egykor a f.-t 
törvényekkel akarták korlátozni, ugyanezen czéljuk 
van a f. a d ó k n a k is; f.-i cz ikk , olyan áru, mely a 
f.-i hajlam kielégitésére szolgál. 

Fenyves hegység, Fichtelgebirge, Bajorország 
északk. szélén. 
Fenyvesmadár, 1. locska. 
Fenyvessy, 1) Adolf, iró, és az orsz. gyorsiroda 

főnöke, szül. 1838. jan. 10. Zala-Egerszegen. Közép
iskoláit befejezvén Bpesten a műegyetemet látogatta, 
de már 1859. gyorsirászattal kezdett foglalkozni ; 
kiváló érdeme a Stolze-féle gyorsírásnak a magyar 
nyelvre való rendszeres átdolgozása : ezt tankönyv
ben és folyóiratban terjesztette. 1861 óta az országgy. 
gyorsiroda tagja, jelenleg főnöke. 1873 — 90. a Pesti 
Napló közgazdasági vezérczikk-irója ; néhány mun
kát fordított s számos eredeti gazdasági tanulmányt 
irt. Nagyobb részök a Bpesti és Nemzetgazdasági 
Szemlében jelent meg. A hazai takarékpénztár meg
bízása alapján irta: A pesti hazai első takarékpénztár 
egyesület ötven éves története 1840—1890. (Bpest 
1890.) Tagja az egyesítés óta Bpest főváros képvise
letének, pénzügyi és közélelmezési bizottságának. — 
2) F e r e n c z , országgy. képviselő és lapszerkesztő, 

szül. Egerben 1855-ben. Jogi tanulmányai befejezése 
után Esterházy Móricz és Jenő grófokkal nagy uta
zást tett a külföldön ; azután Pápán üg}'védi irodát 
nyitott s a Pápai Lapokat szerkesztette. Tagja Vesz
prém m. törvényhatósági bizottságának. 1881 óta 
folyton orsz. képviselő s a háznak több izben jegy
zője. Irt számos czikket és önálló munkát. Jelenleg a 
Magyar Újság szerkesztője. 

Feodor I v á n o v i c s , orosz származású festő és réz
metsző, szül. 1765 körül, f 1821. Karlsruheben, a 
badeni nagyherczeg udvari festője volt. Főműve a 
megváltó életéből merített képsorozat a karlsruhei 
prot. templomban. 

Feodosia (Theodosia, Kaffa), város Tauria orosz 
kormányzóságban, a Krím félszigeten, 11.000 lak. 
Görög-keleti érsekség, tengeri fürdő, ipar és élénk 
kereskedelem, mely különösen a XIII. sz.-ban virág
zott leginkább. A törökök 1475. (Kis-Stambul), az 
oroszok 1779. foglalták el. 

Ferbli, társasjáték magyar kártyával. 
Férczmű, oly szabómunka, mely csak nagyjában 

van összeöltögetve ; elnagyolt, összetákolt irói mű. 
Ferdény, trapéz, azon négyszög, melyben két pár

huzamos oldal van; f.-ded, trapezoid, melyben egyik 
oldal sem párhuzamos a másikkal. 

Ferde szög, a hegyes és tompa szög közös neve. 
Ferdinánd magyar kirá lyok, 1) I. F., I. Miksa 

unokája, szül. 1503. márcz. 10. ; nagyatyja halála 
után (1519.) az ausztriai tartományokat örökölte; 
1521. Annát, II. Ulászló leányát vette nőül. E házasság 
és a már előbb létrejött Örökösödési szerződések alap
ján támasztott igényt a mohácsi vész után a magyar 
koronára; 1526. decz. 17. Pozsonyban a magyar 
urak egyik töredéke Szapolyai J. ellenében királylyá 
választotta; megkoronáztatott 1527. nov. 3., a cseh 
királyságot már előbb, 1526. okt. 26. nyerte el. Vele 
lépett a Habsburg-ház ifjabb ága a magyar trónra, 
melyen utódai előbb választás utján, 1687-től örö
kösödési jogon, 1740 tői leányágon ma is uralkod
nak. János királylyal folytatott hosszú pártküzdelem 
után 1538-ban a nagyváradi békében kénytelen volt 
vetélytársát királyul elismerni s meghagyni birtoká
ban az ország keleti részét. János király halála után 
Erdély elfoglalására irányuló kísérlete kudarczot val
lott ; a török előnyomulását sem volt képes feltartóz
tatni, s igy alatta ment végbe Magyaroszág területé
nek 3 részre: a királyi Magyarországra, Erdélyre 
és a török hódoltságra való szakadása. Udvarát 
Bécsben tartotta; a nádorságot betöltetlenül hagyta. 
1556. V. Károly lemondása után római császár lett. 
f 1564. jul. 25. Buchholtz. Gesch. der Regirung F.'s 
I. 9 k. Bécs (1830—1845.), Acsády : Magyarország 
pénzügyei I. Ferdinánd' alatt. (1888.) — 2) II. F., 
római császár, a stájer Károly főhg fia, szül. Grácz-
ban, 1578. július 9. A jezsuiták nevelték anyai nagy
bátyja Vilmos bajor hg vezetése alatt. Még II. Mátyás 
életében (1618. május 16.) választatott és (július 1.) 
koronáztatott meg magyar királylyá. Midőn trónra 
lépett (1619. márcz. 20.), Csehországban már kitört 
a zavar, mely később a 30 éves háborúvá fejlődött; 
F. aug. 28. római császárrá választatott, de a csehek 
aug. 27. V. Frigyes pfalzl vál. fejedelmet választották 
királyukká s Magyarországon a B e t h l e n Gábor (1. 
e.) által ez év őszén támasztott mozgalom tette kétsé
gessé uralmát. Frigyes cseh királyságának az 1620. 
novemb. 8. fehérhegyi csata (1. e.) vetett véget. De a 
Bethlennel 1621. decz. 31. Nikolsburgban megkötött 
béke nem adta vissza az ország nyugalmát. A király 



ellenreformáló törekvései a magyar protestánsokat 
szóliták fegyverbe F. ellen, mi alatt Németországban 
Gusztáv Adolf svéd király diadalmas hadjárata F. 
császári méltóságát fenyegette, f Bécsben, 1637. febr. 
15-én. — 3) III. F. római császár, II. F. 2. fia, szül. 
1608. július 13. Gráczban ; 1625. nov. 26. magyar 
királylyá választatott és decz. 8. megkoronáztatott, 
1637-ben követte atyját az uralkodásban. A vallási 
ügyekben folytatta atyja politikáját, 1644.1. Rákóczy 
György támadását idézte fel, melynek 1645. decz. 16. 
a linczi béke vetett véget. A 30 éves háború alatta 
végződött be az 1648-iki vesztfáli békében. Uralko
dása utolsó éveit vallási villongások tették viharossá, 
f Bécsben, 1657. ápril 2. — 4) IV. F., III. F. első
szülött fia, sz. 1633. szept. 8. ; a rendek atyja óhaj
tására 1647. jun. 3-án Pozsonyban magyar királylyá 
választottak és jun. 16. megkoronázták. 1653. római 
király lett; a cseh koronát már előbb, 1646. aug. 5. 
elnyerte, de még atyja életében himlőben f 1654. 
július 9. — 5) V. F., mint ausztriai császár I. F. I. 
Ferencz császár és király legidősebb fia, sz. Bécsben 
1793. ápril 19. Mint trónörökös emberbaráti hajla
mai által tünt ki. 1830. szeptember 28. Pozsonyban 
magyar királylyá koronáztatva, az 50.000 arany 
koronázási ajándékot az árvízkárosultak és a m. t. 
Akadémia között osztotta meg. 1835. márcz. 2. követte 
atyját a trónon. 14 éves uralkodása Magyarország 
ujabbkori történetének legnevezetesebb korába esik ; 
az I. Ferencz alatt megindult reformmozgalmak alatta 
érték el czéljukat, a rendiség a jogegyenlőségen ala
puló uj magyar népképviseleti alkotmánynyá válto
zott át. Az 1847-iki országgyűlést F. magyar nyel
ven nyitotta meg, s 1848. márcz. 17-én megadta a 
nemzetnek a magyar felelős minisztériumot. Ez elha
tározás és Metternichnek néhány nappal előbb, márcz. 
14. bekövetkezett bukása uj korszakot nyitott Ma
gyarország és az osztrák császárság történetében. 
Az 1848. bécsi mozgalmak következtében Ferdinánd 
udvarával Innsbruckba vonult. Augusztus közepén 
visszatérve Bécsbe, az okt. zavargások elől Olmützbe 
menekült ; itt decz. 2-án a családi tanácsban unoka-
öcscse F e r e n c z József , ma is dicsőséggel uralkodó 
királyunk (1. e.) javára lemondott. Ekkor nejével 
Mária Anna császárné és királynéval Prágába köl
tözött s egész visszavonultságban élt. f 1875. 
jun. 29. 

Ferdinánd f ő h e r c z e g e k és m. ki r . h e r c z e -
gek. 1) F. főhg, I. F. 2-ik fia, szül. Linzben 1529. 
június 14., 1547—1562. Csehországot kormányozta, 
1556. és 1566. Magyarországon harczolt a török 
ellen. 1567-ben Tirolt kapta osztályrészül. 1594. a 
magyar hadak fővezére, f 1595. jan. 24. Innsbruck
ban. Első neje, a szépségéről hires Welser Filippina 
volt, gazdag augsburgi patrícius család leánya, kitől 
2 fia született: An dr á s bibornok és K á r o l y ; 2-ik 
nejétől, Gonzaga Anna Katalintól szül. Anna , II. 
Mátyás neje. — 2) F. főhg, Lipót főhgnek, II. Ferd. 
testvérének fia, szül. 1586. okt. 19., atyja halála után 
(1633.) Tirolt örökölte, mely utána fiuörökösök nem 
létében visszaszállott a Habsburg-ház főágára, f 
1662. decz. 30. — 3) F. főhg., Mária Terézia 3-ik fia, 
szül. 1754. jun. 1., nőül vette Estei Mária Beatrix 
hgnőt, az Este-ház utolsó sarját, kivel az 1801. lune-
villei béke értelmében Breisgaut örökölte, f 1829. nov. 
14. Bécsben. — 4) III. F. toscanai nagyhg., II. Lipót 
2-dik fia, szül. 1769. május 6., 1790. jul. 2-án követte 
atyját Toscana trónján. 1793-ban elűzetett s 1802. 
Salzburg, majd később Würzburg birtokával kárpó

tolták. 1814. visszakapta Toscanát, f 1824. jun. 18. 
— 5) F. főhg (Estei), F. főhg. és Estei Mária Beatrix 
fia, szül. 1781. ápril 25. Milanóban, 1816-1832. 
magyarországi főhadparancsnok, majd 4 éven át 
erdélyi kormányzó, f 1850. nov. 5. — 6) F. Károly 
főhg (Estei), IV. Ferencz főhg. és modenai herczeg 
fia, sz. 1821. jul. 20., 1847-ben nőül vette Erzsébet 
főhgnőt, József nádor leányát, f 1849. decz. 15. 
Brünnben. —• 7) IV. Ferd. , toscanai nagyhg, II. 
Lipót nagyhg. fia, szül. Flórenczben 1835. jun. 10. 
A-z 1859. Flórenczben kitört forradalom atyját elűzte 
a trónról s ez családjával Bécsbe menekülve 1859. 
jul. 21. F. részére lemondott, de Viktor Emánuel Tos
canát 1860. márcz. 22. elfoglalta. F. azóta Ausztriá
ban él. — 8) F. K á r o l y főhg, Károly Lajos főhg 
trónörökösnek 2. házasságából származó 3. fia, szül. 
1868. decz. 27. Bécsben. — 9) F. S a l v a t o r főhg., 
Károly Salvator főhg. fia a toscanai ágból, szül. 
Badenben 1888.jun. 2. 

Ferdinánd, hét spanyol király neve, afontosabbak: 
1) V. F., a katholikus, II. János aragoniai király fia, 
szül. 1452; 1469 nőül vett Izabella castiliai királyi 
herczegnőt s a két országot egyesitette, 1479. lépett 
trónra, nagy hódításokat tett, f 1516; — 2) VII. F., 
szül. 1784; trónra jutott 1808., dc a francziák elfog
lalták országát s csak 1814. térhetett vissza; kegyet
len uralkodása véres lázadást keltett, melyet a fran
cziák nyomtak el. Fia nem lévén, megszüntette a fiági 
örökösödést s behozta a leányági trónutódlást, mi 
később a carlista mozgalmakra vezetett, f 1833. 

Ferdinánd, Portugália királya, Ferdinánd Szász-
Coburg-Gothai herczeg és Koháry Mária Antónia 
herczegnő legidősebb fia, szül. 1816. október 29.; 
magyar nevelésben részesült s később is, midőn 
1836. II. Mária de Glória portugall királynővel 
egybekelt s 1837-ben királyi czimet kapott, meg
őrizte rokonszenvét hazánk iránt. Neje halála után 
1853—55. kiskorú fia V. Pedro heh/ett a regensséget 
vitte, f 1885. decz. 15. 

Ferdinánd, bolgár fejedelem, 1. Coburg F. 
Ferdinánd, román trónörökös, V i k t o r A l b e r t 

hohenzollerni herczeg, szül. 1865. aug. 24. Sigmarin-
genben; Lipót hohenzollerni herczeg és Antónia por
tugál infánsnő második fia; nagybátyjának Károly ro
mán királynak nem levén gyermeke, 1889. márcz. 18. 
trónörökössé nyilvánította, mit a törvényhozás is 
helyben hagyott. A trónörökös még azon évben Romá
niába költözött; 1891. nyarán nőül akarta venni 
Vakaresku Ilonát, de tervét a minisztertanács ellen
zése miatt elejtette. 

Ferdinandea (Nerita), 1831. jul. vulkanikus kitörés 
által képződött sziget a Földközi tengerben Sciaeca 
(Sziczilia) mellett, mely az év deczember havában 
újra a viz alá sülyedt. 

Ferdinándfalva, község Torontál m. 1453 lak. 
Ferdinandovácz, közs. Belovár-Kőrös m. 2384 lak. 
Ferdinandsbad, magy. : Szarkakút (Zemplén m.). 
Ferdinandsberg vagy - thai , magy. : Lándorgyára 

(Krassó-Szörény m.). 
Ferdinandsdorf, magy. : Landorfalva v. Nándor

falva (Temes m.). 
Fére (fér), 1) La F. erősség Aisne franczia departe-

mentban Terquier vasúti csomópont közelében az 
Oise m., fegyvertár; 2)F. C h a m p e noise(sámpnoáz), 
város Marne franczia departementban. 

Feredő-Gyógy, község Hunyad m. 189 lak. A hév
vizeket már a rómaiak használták. A fürdő erdőktől 
körülzárt völgykatlanban fekszik, mellette kis bar-

» 



lang és vízesés. A források üledékei egész fensikot 
alkotnak. 

Féregpor, 1. rovarpor. 
Féregyháza, község Temes m. 1229 lak. 
I. Ferencz (István), római császár, Mária Terézia 

férje, Lipót József lothringeni herczeg (f 1729.) fia, 
szül. 1708. decz. 8. Nancyban. 15 éves korában ke
rült III. Károly (mint császár VI.) udvarába, ki őt 
rendkívül megszerette és trónörökösének, M. T. főher-
czegnőnek (1736.) férjéül választotta. Lothringenért, 
melyet 1733. elvesztett, 1737. a toscanai nagyher-
czegséggel kárpótolták. Az 1737 — 38. török háború
ban Magyarországon a főparancsnokságot vitte. 
Mária T. trónralépése után (1740.) a magyar rendek 
uralkodótársul választák, de a kormányügyekre kevés 
befolyást gyakorolt. VII. Károly halála után 1748. 
szept. 13. róm. császárrá választatott, f Innsbruck
ban 1765. aug. 18. 
I. Ferencz, magyar király és római, utóbb ausztriai 

császár, II. Lipót fia, szül. 1768. febr. 2. Flórenczben, 
1792. márcz. 1. követte atyját a trónon és június 6. 
Budán magyar királylyá, jul. 14. II. F. néven római 
császárrá koronáztatott. E méltóságnak ő volt utolsó 
viselője ; a német birodalom Napóleon háborúi alatt 
feloszlásához közeledvén, F. 1804. aug. 11. az ausz
triai császári czimet vette fel, 1806. aug. 6-án pedig, 
mivel a német bir. fejedelmek legnagyobb része Na
póleon védnöksége alatt a rajnai szövetségben egye
sült, lemondott a római császári czimről. Magyar
országi uralkodásának első éveibe esik a Martino
vics és társai mozgalma (1793 — 95.); a francziák 
ellen rövid megszakításokkal 23 éven át (1792 — 1815) 
viselt háborút. Országgyűlést 1792-től 1812-ig hét
szer tartott ; azontúl 13 évig nem hivta össze a ren
deket, s a Metternich kanczellár által kijelölt irányban 
kormányzott, ki a szent szövetség szellemében a titkos 
rendőrség és a censorok segítségével iparkodott meg
gátolni a szabad eszmék terjedését. Uj korszakot az 
1824. szept. 11-én összehívott országgyűlés jelzett 
uralkodásában; az ekkor megindult reform-mozgal
makat többé nem lehetett feltartóztatni s az 1830. s 
1832/36. pozsonyi országgyűlések lépésről lépésre kö
zelebb vitték a nemzetet az újjáalakuláshoz. F. f 
1S35. márcz. 2. Bécsben. Négy neje volt és 4 fiug}^-
meke. (L. a Habsburg-Lothringen ház családfáját.) 

Ferencz főherczegek és magy. kir. herczegek: 1) F. 
F e r d i n á n d főhg (Estei), Károly Lajos trónörökös 
főhgnek, királyunk testvérének, Mária Annunziata 
nápolyi herczegnőtől szül. legidősb fia, az osztrák
magyar monarchia praesumtiv trónörököse, szül. 
1863. deczember 18. A Sopronban állomásozó 9. 
huszárezred ezredese és parancsnoka. — 2) F. Ká
ro ly főhg, királyunk édesatyja, I. F e r e n c z 3-ik fia, 
szül. 1802. decz. 7., 1824. nov. 4. lépett házasságra 
Zsófia bajor hgnővel, kitől 4 fia és egy korán elhalt 
leánya született. Az államügyektől távol élt, s midőn 
1848. V. Ferdinánd a trónról lemondott, decz. 2. 
Olmützben ő is lemondott örökösödési jogáról fia, 
I. Ferencz József ma is uralkodó királyunk javára. 
+ 1878. márcz. 8. — 3) F. S a l v a t o r főhg, Salvator 
Károly főhg fia a toscanai ágból, szül. 1866. aug. 21. 
Altmünsterben. 1890. július 31. vette nőül Ischlben 
Mária Valéria főhgnőt, királyunk legfiatalabb leányát, 
kitől 1892. jan. 27-én született első gyermeke, Erzsé
bet főhgnő. Az ifjú főhgi pár Lichteneggben lakik. — 
4) IV. F. modenai hg, Ferdinánd főhg és Estei Mária 
Beatrix fia, szül. 1779. okt. 6., trónralépett 1814. jul. 
16., az 1831-iki modenai forradalmat vérbe fojtotta. 

f 1836. jan. 21. — 5) V. F. modenai hg, az előbbi 
fia, szül. 1819. jun. 1. ; atyját követve a trónon, 
1848-ban elűzetett; osztrák hadsereg vitte vissza 
országába. Az 1859-ki háború Modenát a sardiniai 
királysághoz csatolta ; F. ezóta Ausztriában tartóz
kodott, f 1875. nov. 20. gyermektelenül. 

Ferencz, külföldi uralkodók: 1) I. F franczia király, 
szül. 1494., nagybátyja, XII. Lajos utódja, 1515. jan. 
1. lépett trónra. Harmincz évig küzdött V. Károly 
császárral, kinek 1525. a paviai csatában foglya 
lett; elfogatásakor mondotta: Minden elveszett, csak 
a becsület nem; f 1547. A művészetnek, különösen 
az építészetnek pártfogója volt. — 2) II. F., franczia 
király, II. Henrik fia, I. F. unokája, szül. 1544. 1558. 
házasságra kelt Stuart Máriával, 1559. trónra lépett, 
f 1560. decz. 9. — 3) I. F., nápolyi király (a Bour
bon családból), I. Ferdinánd és Karolina osztrák fő
herczegnő fia, szül. 1777. aug. 20. Trónra lépett 
1825. jan. 4. Osztrák befolyás alatt állt, reactionarius 
szellemben uralkodott, f 1830. nov. 8. — 4) II. F., 
nápolyi király, II. Ferdinánd király fia, I. F. unokája, 
szül. 1836. jan. 16., 1859. febr. 3. házasságra lépett 
Mária bajor herczegnővel, Erzsébet magyar királyné 
nővérével. Három hónappal később trónra jutott. Az 
uralkodást anyjának engedte át, ki kormányzatát na
gyon gyűlöletessé tette. 1860. Garibaldi mozgalma 
megfosztotta trónjától s országa az egységes Olasz
országba olvadt. Azóta II. F. nejével visszavonultan 
külföldön él. 

Ferencz, több szent neve, 1) a s s i s i , a Ferencziek 
szerzetének alapitója, szül. Assisiben 1182. f 1226.; 
emléknapja okt. 4. Mellékneve S e r a p h i c u s ; — 
2) p a u l a i , szül. Paolában, Olaszországban 1416. f 
1507.; emléknapja április 2. —• 3) s a l e s i , szül. Sza-
voyában, 1567., f 1622.; emléknapja jan. 29.; — 
4) xaver i , India apostola, szül. 1506. Spanyolor
szágban; Kelet-Indiában és Japánban működött; 
f 1552. 

Ferencz József , unitárius püspök, kir. tanácsos, 
szül. 1835. aug. 9. Alparéten ; tanulmányait befe
jezve, 1850. mint tanár működött, 1876. óta unitárius 
püspök Kolosvártt; több hittani stb. munkát irt. 

Ferencz (Szent) bélése,.Nádasdy Tamásné 1557. 
szept. 24. kérdi férjétől : hova kelljen küldenem az 
sz. Ferencz bélését Kdnek. Férje 1569. irja neki : 
küldjön mindenféle élést, mert meg kell adnom az sz. 
Ferencz poharát. 

Ferencz-csatorna, legnagyobb vizi épitményeink 
egyike, 4 részből áll : a régi csatornából, a sztapár-
ujvidéki öntöző, a baja-bezdáni tápcsatornából és a 
Sugovicza Dunaágból. A F.-cs. a Duna-Tisza közti 
hajózást megrövidíti s egyrészt a mellék felesleges 
vizeket elvezeti, másrészt szárazságban öntözésre 
szolgál. A régi csatorna, melyet egy részvényes társu
lat 4 mill. frt költséggel 1795—1801. épített, Bezdán 
és Földvár közt köti össze a Dunát a Tiszával és a 
hajóutat 226 km.-rel rövidíti meg. A csatorna uj med
rét csak Verbászig ásták ki, ezentúl a Tiszáig a Cser-
nabara mocsár medrét alakították át csatornává. A 
régi csatorna 115 km. hosszú, esése 5 t a r t án jTa van 
osztva, vizmélysége 1'9 m., fenékszélessége 11'4 m., a 
hajózást 6 kamarazsilip közvetíti. Az állami kincstár 
ezen csatornát 1842. átvette, s 1871. Türr István által 
alakított részvénytársaságnak átadta (1870: XXXIV. 
és 1873: XVII. t.-cz.). A társulat a csatorna három uj 
részét 1875. kiépítette. A sztapár-ujvidéki csatorna 
70 km. hosszú, mélysége 1'9, fenékszélessége 9'5—11'4 
méter, 4 tartányra van osztva. A baja-bezdáni táp-



és hajózási csatorna a vizet a Sugovicza ágból nyeri, 
mely Bajánál kiágazik a Dunából és Szeremlenél 
ismét egyesül vele és 1995 m. hosszban csatornává 
van átalakítva. A kormány az 1892. évben a Tisza 
folyó szabályozásáról benyújtott törvényjavaslat 
szerint a F.-cs. tisza-földvári torkolatának Ó-Becse 
alá való áthelyezését tervezi. 
Ferencz-csatorna részv. társ . , alaptőkéje 1890. év 

végén 5000 drb 100 frtos 6°/ 0 elsőbbségi kötvény, 
22.170 drb A sorozatú 200 frtos részv. ezüstben és 
20.090 drb B sor. 200 frtos részv. ezüstben, összesen 
13,552.000 frt. A társulat 1870. engedélyeztetett 75 
évre, alaptőkéje sorsolás utján törlesztetik. 

Ferenczfalva, község Krassó-Szörény megy. 2283 
lakossal. 

Ferenczi Z o l t á n , bölcselettudor, szül. 1857. okt. 
7. Borsán Kolozs m.; tanulmányait Kolozsvárt az 
egyetemen végezte; 1880. u. ott a polg. fiu-isk. igaz
gatója, 1881. bölcs, kari m. tanár, 1891. az egyetemi 
és muzeum-egyleti könyvtár igazgatója, az erd. irod. 
társ. titkára, a Petőfi-muzeumnak egyik alapitója és 
szerkesztője. Számos tanulmányt és önálló munkát 
irt. A Kisfaludy-társaság megbízásából Petőfi élet
rajzán dolgozik. 

Ferencz József, e néven első, dicsőségesen ural
kodó koronás királyunk, Magyarország apostoli ki
rálya, Ausztria császárja stb., szül. 1830. aug. 18. 
Schönbrunnban; atyja Ferencz Károly főherczeg (1. 
e.), anyja Zsófia főherczegnő, bajor herczegnő (szül. 
1805. jan. 27., férjhez ment 1824. nov. 4., f 1872. 
máj. 28.) volt; már gyermekkorában megtanult ma
gyarul s 1847. magyar beszéddel igtatta be Pesten 
István főherczeg-nádort Pestmegye főispáni hivata
lába; 1848. Csehország helytartója, csakhamar az 
olasz harezokban vitézül részt vett; ugyanez év 
decz. 1. nagykorúvá nyilváníttatván, decz. 2. Olmütz-
ben V. Ferdinánd császár-király és atyja, Ferencz 
Károly főherczeg trónörökös lemondása után trónra 
lépett. Uralkodásának első felét gyakori háborúk za
varták. Az 1849-iki magyar és olasz harezokat az 
1859. franczia-piemonti és az 1866. porosz-olasz 
nagy háborúk követték. 1867 óta, midőn Magyaror
szág alkotmányát visszaállította s nejével, Erzsébet 
(1. e.) királyasszonynyal jun. 8. Budapesten megko
ronáztatott, megszűnt a háborúk kora és az 1878. év 
kivételével, mely Bosznia és Herczegovina megszer
zésére vezetett, kormánya alatt folyton a béke korát él
vezi a közös monarchia. A 100.000 arany koronázási 
ajándékot a honvédek nyugdíjazására adományozta 
s azóta nemes támogatója minden magyar közműve
lődési törekvésnek. 1860. óta Ausztriának alkotmányt 
adott s Európa legalkotmányosabb uralkodójának 
nevét viseli. Nemzetünk huszonöt évi politikai, szel
lemi és anyagi haladásai az ő fenkölt egyéniségével 
a legszorosabb kapcsolatban állanak s uralkodásá
nak ezen korszaka örök emlékű lesz a magyarság 
történetében. Erzsébet királynévei való házasságá
ból csak két leánya, G i z e l l a és M á r i a V a l é r i a 
főherczegnők (1. ezeket) élnek. Egyetlen fia, R u d o l f 
főherczeg (1. e.) f 1889. jan. 30. s a magyar nemzet 
a legmélyebb részt vett szeretett királyának akkori 
gyászában. A felség 1867. Parisban, 1869. Keleten 
(Suez-csatorna, Jerusálem stb.) járt s több izben lá
togatást tett Pétervárt, Velenczében, Berlinben s a 
délnémet udvaroknál. Az év egy részét állandóan ha
zánkban, Bpesten és Gödöllőn szokta tölteni s az őszi 
nagy hadgyakorlatok alkalmával ismételten fölkereste 
az ország minden vidékét. 

Ferencz-József-csatorna, a sztapár-ujvidéki cs. 
(1. Ferencz-cs.). 

Ferencz-József föld, é. sarki vidék 80 — 83° é. szé
lesség alatt, egyes magas hegycsúcsok emelkednek e 
táblaföldön, a legmagasabb a Richthofen, 1530 m. 
Az Ausztria tengerszoros délről északra átszeli a szi
getcsoportokat, é.-ra s ny.-ra tőle kisebb-nagyobb 
szigetek terülnek el, melyek partjai fjordok által van
nak bemetszve. Nincs oly hideg és állandó tele, mint 
Szibériának; a Tegetthoff hajón észlelt hideg 46° volt, 
július és augusztusban a hőmérő csak kevéssel emel
kedik a 0-on túl. Az állat-és növényvilág gyarlón var. 
képviselve. 1870. aug. 30. fedezte fel az osztrák-ma
gyar sarki expeditió Payer és Weiprecht alatt a F. 
J. f.-t, 1874. három szánutazásban az uj föld saját
ságait kutatta ; megfordult még rajta 1879. egy 
németalföldi expeditió, 1880—82. pedig a skót Leigh 
Smith, ki ujabb adatokkal bővítette a F. J.-re vonat
kozó ismereteket. 

Ferencz József-intézet, 1889. szeptemberben meg 
nyilt nevelő intézet a budai gymn. épületében. Az 
intézet kath. gymnasiummal kapcsolatban maga is 
katholikus jellegű, a növendékek azonban vallás- és 
rangkülönbség nélkül vétetnek föl. Van nagy 
kertje, jégpályája, elkülönített járvány-kórháza, bent 
az épületben tágas tanuló-, játszó-, étkező- és háló
termei. Itt hozatott be először a kézimunka tanítása 
is. Az intézet növendékei a budai gymn. nyilvános 
tanulói és együtt tanulnak a többiekkel, de azonkívül 
tanulhatnak még franczia és angol nyelvet, zenét, 
tánezot, vivást, korcsolyázást, úszást, lovaglást. A 
teljes ellátás dija 800 frt egy évre, vannak azonban 
alapítványi ingyenes helyek is. Az intézet eredetileg 
40 tanulóra volt tervezve, de a folyamodók nagy 
száma miatt bővíteni kell s az 1892/3-iki évre megna
gyobbítják ugy, hogy több növendéket vehessenek 
fel. Az intézet vezetője kormányzó czimmel dr. Erőd i 
Béla (1. e.). A növendékek egyenruhát viselnek, mely
hez a király 1891-iki látogatása után megengedte a 
kard viselését. 

Ferencz József kir . tud. egyetem, a kolozsvári 
és a zágrábi egyetemek neve (1. egyetem). 

Ferencz-József-rend, osztrák lovagrend, melyet 
Ferencz József császár-király ő felsége békében és 
háborúban szerzett érdemek jutalmazására 1849. 
decz. 2-án alapított; három osztályból áll: nagy-, 
közép- és kis-keresztből. Rangemelés az adományo
zással nem jár; de rendi különbség nélkül megkap
hatja minden érdemes bel- és külföldi. Középkereszt
jét 1. zászlók, czimerek és rendjelek (Magyarország) 
színes mellékletünkön (10. sz.). 

Ferencz-legenda, 1. Ehrenfeld-codex. 
Ferenczlik, barlang a Bucses völgyeiben, Rozsnyó 

(Brassó m.) vidékén. Terjedelmes és kútszerü üregek 
fordulnak elő benne. 

Ferenczrendiek, Assisi szt. Ferencz által a XII. sz. 
elején alapított szerzetes-rend; melynek tagjai kisebb 
testvéreknek, f r a t r e s m i n o r e s v. minor i táknak 
nevezték magukat. III. Honorius pápa 1223. erősí
tette meg alapszabályait, melyek e rend tagjainak, 
főleg a bűnbocsánat gyakorlásában a lelkészkedő 
papság felett különös előjogokat adtak. A rend gyor
san terjedt el Európában, hazánkban már az első 
évtizedekben voltak rendházai. A XV. század folya
mán erős küzdelem indult meg a régi szigorú szabá
lyok hivei és világiasabb felfogáshoz hajló rendtagok 
között, s az előbbiek 1517. o b s e r v a n t e s névvel 
külön váltak. Hazánkban a m i n o r i t á k o n kivül 



(1. e.) a szigorúbb f.-eknek 2 tartományuk van: 1) a 
bold. szűzről nevezett tart., melynek 1234. már né
hány rendháza volt s 1239. János franczia herczeg 
főnöksége alatt önálló tartománynyá lett. 19 rendháza 
és 1 gymnasiuma van; — 2) az üdvözítőről nev. 
tart., tanítással és lelkipásztorkodással foglalkozik; 
25 rendháza van. Különös fontossága volt ná
lunk a rendnek a török világban, midőn a hódolt 
vidékeken első sorban a rend tagjai teljesítették a 
lelkipásztorkodásnak akkor fölötte sok bajjal járó 
hivatását. Bosznia-Herczegovinában egész az 1878. 
megszállásig szintén ily hivatást teljesítettek. 
Ferenczvölgy, telep Mármaros m.-ben, üvegcsür 

és 1874. keletkezett czementgyár. 
Ferenczy, 1) József , a Petőfi-társaság tagja, szül. 

1855. április 29. Baján. Előbb középiskolai tanár, 
jelenleg az országos közoktatási tanács jegyzője"; 
több munkát irt. — 2) I s t v á n , az első magyar 
szobrász, szül. 1792. febr. 23. Rimaszombatban; 
lakatos mesterséget tanult, Budán megtanult raj
zolni, Bécsben a képzőművészeti akadémia rendk. 
hallgatója volt, hol 1816. pályadijat nyert Solon feje 
szobormüvével; később Olaszországba ment s Rómá
ban elkészítette Csokonai mellszobrát (a debreczeni 
collegiumban) és a pásztorleányka müvét (nemzeti 
múzeum). 1824. hazatért, Budán műtermet rendezett 
be s Mátyás király szobrának mintázatát készité el. 
1846. Rimaszombatba költözött, hol f 1856. 
Ferendia, község Temes m., 1412 lak. 
Férfiat énekelek, ki hadával Volga türemlő Hab

jait átszegvén, Etelének hajdani földét Nemzeteket 
leverő harczokkal visszaszerezte. Pázmándi H o r v á t 
Endre »Árpád« cz. eposzának (1831.) kezdő sorai (1. 
feltétel). Zrínyi igy szól: 

Fegyvert s vitézt énekelek, török hatalmát 
Ki meg merte várni, Szulimán haragját . 

Mindketten Virgil »Aeneis«-ének bekezdését utánoz
zák : Arma virumque cano. Parodisztikusan használja 
Arany az »Elveszett alkotmány« elején: 

Férfiat éneklek, ki sokat s nagymessze rikoltott, 
Söt t e t t is valamit (kártyára kivált) stb. 

Férfi és nő, trag. M a d á c h Imrétől (1843.), Herak-
les és Dejaneira mythosának feldolgozása. 

Férfi sorsa a nő, J ó k a i Mór »Enyém, tiéd, övé« 
cz. regényének alapeszméje. 

Fergana, Chokand egyik neve (1. e.). 
Férgek, hclminihozoa, vermes, a negyedik állatkört 

alkotó állatok. Lágy, összehuzékony testük többnyire 
számos egynemű gyűrűből áll; mozgásszervük a kül-
takaró szövetével egybenőtt bőrizomtömlő, melyhez 
gyakran lábcsonkok járulnak. Izeit végtagjaik nin
csenek. Idegrendszerük némelyeknek nincs, másoknál 
páros v. páratlan dúczok, esetleg hasdúczláncz van 
jelen. A tápcső a különböző fajoknál a kifejlődés min
den fokán képviselve van. Szivük nincs, az edény
rendszert hasi és háti edények pótolják. Vérük szín
telen vagy ibolya, vörös avagy kék szinü. A légzés 
leginkább a bőrön át történik. Nagyon soknál talál
ható egy egyenes v. elágazó csőrendszer, az u. n. 
vizedényrendszer, mely kiválasztásra szolgál. Leg
inkább peték, némelyek oszlás, bimbódzás, csirmag-
képzés által szaporodnak. Nedves helyeken, a földben 
és iszapban élnek, nagyon sokan élősdiek. Felosztá
suk : platyelmia, lapférgek; nematelmia, fonalférgek; 
acanihocephala, tüskeférgek; gepkyrea, sugárférgek; 
chaetognatha, nyilférgek; enieropneusta, belüllégzők; 
rotatoria, kerekes férgek; annulata, gyűrűsök. 

Fergusson (förgösszen) J a m e s , sir, angol állam
férfi, szül. 1832. Edinburgban; előbb katona, azután 

conservativ párti képviselő s a cabinet tagja, 1886. 
óta külügyi államtitkár. 

Feriae (lat.), ünnepnapok, szünnapok; béke, nyu
galom ; a hétköznapok. 

Fericse, község Bihar m., 698 lak. Szép vízesése 
és ennek közelében a fericsei barlang van. Mészkő
ben kimosás által keletkezett. Több helyen nagyon 
alacsony, talaja sáros, de néhány csarnoka gazdag 
cseppkő-képződményekben. 

Ferik (török), a török hadseregben hadosztály; 
f. b a s a , hadosztályparancsnok. 

Feriranci, község Verőcze megy., 5112 lak. Görög 
kel. kolostor. 

Férjek iskolája, vigj. Moliére- től , ford. Szász 
Károly (1871.). 

Férj és feleség, azok, kik közös háztartás folyta
tása czéljából törvényes házasságban élnek. L. há
zastársak. 

Ferman (perzsa), a török szultán rendelete. 
Fermanagh (-mána), grófság Ulster ir tartomány

ban, területe 1850 km 9, 74.037 lakossal. Fővárosa 
Enniskillen. 

Fermentat io (lat.), erjedés (1. e.). 
Fernambukfa, cesalpinea, dél-amerikai cesalpinea-

faj; festékfa. Legbecsesebb a brazíliai f. fa (cesalpi
nea echinata), melynek fakeménye sötét sárgásvörös, 
levegőn és világosságban meghalványul. Fája a víz
ben alászáll s jól csiszolható. 

Fernando Po, spanyol sziget (1778. óta) a biafrai 
öbölben, a Guinea csoportba tartozik, ter. 1998 kmB, 
20.000 lak. Fővárosa Santa Izabel (Clarencetown), a 
hasonnevű öböl m. F. 1471. fedezték fel. 

Fernbach József , országgyűlési képviselő, szül. 
Apatinban 1864. márcz. 10-én. Földbirtokos, 1892. a 
kernyájai kerület képviselője. 

Fernezely, 1) Felső-, község 1046 lak. — 2) Alsó-, 
község 1646 lak., mindkettő Szatmár m., regényes 
völgyben, melynek meredek sziklafalai között a F. 
patak rohan. A fernezelyi kohóhivatal kohói feldol
gozzák a nagy-bányai bányakerület összes arany-, 
ezüst- és ólomércz-termelését (átlag évenkint 80.000 
m. m.). Vannak olvasztói, lugzó intézete és foncsor-
müve. (Designolle rendszer szerint.) Felettök emelke
dik a regényes Blidár és Rozsáj havas. 

Fernkorn A n t a l D o m o n k o s , szobrász és ércz-
öntő, szül. Erfurtban 1813. Károly főherczeg és Sa
voyai Jenő herczeg szobrait Bécsben F. mintázta és 
öntötte, f 1878. 

Ferrara , olasz tartomány az Emiliában; sokáig 
külön fejedelemség, de 1597-ben megszűnt önálló 
lenni és az egyházi államba bekebleztetett. Fő-
és érseki városa F. a Po m. 76.000 lakossal. 
Egyetem, Ariosto születési háza és Torquato Tasso 
börtöne, a szent Anna kórházban, számos más 
régi emlék. 

Ferrar i Gu ido , jezsuita, szül. 1717. Novarrában, 
f 1791. Savoyai Jenő herczeg hadi tetteinek tör
ténetirója ; Mária Terézia koráról is irt jeles tanul
mányokat. 

Ferr iéres (ferriér), helység Seine-et-Marne fran
czia departementben, Rothschild báró kastélyával, hol 
I. Vilmos német császár főszállását tartotta; itt foly
tak 1870. szept. 19. és 20. a békealkudozások Bis
marck és Favre közt. 

Ferro (spany. Hierro), a kanári csoporthoz (Afrika) 
tartozó sziget. Régebben a világ legnyugatibb pont
jának tekintették, 1634. az első délkört rajta vezet
ték át. Fővárosa Valverde, 


