
K. 

' K, mássalhangzó, kemény torokhang, a román nyel
vek a latin mintájára c-vel jelölik, miért a k hanggá! 
kezdődő' latin és latinból származott s meg nem ma
gyarosodott szók, úgyszintén a görög szók közül 
azok, melyeknek első tagjában c, i, y van, c alatt 
keresendők, mig a meghonosodott, továbbá keleti 
eredetű idegen szók, vmint a görög szók közül azok, 
melyekben a k után mélyhangzó következik, k alatt 
találhatók. Mint számjegy k = 250, K = 250,000; 
mint rövid. k. und k. = kaiserlich und königlich = 
császári és királyi, k. magában = királyi. A vegytan
ban K a kálium vegyjele. 

Kaaba (arab. = koczka), az arabok ősrégi szen
télye Mekkában, a nagy mecset udvarán álló négy
szögű, 13 m. m. és 8 m. széles kőépület; a benne őr
zött hires K.-kő eredetére meteorkő; még Mohammed 
tette fő búcsújáró helylyé; az iszlám hivei, mikor 
imádkoznak, e hely felé fordulnak. 
Kaarsa, tartomány Xyugot-Szudánban, ter. 54.500 

km2, 300.000 lak. Főhelye Xioro. 
Kaas Ivor báró,publiczista,a Petőfi-társaság tagja, 

ismételve orsz. képviselő, szül. 1842. jan. 24. Lonthón, 
Hont m. Családja dán eredetű; atyja Ede báró mint 
a Walmoden-lovasezred főhadnagya jött hazánkba, 
hol nőül vette Ivánka Idát, I. Zsigmond és Imre nővé
rét s pestmegyei birtokos és magyar állampolgár lett. 
Ivor báró középiskoláit befejezvén, 1859 —60. a bpesti 
egyetemen jogot hallgatott, s kiváló részt vett az ifjú
ság mozgalmaiban, miért az osztrák rendőrség két 
izben elfogta. A jogot elvégezve 1864. külföldre ment, 
s ott másfél évet töltött; hazatérve 1866. hirlapiró, 
1868. a kelet-ázsiai expeditióval körülhajózta a föl
det; 1870. óta végleg hirlapiró, előbb a »Reform« fő
munkatársa, később szerkesztője, 1875. óta a »Pesti 
Napló* főmunkatársa; részt vett a »Budapesti Hír
lap* alapításában s azóta a két utóbbi lap állandó, 
első rangú publiczistája; 1875 — 78. Hátszeg városa, 
1888 — 92. Budapest belvárosi kerülete választotta 
orsz. képviselőjévé. Legragyogóbb tollú politikai 
Íróink egyike; vezérczikkeinek száma sok ezerre 
megy: irt ítélet napja czimü nagy drámai költeményt 
(Bpest 1876.); a főv. képviselőtestület, több közműve
lődési és közhasznú intézet igazgatóságának tagja. 
Kaba, község Hajdú m., 6364 lak. 
Kabai asszony, poharazásnál tréfásan szokás em

legetni: Mit is mondott a k. a.? (Azt, hogy igyunk.) 
Kabala, kancza-ló. 

; Kabarok, kozár származású törzs, kik a magya
rokhoz csatlakoztak s velők jöttek a mai Magyar
országba. • 
-Kabátos, igy nevezi sok helyen a köznép az értel
mesebb osztályok tagjait. 
-Kabbala (héb. = hagyomány), a zsidó titkos tan, 
toiely Isten lényének bölcseleti kutatásával, a világ 
teremtésével és a világrend megismertetésével foglal
kozik s a szentírás betűiben, szavaiban mystikus czél-
zásokat keres. A k. főkönyve a Simon ben J o c h a i 
italmudtudósnak (II. szd. K. u.) tulajdonított Zohar, 
•melyet Mose de Leon (1250—1305.) irt. 3 részből 
íáll: raaja mehemna, midrasneelam, szafra dizneutha. 
[A XIII. szd óta a zsidókra nagy hatással volt, ke-
i A t Athenaeum Kézi Lexikona. 

resztény tudósok is tanulmányozták; k a b b a l i s t a , 
a ki a k.-val foglalkozik. 

Kábel, 1) több v. kevesebb réz-v.siliciumbronz-drót 
szálból összesodrott kötél az elektromos áram veze
tésére. Használják föld- és tengeralatti távirati sod
ronynak, és a k. fémbelét elszigetelés végett kátrányo-
zott pamuttal fonják körül v. kaucsukkal vonják be. 
Hatalmas k.-ek közvetítik a távirda-összeköttetést a 
tengerentúli világrészekkel; k . - sü rgöny , tengeren
túlról a k. vezetéken érkezett sürgöny; k. h o s s z , 
Angolországban 231 m., Francziaországban 200 m., 
nálunk, Ausztriában és Németországban 1 8 5 V 2 m. = 
Vio tengeri mérföld; — 2) igen erős kötél a hajónak a 
kikötés alkalmával való megerősítésére. 

Kabin, hajón, uszodában öltöző, háló fülke. 
Kabóczák, homoplera, alrend a félfedelü rovarok 

(bemiptera) rendjéből. Mindkét szárnypáruk hártyás, 
a mellső néha bőrnemü. Ide tartozik az é n e k l ő ka-
b ó c z a , cicada orni, a fraxinus ontus fán él, melynek 
általa megsebzett kérgéből folyó nedve adja a m a n n a 
gyógyszert. Az ó-korban kalitkákban tartották. A 
l á m p a h o r d ó k., fulgora lalcrnaria, Amerikában, 
viaszt választ el. A flata limbata kinai faj által elvá
lasztott viasz »khinai viasz« néven jut forgalomba. 
P ú p o s k., membracis, Amerikában él. A k a b ó -
c z á c s k á k , cicadellina, apróbbak, jól ugranak. Kö
zülük az aphrophora spumaria álczája a növényeken 
önkészitett tajtékba (kakuknyál) burkolja magát. 

Kabolapatak, község Mármaros megyében, 1587 
lakossal. 

Kabola-Polyána, község Máramaros m., 1406 lak.; 
a fürdőt 1. Gyertyánliget. 

Kabold, község Sopron m., 1283 lak. Régi vár, két 
égvényes-vasas forrás. 

Kabos, 1) Ede, iró, a Pesti Napló munkatársa, 
szül. 1864. decz. 2-án Nagy-Károlyban. A nyolczva-
nas évek elején lépett fel először erősen realisztikus 
elbeszélésekkel. Munkái: »Elzüllöttek« (novellakötet 
1885.), »Vásár« (regény 1887.), »A kupéban* (bohó
zat; szinre került a népszínházban), »Eva« (dráma, 
előadták a nemzeti színházban), » Harakiri és kisebb 
vázlatok« (novella-kötet 1891.), »Tantalusz« (Szin-
mü 4 felvonásban 1892). A szépirodalmi lapok gyak
ran közölnek tőle elbeszéléseket. — 2) F e r e n c z , 
orsz. képv., szül. 1859. Zilahon. Jogot végzett, 1884. 
szolgabíró, 1892. képviselő. 

Kabul, folyó, Afghanisztánban ered, a Chaiber-szo-
rost alkotja és Attok körül a Pandsabban az Indusba 
szakad. Mellette K., Afghanisztán fővárosa, 60.000 
lak. Az emir székhelye, fontos kereskedelmi hely. 

Kábulás, az ájulás csekélyebb foka, vagy kezdeti 
szakasza, melyben az érzékek elhomályosodnak, az 
eszmélet tűnni kezd. 

Kabulisztan, tartomány Afghanisztánban, 900.000 
lak., 4 kerülettel. Főhelye Kabul. 

Kabylok, harczias berber néptörzs Algériában, 1857. 
óta a francziák alattvalói. 

Kachalot, a déli félteke tengereiben élő 30 m. hosz-
szu bálnafaj, mely az ambrát (1. e.) szolgáltatja. 

Kachetia, hires bortermő vidék orosz Transkau-
káziában. 

54 



Kachexia(gör.),elerőtlenedés, elsenyvédés; súlyos, 
hosszan tartó betegségek kísérője. 

Kachonde (kacsonde), catechu, czukor- és fűszer
ből készített rágószer, melynek használata keleten 
elterjedt; pastilles du serail-nak is hívják. 
Kacsa, 1. récze; h í r l a p i k., koholt hír. 
Kácsfalu, község Baranya m., 2282 lak. 
Kacslábuak, cirripedia, állatrend a rákok (crus-

tacea) osztályából; átmeneti alakok az izlábuak és 
puhányok között. Fiatal korukban 1 — 2 pár csápjuk, 
szemük a homlokon, s 3 pár evezőlábuk van (nau-
plius), mig a kifejlett állatok több darabból álló héj
jal, többnyire tagolatlan testtel birnak, de lábaikat 
majd mind elveszítik, helyhez kötöttek. A héjelvá
lasztó köpeny hasadékán nyúlnak ki kacsidomu lá
baik. Czölöpökre, sziklákra, kagylókra, nagyobb rá
kokra és czetekre tapadva élnek a tengerekben. Ide 
tartoznak a lepas, balanus, sacculina, peltogaster, 
lernaeodiscus, stb. fajok. 

Kacza, község Nagy-Küküllő m., 1213 lak. Régi 
templomkastélylyal. A községtől d.-re őskori telep. 

Kaczabajka, parasztnők felső öltönye. 
Kaczagány, háti bőr, palástszerü felső ruha rende

sen állatbőrből (párducz-, tigris-, juh-k.), a nyakba 
akasztva viselik; a régi magyar viselet egyik alkat
része, innen k.-os ősök. 

Kacziány, 1) G é z a dr., bpesti főgymnasiumi tanár, 
szül. 1856. jan. 29. Katonai elbeszéléseket, víg genre-
képeket, verses regényt, lyrai költeményeket irt és 
fordított magyar és német nyelven. Éveken át lapszer
kesztő volt. Petőfi-fordító ; — 2) Ödön, festő és rajz
tanár, szül. 1852. Maros-Vásárhelyt, Bpesten, Bécs
ben, Münchenben, Parisban végezte tanulmányait. 
1876. óta rajztanár Zentán, Czegléden, Szegeden. 
1877. óta számos képet állított ki. A főbbek: Krisztus 
sirba tétele, Requiem aeternam, A pipára gyújtó pa
raszt stb. 

Kaczkó, község Szolnok-Doboka m., 1364 lak. 
Kaczika, indián törzsfőnök. 
Kaczor király, egy népmesében a macska neve. 
Kaczvin, község Szepes m., 854 lak. 
Kaczvinsky V ik to r , jászói prépost, szül. 1817. 

okt. 27. A premontrei rendbe lépett s 1841. áldozárrá 
avattatott, a negyvenes években tanár, később Nagy
váradon, 1865. Kassán gymn. igazgató, 1867. jászói 
prépost és a főrendiház tagja, a Ferencz-József rend 
lovagkeresztese. 

Kád, fából, kőből, fémből való kerek v. hosszudad 
edény, melyben folyadékot tartanak vagy fürdésre, 
szüretelésre, stb. használnak. 

Kádár, az a mesterember, ki kádat, hordót, dézsát 
s ilyféle faedényt dongából készít. Más neve bodnár 
v. pintér. Szőlőművelő vidéken a pinczegazdaságot 
is a k. szokta ellátni. 
Kadarcs, ér, ered Balmaz-Ujváros mellett, csekély 

esésű kanyargós ér, a Hortobágyon foly, hossza 
32.24 km. 

Kadarkút, község Somogy m., 1796 lak. 
Káder, 1. keret. 
Kadét, 1. hadapród. 
Kádi (arab), biró, törvénytudó. 
Kadikjői, a régi Chalcedon (1. e.), Skutari külvá

rosa a Márványtenger partján. 
Kadis (héber), a halottakért mondott ima. 
Kadmium, kadany, 1. cadmium. 
Kadmos, Agenor phoeniciai király és Teiephassa 

fia, neki tulajdonítják a betűírás behozatalát, külön
féle fegyver és szántó-eszköz feltalálását. Felkeresni 

indult nővérét, Európát és útjában a sárkány-: 
ból származott vitézekkel alapította Thebát. 

Kadocsa, hun vezér, a Zömény nemzetségből, nem
zeti mondák szerint Keve és Béla testvéreivel, az Érd 
nemzetségbeli Attilával, Révával és Budával és a 
Torda nemzetségbeli Kádárral együtt a Don mentén 
tanyázó hunok vezérévé választatott. A hét vezér a 
hunokat a Duna-Tisza közti vidékre vezetve, a ró
maiakkal a Tárnokvölgyben és Cesunmaurnál megüt
között; az utóbbi csatában Béla, Réva és K. vezérek 
40.000 vitézükkel elestek. 

Kadyma, v. Kodyma, a Bug déli mellékfolyója, Po-
dolia és Cherzon orosz kormányzóságok közt hatá
rul szolgál. 

Kaffa, tartomány Abessiniában, a kávé hazájának 
tartják. / 

Kaffein, 1. coffein. 
Kafferek, a Zambesitől és a Barocsék birodalmától 

délre Délkelet-Afrikában lakó izmos, harczias néger 
nép. Törzseik a sulu v. amasulu, amakosa, ama-
pondo; független államot csak az amasvazi és ama-
tonga törzsek alkotnak a Delagoa öböl dny.-i részén. 
Nevök az araboktól származik, kik k.-nek v. gebr, 
eretnekeknek nevezték e törzseket, mert nem akarták 
az iszlámot elfogadni. Szabadságuk megóvása végett 
az angolokkal több véres háborút folytattak. Az an
golok birtokában van a k. területéből Brit-Kaffraria, 
Natal, Kelet- és Nyugot-Griquaföld, Transkei kerület. 

Kaffirisztán, gyűjtőneve az Afghanistán és Kasmir 
közt független hegyitörzsek által lakott völgyeknek, 
ter. 51.687 km s, 500.000 lak., kik pogányok (kafir 
perzsául = pogány). 

Kaftán, hálóköntös alakú ruhadarab a kel. népeknél. 
Kagál v. Kahál, az oroszországi zsidó hitközségek 

elnöksége; állítólag sok helyen rendkívüli hatalmat 
gyakorolt a hitközség tagjai felett s titokban a világi 
hatóság tudta nélkül adót vetett rajok; nálunk e szót 
valami titkos társaság jelölésére használják. 

Kagylóezüst, finoman szétdörzsölt, kagylóba be
szárított ezüstfüst, gummival keverve ezüstözésre és 
festésre szolgál. 

Kagylók, lemezeskopoltyusak, lamellibranchiata, 
a puhányok egyik osztályát alkotó állatok. Fejők 
nincs, köpenyükön hasadékkal a láb, s 2 nyilassal a 
ki- és befolyó viz és az ürülékek számára. Ezen nyi
lasok körül a köpeny széles csöveket (sipho) alkot. 
A köpeny választja ki a 2 héjat, melyeket ruga
nyos szalag köt össze s záróizmok által csukódnak. 
Állománya conchylion és szénsavas mész. Mozgási 
szerv a láb, melylyel igen lassan másznak, egyesek 
héjuk mozgatása által gyorsan úsznak. Idegrendsze
rük 3 idegduczból áll. Bélcsövük a szivet átfúrva 
egyenesen halad a testen végig. A sziv két pitvarból 
s egy kamrából áll s a háti oldalon fekszik. Kopol-
tyukkal lélegzenek. Leginkább külön ivaruak, peték 
által szaporodnak, melyek némelyeknél a héjak v. 
kopoltyuk között fejlődnek egy ideig. A tengeriek át
alakulók; az édesvizüek leginkább át nem alakulók. 
Némelyek fiatal korukban fonó szervekkel birnak (L 
byssus). Leginkább tengerben lakók. Kb. 14.000 faj 
ismeretes, közülök 8 — 9000 ásatag. Felosztásuk: 
1. csöves kagylók, Uibicolae, sarkszálaguk hiányzik; 
2. egyenlőizmuak,isomya; 3.kxúön\zm\iak,heteromya» 
sarkszálaguk kívülről is látható, két záróizmuk van, 
míg 4. az egyizmuak, monomya, csak egy záróizmuk 
van; 5. rudistae, belső sarkszálaggal. 

Kagylóőr, pinnotheres, apró rákfajta, mely élő 
kagylók héja alatt él, miért is régente azt hitték, 



hogy ő figyelmezteti a fejetlen kagylót a közelgő 
veszélyre. 
Kahlengebirg (részben Bécsi erdő), a Nori alpesek 

északkeleti nyúlványai Alsó-Ausztriában. K a h l e n -
berg, 1438 m. magas hegy Bécs közelében. 
Kaifás, J ó z s e f zsidó főpap mellékneve, ki Jézust 

elitélte s az apostolokat üldözte; Kr. u. 36. állásából 
elmozdittatott. 
Kaik (török), hosszú, keskeny csónak. 
Kailas, szent hegy nyugati Tibetben, az Indus for

ráshelye. 
Kaimakam (arab), Törökországban a kerületi főnök; 

régi emlékeinkben a beglerbég v. sandsákbég he
lyettese. 
. Kaiman, 1. alligátor. 
Kaiméh, a török papírpénz neve. 
Kain, Ádám elsőszülött fia, ki megölte fivérét, Ábelt; 

hogy mindenki ráismerjen, az Isten megbélyegezte; 
innen a mondás : rajta K.-bélyeg v. j e g y . 

Kainsdorf, falu Zwickau kerületben, a szász király
ságban, 3500 lak. Nagy vashámorok. 
Kair, kokuszrost (1. e.). 
Kairin, sósavas oxychinolinaethylhydrür, előállítják 

phenolból, színtelen, jegeczes, keserű sós izű, vizben 
jól oldódik, lázellenes szer. 
Kairó (El Kahira), Egyiptom fővárosa a Nilus mellett, 

375.000 lak. Az alkirály székhelye, szép mecsetekkel 
(Mehemed Ali) és a különféle felekezetek templomai
val. Műegyetem, orvosi tanfolyam, múzeum, nagy 
könyvtár és számos iskola. A belföldi termények és 
iparczikkek fő kereskedelmi piacza Észak-Amerika és 
India felé. Feloszlik Uj-K. (Masr el Kahira), Bulak és 
0-K. városrészre. Közelében Gizeh. 
Kairuan (Kirvan), város Tunisban, 15.000 lak. 

Elénk ipar és kereskedelem; a mohammedánok szent 
városa, számos mecsettel. 
Kaisarieh (a régi Caesarea), török város Angóra 

kis-ázsiai vilajetben az Erdsis m., 45 —50.000 lak. 
Kaiser J á n o s , orsz. képv., szül. 1838. okt. 23. 

Szászrégenben, Maros-Torda m.-ben. 1867. ügyvéd, 
1872 — 78. polgármester, 1878 óta orsz. képviselő. 
Kaiserslautern (Lautern), város a bajor Rajna-

pfalzban a Lauter m., 37.000 lak., nagy ipar. 
Kajál, község Pozsony m., 1487 lak. 

- Kaján Ábel, P á k h Albert álneve volt. 
Kajár, község Győr m., 1640 lak. 
Kajászó-Szt-Péter, község Fejér m., 1351 lak. 
Kaldana, község Bereg m., 1251 lak. 
Kajdacs, község Tolna m., 1680 lak. 
Kajdács, papagály, psittacus, madárcsalád a ku-

szók (scansores) rendjéből; csőrük felső kávája nagy, 
félkörben hajlott, nyelvök vastag, húsos, tapintásra 
szolgál. Gyümölcscsel élnek, leginkább a forró öv 
alatt. Kb. 400 faj ismeretes, ezek közül több mint 
140 Amerikában az é. sz. 43°-tól a d. sz. 53°-ig. 
ía ja i : a kakaduk, plictolophinae, arara-félék, sitta-
cinae, tulajdonképeni kajdácsokv. papagályok, ^?s/#a-
cinae és éji k.-ok, strigopinae. 
Kajeput olaj, a melaleuca fajok leveleiből és ágai

ból nyert illó olaj ; világos-zöld, kámforszerü szagú. 
Gyógyszer, rovarirtó szer. 
Kajszin baraczk, 1. baraczk. 
Kajuch József, orsz. képv., szül. 1829. jan. 17. 

Nemes-Ludrován, Liptó m. Ügyvéd, majd főispáni 
titkár, szolgabíró és főjegyző, 1872 óta a rózsahegyi 
jkerület orsz. képviselője. Fiatalabb éveiben irt eredeti 
költeményeket és fordított lengyel népdalokat. 

Kajütt, fülke, főleg hajón. 

Káka, scirpus, növénycsalád a palka-félék (cypera-
ceae) rendjéből. Számos faja van. A t a v i k., s. lacu-
stris, mocsarakban és tavakban nő, néhot öles gaz
zal. Polyvái simák, szára hengeres. Disznóeleségnek, 
és fonómunkákra használják. Szólásmód : kákán 
csomót keresni. Népdal: Káka tövén költ a rucza. 

Kakád, község Bihar m., 999 lak. 
Kakadu, cacatuinae, plictolophinae, kúszó madár 

a kajdácsok családjából; fején felmereszthető bóbi
tával. Kb. 40 faj ismeretes az indiai szigeteken, 
Ausztráliában, Uj-Guineában. A molukki k., plictolo-
phus moluccensis, bóbitája sárga, csőre fekete; a 
piroska k., p. sanguineus, csőre világos; hosszufarku 
k., calyptorhynchus galeatus, bóbitája szürkésfekete, 
idősebb korában piros, Vandiemenslandon é l ; a 
fekete ararak, mikroglossus aterrimus, Ausztráliában. 

Kakaó, a kakaófa theobroma cacao, szárított magva, 
mely Amerikában az északi szélesség 23°-ától a d. 
sz. 20°-áig tenyészik; az ugorkához hasonló ter
mésből kivett magvakat szárítás előtt erjedési folya
matnak vetik alá; a jó k.-nak nem szabad kemény
nek, törékenynek, ránczosnak lenni, hanem teltnek, 
simának és kellemes, gyengén kesernyés izünek, 
tökéletesen érettnek, a mi a szemek kerekdedségéről, 
ezüstszürke szinü pornemü bevonatáról, vörösszürke 
belső színéről és zsirfényéről ismerhető fel; a k. b a b 
vegyi összetételét 1. Tápszerek cz. táblázatunkat; 
pörkölve és szétdörzsölve a k. a n y a g o t adja, 
melyből a zsiros anyagot kisajtolják és hamuzsirral 
kezelve a könnyen feloldható k. p o r t készítik; ez 
a csokoládé előállítására szolgál, a k. b a b pörkölt 
héjából a k. teát készítik. Legjobb a Venezuelában 
termelt s o c o n u s c o k., azután a caracasi, berbice 
(angol Guyanában) a bourbon és mexikói k. Vegyi 
összetételét 1. borok, élvezeti czikkek mellékletünket. 

Kakaó bab, 1. kakaó. 
Kakaó vaj, a k. babból sajtolás utján nyert, gyen

gén sárgás szinü, nehezen avasodó zsiradék ; kétféle 
anyagból áll ; az egyik szilárd, faggyunemü és 
gyertya előállítására, a másik folyékony, olajtermé-
szetü és szappankészítésre szolgál; vegyileg olaj-, 
palmitin- és stearinsavas glycerinből áll. 

Kakaralli , a dél-amerikai l e c y t h i s o l l a r i a L. 
nehéz, kemény fája, hajó- és vizi építkezésnél 
használják. 

Kakas, a tyúkfélék hímje. 
Kakasfalva, község Szeben m., 816 lak. 
Kakas Márton, J ó k a i Mór álneve az általa 1858. 

alapított >Üstökös« cz. élczlapban. 
Kákay A r a n y o s , Kecskeméthy Aurél; K. A. II., 

ifj. Ábrányi Kornél; K. A. III., Mikszáth Kálmán 
irói álneve. 

Kako- (gör.), összetételekben: rossz, pl. k a k o d a e -
mon, rossz szellem; k a k o p h o n i a , rossz hangzás. 

Kakodyl, eczetsavas káliumnak arzénos savval 
való lepároltatása által keletkező színtelen, igen 
kellemetlen szagú folyadék, mely 170°-nál forr, a 
levegőn meggyűl; a léggel lassan érintkezve k. 
o x y d d á (alkaszin) válik. 

Kákova, 1) község Krassó-Szörény m., 1842 lak. 
— 2) község Szeben m., 686 lak. 

Kaktusz-félék, cacteae,kétszikü növények kb. 1000 
fajjal; cserjék megvastagodott, húsos szárral, több
nyire levél nélkül, tüskebibircsekkel, nagy virágok
kal, bogyószerü, gyakran eledel gyanánt szolgáló 
terméssel. A forró Amerikában honosak. Fajai az 
opuntia, cercus, phyllocactus, epiphyllum, melocac-

1 tus, echinocactus, mammillaria és peirescia k. 
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Kakucs, község Pest m., 2441 lak. 
Kakuk, cuculidae, madárcsalád a kuszók (scanso-

res) rendjéből, kb. 150 fajjal. A közönséges k., cucu-
lus canorus, 36 cm. h., rovarokból, hernyókból él; 
tojásait kiköltésre idegen madarak fészkébe rakja. 
A mézkalauz k., c. indicator, Dél-Afrikában él; a 
nyüves k., crotophaga, a barmokról az élősdiek ál-
czáit leeszi. 
Kakukdémutka, thymus serpyllum, 1. démutka. 
Kakuk mécsvirág, lychnis flos cuculi, 1. mécsvirág. 
Kál, község Heves m., 3448 lak. 
Kalabar, 1) Ó-K., a Biafra öbölbe szakadó folyó 

Guineában. — 2) Uj-K., a Niger keleti torkolati ága. 
Kalabriai kalap, széles karimájú, csúcsban vég

ződő fejtakaró, melyet azelőtt az olasz köztársasági 
pártiak jelvényül használtak. 

Kalácsa, község Temes m., 1189 lak. 
Kalafát, dunai város Romániában, Viddinnel szem

ben, 3000 lak. 
Kalahári, nagy kiterjedésű pusztaság Dél-Afriká

ban a Ngami tótól az Oranje folyóig; vizben szegény, 
kietlen, homokos, sivatagszerü területekkel, néhol a 
fű is megterem, télen havazás. 
Kalain, ólom-czinötvény kevés rézzel keverve, a 

khinai téadobozok kibélelésére szolgál. 
Kaláka, a székelyeknél azon munka, midőn vkinek 

búzáját, szénáját a szomszédok és ismerősök közös 
erővel betakarítják, mit mulatság szokott követni. 

Kalamajka, a kárpáti szlávoknak élénk ütemű, 
szenvedélyes táncza, énekkel ( 2/ 4 ütem). 

Kalamáris (lat. calamarium), tintatartó. 
Kalamász, kocsikenő. 
Kalamata (Kalamae), Messenia, görög nomarchia 

fő- és kikötővárosa, 11.000 lak. Füge-, olaj-, borke
reskedelem. Az ó-kori Pherae. 

Kalamita-öböl, a Fekete tenger öble Krim nyugati 
partjánál. 

Kalán, Kis-, község Hunyad m., 161 lak. Hév
vizeit a rómaiak is használták ; ott volt Aquae v. 
Vicus aquensis központja. Nevét a kalász alakú me-
denczétől kapta, melyet mésztufa dombba vágva 
már a rómaiak is használtak. Érdekes régiség a gör. 
kel. templom oltárköve és több római maradvány 
(egy pincze is). 

Kalán, Puszta-, község Hunyad m., 81.9 lak. 
Határában van a Brassói bánya- és kohótársulat vas
olvasztója és hengermüve, mely a Telekről átszállí
tott vasat feldolgozza. 

Kalandor, bolyongó szerencsevadász. 
Kalandosok, a középkorban egyházi jellegű társa

ság tagjai, kik minden hónap 1-én, k a i e n d á j á n jöt
tek össze, s innen f r a t r e s k a l e n d a r i i nevet visel
tek. Weszfaliából, az ottbergi kolostorból terjedtek 
el a XIII. szd. elején Német- és Francziaországban; 
czéljuk az önsegélyzés, betegápolás és a vallásos
ság ápolása volt s a czéhrendszer kifejlődésével állot
tak összefüggésben. Hazánkban már a XIII. szd kö
zepén meghonosodtak, az első k.-társulat, a szepesi 
24 plébánosé 1248-ban keletkezett, s IV. Lászlótól 
1274. különös szabadalmakat kapott. Ezt követték 
a tar'czai (Sáros vm.) 1301 —12. között, a szebeni 
szászoké 1317. körül, a Szent-György vitézeké 1326., 
mely az egyházi lovagrendek mintájára volt szervezve 
s vallásos czéljain kivül a király és haza védelmét is 
feladatául tűzte ki; a garam-szt-benedeki 1347. s a 
liptói 1348., melynek alapítási oklevelében először 
jön elő a k a l a n d o s elnevezés. Az 1370. évtől mind 
sűrűbben találkozunk uj k.-társulatokkal, a melyek

ben a világi elem kezd az egyházi felett mindinkább^ 
érvényesülni, legnevezetesebb a Krisztus szt. testéről^ 
nev. lőcsei k.-t. (1402.), melynek maga Zsigmond ki
rály és később Borbála királyné is tagjai voltak. M 
XV. sz. közepén a k.-társulatok elveszték előbbi jel-í 
legüket; politikai irányú titkos társulatokká lettek,? 
melyekben a huszitamozgalmak, a politikai pártküz-* 
delmek s a magánérdekek által támasztott viszályok,,; 
később a reformáczió tanainak terjesztése, alkalmas' 
talajra találtak. A XVI. szd. elején a Jagellók uralma 
alatt, törvényekkel kellett ellenük küzdeni, az 1519: 
XL1V. t.-cz. egyenesen eltiltá e társulatokat. A mohácsi' 
vész után számuk megfogyatkozott s a XVII. szdban 
végleg elenyésztek. Majláth Béla: A k. társulatok. 
(Századok 1885.). ' '•'• 

Kalánfü, cochlearia, növény a keresztesek (cruci-
ferae) rendjéből. Az o r v o s i k., c. officinalis, gyök
levelei kerekdedek szára felálló, virága fehér, nálunk 
a m. Tátra alhavasi s havasi táján patakok s forrá
sok mentén. Ize csipős. A növény vmint magvai kén
tartalmú illó olajat tartalmaznak. Összezúzva sülyös 
(skorbutos) fekélyekre alkalmazzák. Azonkívül ha
v a sí k., c. saxatilis és t o r m a k., c. armoracia. 

Kalangya, k e r e s z t v. kepe, 9 —26 kévéből álló 
gabona-rakás; néhol széna-boglya. 

Kalap, karimával ellátott főveg; nemezk. , nyul-, 
házinyúl-, kecske-, juh- v. teveszőrből készül, külső 
részét, hogy finomabb legyen, gyakran hód-, vidra-
v. majomszőrrel vonják be; se lyemk. , selyem pelu-
cheből készül, alja többnyire nemez; p a n a m a k. a 
carludovica palmala leveleinek hasított ereiből fon
ják; s z a l m á k , fehérített buza és rozs-szalmából ké
szül. Legjobb kalapokat készítenek Angliában, ha
zánkban is jó, habár kevésbbé finom k.-t gyártanak; 
a szalmák, gyártás főhelye Olaszország. Ma a gyár
tás főleg gépek segélyével történik. 

Kalapács, vaseszköz különféle czélra szolgáló ütés-
(beverés, hangadás, tömörítés stb.) előidézésére, 
nagysúlyú k. : pöröly (1. e.). 

Kalapos király, II. József császár gúnyneve, ki 
nem koronáztatta meg magát. 

Kalarábé, a karórépának egyik faja, melynek gumóját 
főzelékül (savanyu répa) v. takarmányul használják. 

Kalarás (Kalarási v. Stirbei), dunai város Romá
niában, Szilisztria átellenében, 5000 lak. 

Kalarási , a honvédlovasság neve Romániában. 
Kalász, a gabonafej, melyben a gabonaszemek, 

vannak ; arany k., érett k. ; k . -os növények , me- • 
lyek kalászba mennek. 

Kalászát, az aratók után elmaradt kalászok össze
szedése ; jeles mondások, versek gyűjteménye. 

Kalauer, erőltetett szójáték, elménczkedés. 
Kalauria,görög sziget a saroni öbölben; aPoseidon. 

templomban 322. K. e. Demosthenes öngyilkossá lett. 
Kalauz, vasúti v. postakocsinál és omnibusznál al

kalmazott vezető. 
Kaláz (Buda-Kalász), község Pest m., 1650 lak. 
Kalaznó, község Tolna m., 1033 lak. 
Kalchas, Thestor fia, madárjós, kinek szava a leg

hatalmasabb görög királyok előtt is nagy tekintély
nek örvendett; különösen a Trója előtt táborozó^ 
görögöknél szerepelt. 

Káld, község Vas m., 1497 lak. 
Káldy, 1) G y ö r g y , hires bibliafordító, szül. 1572. 

Nagyszombatban; 1598. a jezsuita rendbe lépett,, 
jeles egyházi szónok, Pázmány Péter megbízásából 
1626-ban közzétette a szentírás magyar fordítását; 
más munkákat is irt; f 1634-ben október 30-án> 



— 2) Gyu la , zeneszerző és zenetanár Budapes
ten, szül. 1838. decz. 18. Pesten. 1858. a kolozsvári, 
1866. az aradi szinház karmestere, 1881. a nemzeti 
szinház és később az opera főrendezője, 1884. az 
orsz. szini tanoda énektanára s a budapesti zeneked
velők karnagya, 1888. a budapesti magyar zene
egyesület alelnöke, s 1889 óta a magyar zeneiskola 
tanára Budapesten. 1892. az orsz. zongoratanár
vizsgáló bizottság tagjává nevezte ki a miniszter. 
Számos szerzeménye van : a Zuávok, opera (előadt. 
1869.), irt 2 0 népszinműhöz zenét, több férfikart, 
vegyes kart, népdalt. Behatóan foglalkozik a régi ma
gyar zenével. Kiadta: »A régi magyar zene kincsei* 
cz. 30 régi zenedarabot 1672 — 1837. Zenei szakíró. 

Kaledonia, északi Skóczia neve a rómaiaknál, lakói 
kelta származású kaledonok voltak. 
Kaledoniai csatorna, az Atlanti oczeánt az Északi 

tengerrel összekötő csatorna Skótországban, Fort 
AViiliam-tól a Loch Lochy, Loch Oich és Loch Ness 
tavakon át vezet Invernessig, hossza 9 7 km. 

Kaleidoskop (gör.), bűvös cső, fénytani műszer, 
melyben apró, mozogható, szines üvegszilánkok, 
gyöngyök stb. 2 — 3 egymással határos tükörlapon 
visszatükröződve csillagidomu alakokat alkotnak. 
Használják mintarajzolásnál. 

Kalendárium, naptár 1. e. 
Kalevala (Kaleva országa = Finnország), a 

finnek nagy nemzeti eposza, mely szóhagyomány 
utján nemzedékről nemzedékre szállt, s csak száza
dunkban jegyeztetett föl Lönnrot Illés által, kinek 
gyűjtését ( 1 5 ezer népies dal) aztán Borenius ren
dezte s Krohn Gyula egységesen összeállította. Az 
egész mű 50 runoból (ének) áll s eseményei 3 főalak, 
Kaleva fiai körül csoportosulnak. Ezek: a bűvös éne
kes Wáinemönen, a lant feltalálója, Ilmarinen kovács, 
ki a tűzből a legcsodásabb dolgokat tudja elővará
zsolni, és Lemminklünen, ki mint az előbbiek ellen
fele szerepel. Történelmi magvát valószínűleg azon 
harczok tették, melyeket a finnek mai hazájukba 
való vándorlásukkor az őslakókkal vivtak. Sajátos
sága az eposznak, hogy a cselekvén}r nagyrészt 
varázson és büvösségen fordul meg, s ezért nem bir 
oly általános érdeket kelteni, mint a világirodalom 
rtöbbi naiv eposza. Magyarra ford. Barna Ferdinánd 
(1871), egyes részleteket Vikár Béla. 

Kalevipoeg, eszt eposz, 1. eszt nyelv és irodalóm. 
Kalgujev, orosz sziget az Északi Jeges tengerben, 

ter. 3496 km 2, lakói gyér számú szamojédek. 
Kalidásza, a hindu színpad legjelesebb költője, 

'Kr. u. a VI. sz.-ban élt, főművei a »Sakuntala« (magy. 
íford. Fiók Károlytól, Kisfaludy-társ. kiadása, 1887.) 

s »Vikramorvászi« ( = a bátorság által megnyert 
Jrvászi) cz. drámák. 
Kalila ve Dimna, keleti mesegyűjtemény, Bidpai 

e.) hindu bölcsnek tulajdonítják. L. Bognár Teofil, 
v. D., Egyet. Phil. Közi. 1891. decz. 

Kálilúg, marólúg, 1. káliumhydroxyd. 
Kalinfalu, Alsó-, község Mármaros m., 1208 lak. 
Kalinka (ma Káinok), község Zólyom m., 2 1 8 lak. 
vözelében keskeny völgykatlanban kéntelep. 
Kalisz, orosz-lengyel kormányzóság, ter. 11.379 km 2, 

:.842.712 lak. Főhelye K., a Proszna m., 17.000 lak. 
Kálium, s z é n s a v a s , I. hamuzsir. 
Kálium, K, vegyelem, a természetben csak vegyü
leteiben fordul elő. Előállítható chlor- v. cyankalium 
electrolysise, v. pedig szénsavas káliumnak (hamu-
Izsir) vasedényekben, szénnel való izzitása által. 
^Ezüstfehér, gyúrható, o. p. 62T»», p. s. 39-04, f. s. 

0'865, a levegőn gyorsan oxydálódik, a vizet szét
bontja és a felszabaduló hydrogént meggyújtja, leg
hatékonyabb szinitő (redukáló) szer. 

Kálium, ch r o m s a v a s , kétféle. A s a v a n y u v. 
p i r o s chromsavas k.-ot chromvaskőből állítják elő, 
narancsszínű, jegeczes, vizben oldható, nagyon maró 
és mérges, a festészetben páczolásra, chrom- és kát
rányfestékek, chlor és oxygen előállítására, galván
elemekben, gyujtószerül stb. használják. A k ö z ö m 
bös c h r o m s a v a s k., az előbbinek káliummal való 
közömbösítése által nyerik, sárga, jegeczes, vizben 
jól oldható, a kelmefestésnél, chromtinta stb. előállí
tására használják. 
Kálium aceticum, CnH.-SKOS, semleges kémhatású, 

színtelen. Oldatban, mint k. a. solutum, gyógyszer; 
hugyhajtó, izzasztó. 

Kálium bromatum, KBr, kaliumbromid, gyógy
szer, színtelen, szagtalan, csipős, sós izü, jegeczes. 
2 r. vizben, 200 r. borszeszben oldódik. Görcsellenes, 
csillapító, idegre ható szer. 

Kálium carbonicum, szénsavas k., hamuzsir (l.e.); 
mint gyógyszer 1) k. c. crudum, szemcsés, fehér por, 
mely 9 0 % k. c.-ot tartalmaz, fürdőkhöz használják; 
2 ) k. c. purum, fehér, a levegőn megnedvesedő por; 
vizes oldata lúgos; használják a légutak hurutjánál, 
croupnál belégzésre, belsőleg köszvény, hörghurut, 
stb. ellen; 3 ) k. c. solutum, 110 rész k. c. pür. -4- 2 0 0 r. 
viz; színtelen, lúgos folyadék. A k. c. czitromsavval 
és vizzel adja a hányás ellen szolgáló potio Riveri-t. 

Kálium chloricum, K C 1 0 3 , jegeczes, fehér; 16. r. 
hideg, 3. r. forró vizben oldódik. Használják száj- és 
torokvizekhez s oxygenfejlesztésre; nagyobb adag
ban mérges. Ütésre könnyen felrobban. 

Kálium hydrotartaricum, 1. cremor tartari. 
Káliumhydroxyd, KOH, maró kálium, előállítják 

hamuzsirnak mészoxydhydráttal való főzése által; 
nagyon hygroskopikus, erősen maró, edző anyag, 
bőrt és szarut szétroncsol, vizben és alkoholban jól 
oldódik, a levegőből mohón szénsavat vesz fel, edző-
szerül (lapis causticus) és oxalsav készítésére szol
gál. Oldata a k á l i l ú g v. m a r ó l ú g , használják 
szappankészítésre, fehérítésre és a g3'ógyászatban. 

Kálium hypermanganicum, KMn0 4 , felmangan-
savas k., hasábos, sötétbarna, fémfényü, jegeczes; 
ize gyengén összehúzó. 15 r. vizben ibolyaszinbea 
oldódik. Oxydáló, szagtalanító, gyengén összehúzó, 
töményen edző hatású. Hig oldata anatherin szájviz. 
Ujabban a phosphormérgezés ellenszeréül használják 
(Bókai Árpád). 

Kaliumnypochlorit, alchlorsavas kálium, KClO, 
1. eau de Javelle.. 

Kálium jodatum, jódkálium, k. jodid, JK, fehér, 
jegeczes, ize csipős, sós, majd kesernyés. Használják 
belsőleg bujakór, görvélykór, idült rheumatismus, 
ideges asthma, a központi idegrendszer idült lobos 
bántalmai, idült fémmérgezések, stb. ellen, főleg idült 
lobos' izzadmányok eloszlatására. Kenőcsben « » -
guentum h.-ij.-i, oszlató szer. 

Kálium natrio-tartaricum s. tartarus natronatus, 
1. Seignette-só. 

Kálium nitricum, KNO s, hasábalakú, átlátszó jege-
ezek. Enyhe lázellenes és hugyhajtó szer. Gyomor-, 
bél- és vesebajoknál ellenjavalt. 

Kálium stibiato-tartaricum s. tartarus emeticus, 
hánytató borkő (1. e.). 

Kálium sulfuricum, KsSO*, tömör, hasábos jege-
ezekből v. jegeczes kérgekből áll. Idült gyomor- és 
bélhurut ellen használják. 



Kálium tartaricum, borkősavas kálium, KaC«H406, 
tiszta fehér, kristályos por. Hugyhajtó, hüsitő 
hatású. 

Kalkutta, Bengália indobrit elnökség fővárosa a 
Hugli m. (a külvárosokkal Hovraht kivéve) 840.000 
lak. Élénk kereskedelme kikötőjében összpontosul; 
gyapot-, selyemszövés, arany-, ezüstáruk gyártása, 
czukorfinomitók, stb. William- és szanszkrit collegium, 
szép füvészkert, csillagda; a mohammedánok, keresz
tények és hinduk számos templomával. Levegője 
egészségtelen. 

Kállai kettős, friss magyar táncz, a mint egykor 
Kallóban járták. 

Kállay (nagykállói és farkasaszói)család, a Ba log-
Semjén nemből származik, mely a honfoglaláskor 
Szabolcs vármegyét szállotta meg, s itt a család 
nevét adó Nagykállót alapította. Első ismert őse, U b a l 
II. András korában élt, és Kálmán herczeggel az oro
szok ellen harczolt. II. U b u 1 I. Lajosnak Velenczével 
folytatott háborújában (1379.), M i k l ó s Zsigmond 
király alatt szerepeltek ; ennek fia J á n o s 1446. sza
bolcsi főispán lett (f 1478.). Nevezetesebb szerepet 
vitt K i s k á l l a i V i t é z J á n o s , 1522. szörényi bán, 
a mohácsi vész után János király hive. Ennek fia 
J á n o s , 1575. részt vett Békés Gáspár támadásában ; 
később Báthory István seregében az oroszok ellen 
harczolt. Az ujabb nemzedék soraiból kiváltak J á n o s 
ker. táblai elnök, ki 1770. grófságot kapott, de gyer
mektelenül f. Mik lós , e század elején szabolcsi al
ispán és fia K r i s t ó f 1840. krasznai adminisztrátor; 
I s t v á n 1840. csanádi administrátor (f 1845.) és 
Ö d ö n 1848. országgyűlési képviselő. A családi levél
tár egyike a leggazdagabb nemesi archívumoknak ; 
a M. N. Múzeum levéltárában van elhelyezve. — 
1) Béni, közös pénzügyminiszter, titkos tanácsos, 
aranykulcsos vitéz, stb., szül. 1839. decz. 22.; tanul
mányait befejezve, főleg a kelet ügyei iránt érdeklő
dött, megtanult törökül, 1869. belgrádi főkonzul, 
1875. Bpesten hirlapszerkesztő, 1879. közös külügy
miniszteri osztályfőnök, 1882. közös pénzügyminisz
ter és Bosznia-Herczegovina kormányzatának feje; 
számos munkát irt v. fordított; a főbbek: A szerbek 
története, I. k. (Bpest, 1872.), Galatea (Vasziliadis 
uj-görög költő drámájának magy. ford., Bpest, 1879.), 
Emlékbeszéd gr. Andrássy Gyula felett (Bpest, 1891.); 
a m. tud. Akadémia tiszt, tagja. — 2) F e r e n c z , orsz. 
képv., szül. 1825. okt. 21. Nyirbélteken. 1844. jogot 
végzett s tiszt, főjegyző, 1848. részt vett a szabad-
ságharczban, 1869. megyei számvevő, 1872—1892. 
orsz. képv. — 3) L ipó t , orsz. képv., szül. 1855. febr. 
24. Napkorban, Szabolcs m. Budapesten, London- és 
Oxfordban hallgatta a jogi tanfolyamot, 1892. orsz. 
képviselő. — 4) Z o l t á n , főispán, szül. 1856. aug. 1. 
Nagy-Kállóban. Jogot végzett; 1878. tiszt, aljegyző; 
1879 — 84. miniszteri fogalmazó a közmunka- és köz
ieked, minisztériumban, 1884. főszbiró, 1887. orsz. 
képviselő, azután Heves megye főispánja. 

Kalligraphia (gör.), szépirás. 
Kallimachos, a Batiadok családjából, alexandriai 

költő és grammatikus, szül a III. szdban Kr. e. Ky-
reheban, f 240. körül. 
Kalliopé, a hősköltemény múzsája, jelvényei iró-

tábla v. pergamenttekercs és irón. 
Kallipygos (gör.), Aphrodité mellékneve. 
Kallisto, arkadiai királyleány, Zeus kedvese, Hera 

medvévé változtatta, Zeus a csillagok közé (nag} r 

medve) helyezte. 
Kalló, község Nógrád m.. 1947 lak. 

Kalló (Nagy-), község Szabolcs m., 5632 lak. Régi 
vára, melynek ma már nyomai is alig vannak, egykor 
fontos szerepet játszott. Előbb a megye székhelye,' 
de ezt 1875 óta Nyíregyházára tették át; reáliskola, 
járásb., adóhiv. 

Kallóföld, zöldkő és egyéb kőzetek mállási terméke, 
Német-, Cseh- és Angolországban található; hasz
nálják a posztó kallózására, folttisztitásra a kárpit 
és színes papír gyártásánál, stb. 

Kallózás, a szövet v. posztónak szappanos vizzel 
y. kallófölddel való kezelése és hengeritése. 

Kálmán, 9-ik m a g y a r k i r á l y , I. Géza és Syna-
dene fia, szül. 1073 körül. Nagybátyja szt. László, a 
papi pályára szánta; állítólag az egri püspökséget 
bírta s a breviárium olvasása miatt nyerte a Köny
ves K. nevet. 1095. jul. 30-án trónra lépve megkoro
náztatott, testvérét Álmost, kit szt László eredetileg 
utódjául jelölt ki, meghagyva az ország harmadré
szének birtokában. 1097. Buzillát, Roger siciliai feje
delem leányát ve^te nőül. 1099. az oroszok ellen har
czolt, 1102. «^dfoglalta Dalmácziát, s magát Horvát-
és Dalmátországok királyává koronáztatta. Ez évben 
veszité el első nejét. 1112. Eufemiával, II. Monoma-
chos Vladimír kievi nagyfejedelem leányával, lépett 
házasságra, de hűtlenség gyanúja miatt még ez év
ben visszaküldé hazájába, hol ez Borics nevü fiát 
szülte. 1113. testvérét Álmost, ki 1103-tól 6 izben 
lázadt fel ellene, fiával Bélával együtt megvakittatá. 
Ez a tette elhomályosítja azt a népszerűséget, melyre 
kormányzói bölcseségről tanúskodó törvényei s az 
igazságszolgáltatást szabályozó intézkedései által 
szert tett. Kevéssel ez után f 1114. febr. 13. 

Kálmán, m. kir. h e r c z e g e k , 1)11. András máso
dik fia, szül. 1208.; már 1215. Gácsország királya, 
később Horvátország és Bosznia herczege; 1241. 
részt vett a Sajó melletti csatában és ott kapott se
beiben nem sokára f; — 2) V. István király legifjabb 
fia, f 1272. előtt; — 3) Róbert Károly törvénytelen 
fia, szül. 1318.; sokáig győri püspök. 
Kálmáncza, község Somogy m., 1191 lak. 
Kalmár, svédországi kerület, ter. 11.493 km3, 

234.902 lak. Főhelye K. Ouarnholmen szigeten, a 
K. tengerszoros m., 12.000 lak. Kikötő, élénk ipar és 
kereskedelem. Közelében K. várkastély; 1397. itt 
köttetett a k.-i u n i ó Svéd-, Norvég- és Dánorszá
gok közt. 

Kalmár, kereskedő. 
Kalmár és tengerész,szinm.Czakó Zs.-tól(ÍS46.). 
Kalmük, vastag gyapjú- v. erős gyapotfonalból 

lazán szőtt, erősen kallózott, nemezszerü, hosszú
szőrű szövet téli ruhadarabokra. 

Kalmükök, négy főtörzsre oszló mongol népfaj, 
Oroszországban a Don vidékén s Közép-Ázsiában és 
Khinában. 

Kalmus v. k á l m o s , acorus, növény a kontyvirág-
félék (aroideae) rendjéből. Az o r v o s i k., acorus cala-
mus, levele dörzsölve erős illatú. Ázsiából szárma
zik ; nálunk szórványosan fordul elő álló vizekben. 
Gyöktörzse illó olajat és keserű anyagot (acorin) 
tartalmaz. Belsőleg és fürdőkhöz használják. 

Kálniki hegység (Horvátországban), a magyar Al-
pesek azon része, mely a Lonja forrásától a Bednya 
mentén vonul k.-re a síkságig. Közvetlen összefügg 
az Ivaneczi hegységgel; é. oldala hirtelen esik, mig 
déli oldalához sok völgy által szeldelt dombvidék 
csatlakozik. Csillámpala, juraféle és ifjabb mész
kövek és homokkövek alkotják. Főcsucsa a Kálnik, 
687 m. 
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, Káinoki, 1) Henr ik , közgazdasági iró, szül. 1858. 
iaug. 21. Sümegen. Hirlapiró, az Egyetértés közgazd. 
;munkatársa; irt 1892. népszerű tájékoztatót a valuta
kérdésről; — 2) Izor , hirlapiró, szül. 180$, nov. 12. 
Sümegen. Tanulmányait befejezve hirlapiró; irt Vul-
pes név alatt humoros czikkeket; a Magyar Hírlap 
segédszerkesztője. 

Kálnoky (kőröspataki), grófi család, a hídvégi Mikó 
és Nemes ősrégi székely családokkal közös törzsből 
eredett; a K. nevet már a XV. században viselte. 
Erdélyben kiváló szerepet vitt. K. S á m u e l három-
széki főkirálybiró, majd erdélyi kincstartó és 1694. 
kanczellár. 1697. ápril 2. grófságot kapott, (f 1706.) 
Unokája J ó z s e f Oláhországban nevelkedett s ott 
összeesküvést szervezett, hogy a fejedelemséget a 
töröktől elszakítva a Habsburg-ház uralma alá 
hozza; a török elől menekülve visszajött Erdélybe. 
Lajos (1786. Torda vm. főispánja) fiai közül Hen
rik, a mostani külügyminiszter nagyatyja, a morva
országi, J á n o s vezérőrnagy (f 1833.) az erdélyi 
ágazat idősb ágát alapitá. Kis Bálint. A kőröspataki 
K. család (Turul, 1892.) — G u s z t á v gróf, közös 
külügyminiszter, a közös minisztertanács elnöke, az 
aranygyapjas rend vitéze, kamarás, titkos tanácsos, 
.altábornagy, stb., szül. 1832. decz. 29. Lettovitzban, 
Morvaorsz., előbb a hadseregben, 1854. óta a diplo-
matiai pályán szolgált, 1874. követ Kopenhágában, 
1880. nagykövet Pétervárt, 1881. közös külügy
miniszter. 
Kalobiotika (gör.), szépélettan, arra tanit, miként 

tegyük testi és szellemi életünket kellemessé. 
Kalocsa, község Pest m., 18.175 lak. Legrégibb 

városaink egyike, mely egykor kőfallal volt kerítve, 
de a török időkben elpusztult s lassan népesedett, 
részben a szomszéd községekből, részben dalmata 
telepesek által. Főbb épületei a Batthyány és Csáky 
érsekek által a régi egyház helyén épített kéttornyos 
templom, a Parchetich Gábor érsek építette érseki 
palota 60.000 kötetes könyvtárral és Haynald érsek 
hires füvészeti gyűjteményével, a jezsuiták gymna-
siuma és convictusa, seminarium, tanítóképezde s a 
Miasszonyunkról nevezett zárda nevelőintézettel, 
elemi és polgári tanitónő-képezdével és óvodával. A 
város k. végén a szent Vincze szüzek kórháza s a 
Haynald érsek által hozzá állított aggok háza. Van 
árvaház is, melyet Haynald érsek alapított. Törvény
szék, járásbir. és adóhiv. Határa a Duna kiöntéseitől 
sokat szenved. 

Kalocsa, kis község Máramaros m., 1562 lak. 
Kalocsai érsekség, szent István alapította, de nem 

mint érsekséget, hanem csak mint püspökséget, és 
Asz t r i k ó t nevezte ki első püspökének. Később, 
1135 körül egyesittetett a szent László által alapitott 
bácsi érsekséggel s főpapjai kezdetben felváltva bácsi 
v. k.-i érsekeknek nevezték magukat, később a két 
czimet együtt viselték. Területe a középkorban a ka
locsai, bodrogi, szegedi és bácsi főesperességeken 
kívül a szerémi főesperességet is magában foglalta, 
mely ma a diakovári püspökséghez tartozik. Főpapjai 
közül nevezetesebbek: Hédervári Saul kanczellár 
(1193-1202.), Ugrin a Csák nemből (1219—41.), a 
ki a sajói ütközetben esett el; Várdai István bibor
nok (1457—70.) és Váradi Péter (1481 — 501.) mind
ketten Mátyás királv kanczellárjai; Geréb László 
(1502.), Frangepán Gergely (1503—20.), Tomori Pál 
(1523-26.) és Frangepán Ferencz (1528—43.). A 
török uralom alatt a k. érseki czimet többnyire a 
győri püspökök viselték, igy Draskovich György 

bibornok (1572-82.) . Széchenyi Pál (1696—1710), 
volt az első érsek, ki visszajutott Kalocsára; őt kö
vette Csáky Imre bibornok (1710 — 32.), Csáky Miklós 
(1747 — 51.) és Batthyány József (1760—76.) az esz
tergomi érseki székre helyeztettek által; Kollonics 
László után (1788—1817.) az érsekek e sorrendben 
következtek a mai napig: Klobusiczky Péter (1822— 
43.), Nádasdy Fer. (1845 — 51.), Kunszt József (1852 — 
66.), Lonovics József (1867.), Haynald Lajos (1867— 
91.) és Császka György. Az érsekség alá a csanádi, 
erdélyi és nagyváradi püspökségek és a tinini föl
szentelt püspök tartoznak. Maga az egyházmegye a 
székesegyházi, bácsi és tiszai főesperességekre van 
felosztva. Az érsekség alapításával egykorú kápta
lanja, melyet Patachich Gábor érsek 1738. állított 
helyre, a nagyprépostságon kivül 9 kanonoki székből 
áll. Plébániái száma 114. Katona István: Hist. Colo-
censis Eccl. (Kalocsa 1800.). 

Kalocsni, sárczipő, a galoche (1. e.) szó eltorzitása. 
Kaloda, régebben faalkotmány, melynek lyukaiba 

a bűnös lábait és néhol kezeit is beleszorították. 
Kalokagathia (gör.), szép-jóság, testi s lelki derék-

ség, kül. a férfiúban. 
Kalomel, v. h i g a n y c h l o r ü r , 1. h.-készítmények. 
Kalotaszeg, szép és népes völgy Kolozs megyében, 

főhelye Bánffy-Hunyad; nagyobbára magyar lakói 
készítik a díszes k.-i hímzéseket, a varrottast (1. e.). 

Kalotaszegi nyelvjárás, 1. Királyhágón túli nyelv
járás-terület. 

Kalóz, tengeri rabló. 
Kálóz, község Fejér m., 4165 lak. 
Kalpag, a magyar nemzeti öltözethez tartozó főveg 

karima nélkül, rendesen prémes bőrből. 
Kalpo, keresk. súly Szardínia szigetén — 422 kg. 
Kaltenborn-Stachau J á n o s K á r o l y G y ö r g y , 

porosz hadügyminiszter, szül. 1836. márcz. 23. Mag-
deburgban. Mint százados részt vett az 1866. had
járatban, 1870. őrnagy, 1878. ezredes, 1884. tábor
nok, majd hadosztályparancsnok és tábornagy, 1890. 
okt. 4. hadügyminiszter. 

Kaluga, nagy-orosz kormányzóság, ter. 30.929 km 3 , 
1,209.225 lak. Főhelye K., az Oka m., 40.000 lak. 
Kalugyer, a görög-kel. egyházban szerzetes. 
Kalugyer, község Bihar m., határában van a hires 

Izbuknak nevezett időszakos forrás. Mély sziklaüreg
ből tódul ki a víz; mikor megdagad, a mélységből 
hörgés hallik, azután megtelik a belső medencze, 
melyből a viz csatornán a külső medenczébe ömlik, 
ebből pedig a sziklapadon aláhull kis vízesést ké
pezve ; de ez csak egy v. két perczig tart, azután a 
belső medenczén visszafoly a barlangba. A 6 óránr 
ként előbukkanó forrás vizének a nép csodás gyógy-
erőt tulajdonit. 

Kálvária, Golgotha; magaslaton levő kápolna v. 3 
kereszt, a felvezető úton a kínszenvedést ábrázoló 
festményekkel (statiókkal). 

Kálvinisták, a Calvin János (1. e.) tanait követő pro
testánsok, más néven helvét hitv. ev. reformátusok. 

Kalydon, Aetolia fővárosa az Euenos m. A pusztító 
k.-i. vadkant Meleagros királyfi teritette le. 

Kályha, jó hővezető anyagból, minő az agyag, 
égetett cserép (csempe) vagy vasból való zárt készü
lék, a melyben vmely tüzelő anyagot égetnek el, hogy 
ennek heve a burkot jól megfütve a szoba levegőját 
hősugárzás és közvetlen érintkezés által felmelegítse. 
Jelenleg a kályháknak oly szerkezetet adnak, hogy 
eredeti rendeltetésén kivül még a lakást szellőztesse, 
is. (L. még fűtési rendszer.) 



Kalypso, Ogygia szigeten lakó szép nympha, kinél 
Odysseus 7 esztendőt töltött. 
Kama (Fehér folyó), nagy hajózható folyó Kelet-

Oroszországban, áthalad Perm és Kazán kormányzó
ságokon és Bolgary körül a Volgába szakad. 
Kama, az ind mythologiában a szeretet istene. 
Kamala, a rottlera tinctoriából készült gyógykészit-

mény. A kamala depuratumot galandférgek elhajtá
sára használják. A férget megöli és hashajtó. 

Kamala, az Indiában tenyésző malloius philippen-
sis termésének mirigyeiből nyert téglavörös por, me
lyet festékül és gyógyszerül használnak. 
Kamara, cameral) a kincstár és állami vagyon va

lamint az uralkodó vagyonának megjelölésére hasz
náltkifejezés. Magy . kir. k a m a r a , az összes közjö
vedelmek kezelésére rendelt külön kormányszék volt, 
melyet I. Ferdinánd szervezett, élén a k.-elnök (prae-
fecius camerae) állt. Számos törvényünk biztosította 
függetlenségét és a bécsi udvari kamarával mint kü
lön hatóság érintkezett. Az 1848: III. t.-cz. felosz
latta és helyébe a p. ü. ministegium lépett. — 2) A 
törvényhozó testület mindegyik háza; első k. a 
felsőház, második a képviselőház; egy k. r en d s z e r 
az, melyben a törvényhozó testület csupán egy ház
ból, a választott képviselőkéből áll (Görögország, 
Szerbia stb.) ké t k. r e n d s z e r , hol a törvényhozás 
két házból áll. 
Kamarás, 1) Almás-, 1794 lak. — 2) Nagy-, 2025lak. 

községek Aradm. — 3) Puszta-, község Kolozs m. 
968 lak., itt van eltemetve Kemény Zsigmond báró. 

Kamarás , v. aranykulcsos , cs. és kir. udv. méltóság 
viselője; a rangot a felség adományozza azon nemes 
származásúaknak, kik az ősi próbát leteszik,legalább 
24 évesek s megfelelő vagyonnal rendelkeznek; a ka
marás tényleges udvari szolgálatot végez s ünnepé
lyes esküt tesz, a cs. és kir. főkamarásnak van alá
rendelve; viszont mindazon előjogokat élvezi, melyek 
az udvarnál való megjelenhetéssel járnak; az 5. díj
osztályba tartozik; háromféle egyenruhája van (disz-, 
kis- és gyászegyenruha), de magyar díszruhában is 
végezheti szolgálatát; díszjelvénye: arán)' rojton 
függő arany kulcs, 1. még főkamarásmester. 

Kamara-zene, kisebb helyiségekben solo-hangsze-
ren előadott, nem teljes karu zene (trio, quartett), 
ellentétben a templomi és színházi karzenével. 
Kamarazsil ip, hajózásnál nagyobb esés legyőzésére 

szolgáló berendezés, kisebb-nagyobb vizmedenczé-
bőláll, mely felső részében a felső bögével, alsó végén 
pedig az alsó bögével közlekedik. A -közlekedésre 
szolgáló nyílásainak mindegyike kapu* segítségével 
kinyitható v. elzárható. Felfelé való hajózásnál a felső 
kaput elzárjuk és az alsót kinyitjuk, a viz magassága 
a kamarában ugyanaz lesz, mint az alsó bögében, s 
igy a hajót beeresztjük. Ezután az alsó kaput elzár
juk és a felsőt kinyitjuk, s a kamara megtelik a felső 
böge vizszin-magasságáig. Lefelé való hajózásnál az 
ellenkező műveletet hajtjuk végre. 

Kamasz évek, azon időszak a fiúgyermek életében, 
midőn a gyermekkorból már kezd kinőni, de még ifjú
nak nem mondható, a 12—16 évig terjed. Leányoknál 
a b a c k f i s c h (1. e.) felel meg neki. 

Kamat, kárpótlás a tőke használhatásának bizo
nyos időre való átengedéseért; a tőke-egység k.-ja a 
k.-láb, mely a jövedelmezőség mértékét jelzi; több
nyire százalékban fejezik ki; nagysága a kölcsön
vevő hitelképessége vmint a kereslet és kinálat sze
rint irányzódik; a k. lehet lehet p é n z b e l i v. ter-
m é n y b e l i , azonnal v. később fizetendő, s z i l á r d 

v. e s e t l e g e s , d a r a b v. idő s z e r i n t fizetendőéi 
tö rvén}res k. kül. késedelmi k. számításánál jön t« | 
kintetbe és a törvényben rendszerint meg van álla-$ 
pitva (nálunk 6%), ellenesetben az á l t a l á n o s 
térítendő meg; i d ő k ö z i k. (1. e.). 

Kamatbiztositás, 1) az állam által elvállalt kezes
ség a vasúttársaság befektetési tőkéjének bizonyos 
minimalis kamatozására vonatkozólag; ha a jövede--

lemből e kamatozás ki nem telik, a hiányt az állam 
előlegezi a vasútnak; czélja a vasútépítés előmozdí
tása ; — 2) uj részvénytársaság által a részvénye-' 
seknek az első évekre biztositott minimalis kamat
jövedelem. 

Kamatláb, a k. nagysága százalékban kifejezve;, 
k.-ok k.-ja, a tőkésített kamat után számítottk.; k.-
s z á m l a , a lépcsős mód szerint lezárt folyószám
lához a k. kiszámítása végett csatolt jegyzék: k.; 
s z e l v é n y a részvényhez csatolt szelvény, mely
nek alapján a tulajdonos a részvénytársaság által 
biztositott legkisebb folyó kamat felvevésére jogo
sít, míg az o s z t a l é k sz. alapján a felülosztalék 
vehető fel. 

Kamatmegtérités, az esedékesség napja előtt le
fizetett adóösszeg után a befizetési naptól a lejárat 
napjáig az államkincstár által megtérített évi 6%-os 
kamat, me\y helytelenül kivetett v. illetéktelenül be
szedett adó után is visszatérittetik. 

Kamatszám, a tőke és napok számának szorzata, 
melyek alapján a folyó számla lezárása alkalmával 
a kamat kiszámítható. 

Kambodsa, folyam, 1. Mekhong. 
Kambodsa, franczia védállam (1867 óta) Hátsó-In

diában, ter. 100.000 km2, 1,500.000 lak., kik anami-
dák, kambodsaiak, malájok, khinaiak, európaiak, val
lásra nézve jobbára buddhisták. Királya I. Norodom. 
Fővárosa Pnom-Penh. 

Kambréz, lazán szőtt, finom battisztvászon, melyet 
legjobban Cambraiban, Francziaországban gyárta
nak; innen neve, ujabban a gyapotszövetek háttérbe 
szorittották. 

Kambri képlet, legrégibb, kövületet tartalmazó 
üledékes képlet, a kristályos palák és a silur között. 

Kambyses (Kabuija), keg}''etlen perzsa király, 
529 — 522 Kr. e., Cyrus fia, hadat viselt Egyiptom, 
Kyrene, Lybia és Aethiopia ellen, f 522. 

Kamcsatka, Északkelet-Ázsiának az Ochotszki és 
Bering-tenger közt elterülő félszigete, ter. 263.530 
km.2, lakói kamtsadálok, korjakok, oroszok. Keleti és 
ny.-i szélét magas vulkanikus hegységek (Kljutsev 
4804 m. m.) ágazzak be. Fő kikötő városa Petropav-
lovsk. 1697 óta az oroszoké. 

Kámeák, 1. cameák. 
Kaméleon, cliamaeleon, gyíkcsalád a féregnyelvüek 

(vermilinguia) alrendjéből. Jellegzetes tulajdonsá
guk, hogy az év és nap-szakra, kedély- és egész
ségi állapotuk szerint változtatják, színüket. Igy a 
narancstól kezdve a sárgán át zöld és kékes-zöldben, 
a barna, fekete, fehér, huspiros, lila, aczélkék, bíbor stb. 
szinek minden árnyalatában pompáznak. Színvál
tozásukat világosabb és sötétebb festéksejtek hozzák 
létre, melyek bőrük alatt rétegenként feküsznek s 
melyek különböző elrendezése, magasabb v. mélyebb 
fekvése okozzák a változást. A k ö z ö n s é g e s k.,eh. 
vulgáris, Észak-Afrikában s Dél-Európában; fogód-
zásra szolgáló farkával 30 cm. h. 

Kaméleon minerale, m a n g á n s a v a s ká l ium. 
Kamélia, camellia, növény a ternstroemiaceák rend

jéből. A disz k., c. japonica, Kelet-Indiában, Khiná-



ban. Japánban számos válfajjal. Dísznövény, Euró
pában 1739 óta művelik. 
Kamelott, finom angorakecske v. juhgyapjuból 

készült sürü sima szövet, gyakran selyemmel, gya
pottal, lennel átszőve ; ide tartoznak az orleans szö
vetek is. 
Kamenecz-Podolsk, Podolia orosz kormányzóság 

főhelye a Dnjester és a Smotrits egyesülésénél, 37.000 
lak. Azelőtt hires vár. 
Kamenicz község Szerem m., 1S55 lak. Kies völgy

öbölben, fürdő, jeles bor. 
Kamenicza-Goricza hegység, a horvát Karsztból 

emelkedik ki, a Krs-Kapellát, Plesiviczát és Velebitet 
kapcsolja össze. Legnagyobb magassága 950 m. 
Kamerun, német gyarmat Afrika ny.-i partján, ha

tárai északon a Rio del Rey és délen a Campo folyó, 
ter. körülbelül 40.000 km8, 580.000 lak. Igen termé
keny, kakaó, dohány, kávé kiviteli czikket képez, 
szintúgy pálmaolaj és mag s elefáncsont; éghajlata 
egészségtelen. Folyói a Mbam Sannaga, Njong, Ma-
diba di Dualla, Mungo, hegye a K.. 4000 m. Lakói 
duallák. 1884. jul. 14. került Németország birtokába. 
Kámfor, a Formosa szigetén és Japánban termő 

camphora officinalis fájából készül ugy, hogy ezt 
vízgőzzel kezelik és aztán a gőzt besűrítik, majd 
fellengités által tisztítják ; színtelen, jegeczes, áttet
sző, SZÍVÓS tömeg, átható szagú, fűszeres izü, alko
holban, aetherben, zsiros és illó olajokban oldódik, 
elégethető, nagyobb adagban mérges ; használják 
robbanó gelatin, celluloid, gyertya, tüzijátékszer, ro
varirtó por stb. előállítására és a gyógyászatban ; 
mesterséges uton is készítik terpentinchlorürből. 

Kamicsacz, hajdan sziklavár Kerka folyó balpart
ján Dalmácziában. Itt szül. 1482-ben Martinuzzi 
György barát. 

Kamilla, matricaria chamomilla, 1. székfü. 
Kammerer Ernő , orsz. képv.. szül. 1856. nov. 7. 

Kékuton Tolna m. Jogott végzett, 1880-ig igazság
ügyminiszteri fogalmazó, 1887. óta orsz. képviselő. 
Történeti tanulmányokkal foglalkozik s az Akadémia 
által kiadott és Velics Antalnak az egykorú emlékekből 
fordított >Török kincstári defterek« cz. művéhez beve
zetést irt. 

Kammertó, 1) tó Poroszországban, Neusiettin 
kerületben ; — 2) tó Felső-Ausztriában, máskép 
Attertó, 1. e. 
Kamocsa, község Komárom m., 1749 lak. 

- Kamoncz, a szerémségi Kamenicz régi magyar neve. 
Kampf A r t h u r , német festő, szül. 1864. szept. 28. 

Aachenben. Kezdetben Janssen tanítványa, ma pedig 
segédtanára Düsseldorfban. Történeti festőnek ké
pezte ki magát, de egy életnagyságú realistikus 
genre-kép tette 1886. ismertté. 

Kampfin, jól megtisztított terpentin olaj v. ennek 
alkohollal és aetherrel való keveréke ; világitószer. 
Kamptulikon (gör.), feloldott kaucsukból, gutta-

• perchából és őrölt parafahulladékból készült anyag, 
mely laposan kihengeritve, a padló és fal befedésére 
szolgál; ujabban a parafaszőnyeg háttérbe szorította. 

, Kamuka, damasztszövet. 
Kámzsa, a szerzetesek ruhájának azon része, me

lyet a fejre lehet húzni, csuklya. 
I Kan, hím (1. e.). 

Kána, helység Palaestinában, Názárettől északra ; 
,a k.-i m e n y e g z ő (János evang. 2.) színhelye. 
, Kánaán, Palaestinának neve a zsidók bevonulása 
előtt, lakói kanaániták voltak, kik lassankint ki
pusztultak. 

Kanak, község Torontál m., 1387 lak. 
Kanalas gém, platalea leucorodia, gázló madár a 

gémek (ardeidae) családjából. Csőre összenyomott, 
lapátszerüen kiszélesedett; nálunk gyakori. 

Kanális, csatorna (1. e.). 
Kanapé, franczia szó magyar változata : pamlag. 
Kanára v. k a m a t a nye lv , a dravida nyelvek 

egyike, Dekhánban 8 millió ember beszéli. 
Kanári madár, serinus canarius, éneklő a pintyek 

(fringillidae) családjából, zöldes és kékesszürke, a ka
nári szigeteken él; körülb. a XV. szdban hozatott be 
Európába és a tenyésztésben idővel sárga lett. Szá
mos válfaját tenyésztik. Legkitűnőbbek a harzi, fe
kete-erdői, thüringiai, stb. fajták. 

Kanaris K o n s t a n t i n , görög tengerész, szül. 3 790. 
Ipsara szigetén. 1822. és 1824. tönkretette a török 
hajóhadat, Ottó király alatt több izben tengerészeti 
miniszter, 1864 — 65. és 1877. miniszterelnök, j 1877. 
szeptember 15. 

Kanári szigetek (az ó-korban »boldog szigetek«), 
az Atlanti oezeánbart Afrikától nyugotra fekvő 7 na
gyobb: Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Te-
neriffa, Ferro, Gomera, Pálma és 2 kisebb: Graciosa 
s Allegranza sziget, ter. 7624 km 8, 287.728 lak., kik 
a benszülött guanchok és spanyolok keveréke és ke
vés néger. Éghajlata igen kellemes, földje vulkani
kus és igen termékeny, legmagasabb hegye a Pico de 
Teyde (3716 m.), az állat- (kanári madarak) és nö
vényvilág gazdagon van képviselve; halászat, szövő
ipar, állattenyésztés, földmivelés. A portugálok 1402. 
gyarmatosították, 1478. óta spanyol birtok. A főváros 
Santa Cruz, klimatikus gyógyhely. 

Kanaszter, 1) kelet-indiai czukornádból v. kákából 
font, ólomlemezzel béllelt kosár; 2) finom dohányfajta. 

Kanatava, kikítőváros Nippon japán szigeten, 
94.000 lak. Élénk kereskedelem. 

Kanavász, 1) durva, tág szövet négyszöges reczék-
kel, szines hímzések alapjául és szellőztető lyukak 
(ablak) bevonására szolgál ; 2) vitorlavászon v. 
egyéb durva vászonszövet. 

Kancsalság, sfrabismus, az egyik szemnek eltérése, 
minek folytán a látótengelyek nem a meghatározott 
pontban kereszteződnek. A kettős látást a kancsal 
csupán egyik szem használatának megszokása által 
kerüli el. A k. okai szemizombénulások, többnyire a 
szem törési rendellenességei. Befelé kancsalitás leg
inkább tullátásnál, kifelé k. rövidlátásnál vmint az 
egyik szem látási élességének gyengülésénél fordul 
elő. Kezelés: a megfelelő szemizom átmetszése (teno-
tomia) egyik v. mindkét szemen. 

Kancsuka (szláv), szíjból font rövid korbács. 
Kancza, 1. ló. 
Kanczellár (cancellarius), ma néhol a külügymi

niszter v. miniszterelnök czime. Régebben a fejedelem 
mellé rendelt, többnyire egyházi személyek voltak, 
a kik a parancsok irásba foglalását eszközölték; 
forrásaink nótárius, scriptor, capellanus, magister 
v. cotttes capdlae nevezik őket. Udvari méltósággá 
csak később fejlődött; ekkor megkülönböztették a 
legfőbb k.-t (summás c.) az udvari k.-\.ó\,(c.aulicus) ; 
az előbbi méltóság az ország prímását illette, ki is a 
kettős kir. pecsét őre volt, az utóbbi a titkos pecsé
tet őrizte és titkos k.-nak nevezték. Később a két 
méltóság egyesittetett, ámbár az esztergomi érsek mais 
használja a legfőbb és titkos k. czimet. A- k. teendői
nek gyarapodása következtében fejlődött ki a m. kir. 
kanczellaria (1. Cancellaria). Megszüntette az 1843: 
III. t.-cz. 



Kandahar, város At'ghanisztánban, 30.000 lak. 
Élénk kereskedelem. 

Kandalló, a szobafalban hagyott üreg, melyben a 
tüzelőanyagot rácson égetik, mi közben a hő a szo
bába sugárzik, a fűst pedig a kürtön elvonul. A fűtés 
e neme nem igen gazdaságos, miért is csak enyhe 
éghajlat alatt alkalmazzák. 

Kander, kis folyó Bern kantonban, a thuni tóba 
folyik. 

Kandióták v. kandiaiak, Kréta sziget lakói. 
Kandúr, kan macska. 
Kane (kén) E l i s h a Ken t , észak-amerikai sark

utazó, szül. 1820. febr. 3. Philadelphiában. 1844. 
mint orvos bejárta Indiát, Egyiptomot, 1850 — 52. 
résztvett a Grinnell által vezetett expeditióban, 
1853—55. maga vezetett egy sarki expeditiót, és 
szánkával eljutott az é. szélesség 82° 30'-ig és a 
nyilt sarki tengerig, f 1857. febr. 16. Hadanában. 
Utazásairól több művet irt. 

Kanea (Chania), kikötőváros Kréta szigeten, 8000 
lak. Élénk kereskedelem; görög püspökség. 

Kanem, a Bornu birodalom tulajdonképeni anyaor
szága Közép-Szudánban (Afrika), a Tsad tó északke
leti partján, ter. 56.659 km s, 20.000 lak., kik kanem-
buk, tibbuk, kanurik és vegyült fajok. 

Kanephorák (gör.). kosárvivő leányok a gör. szer
tartásoknál. 

Kánguru, 1. kenguru. 
Kánguru-sziget, sziget Ausztrália déli részén, ter. 

4400 km 2. 
Kánikula, a július 23-tól augusztus 23-ig terjedő 

időszak; elnevezését onnan vette, mert a nevezett 
időszakot, melyet a régi görögök opora-nak neveztek, 
az eb-csillagzat feltűnéséből határozták meg. 

Kanin, Oroszországnak az Északi Jeges tengerbe 
nyúló félszigete, ter. 10.500 km 2, lakói szamojédek. 

Kanitz, 1) Á g o s t o n , egyetemi tanár Kolozsvárt és 
növénytani iró, szül. 1843. Lúgoson ; — 2) Bódog, 
műtörténész és ethnographus, szül. 1829. Pesten. 
1858-tól bejárta a dunai tartományokat s számos 
művet irt a Balkán-félszigetről s főleg Szerbiáról. 

Kanizsa, a Drávába ömlő Mura mellékfolyója, ered 
"Zala m. Rád és Misefa környékén. Több csermelyt 
vesz fel; igy a Mihályi tóból eredő Szévizt, mely a 
Zalával köti össze. Mocsarait a század elején csa
polták le. 

Kanizsa, 1) Nagy-, rend. tan. város Zalám., 21.234 
lak. Síkságon fekszik; két részre: Kis- és Nagy-Kani
zsára oszlik, melyek egy községgé 1880. egyesültek; 
amaz jobb, ez bal oldalán terül a Kanizsa folyónak, 
mely itt előbb nagy ingoványt alkotott, de csatornáz-
tatván, most mint vizes rétség választja el a csak or
szágúttal összekötött két városrészt. Itt feküdt a 
hires kanizsai vár mocsaraktól körülvéve. A törökök 
fontos positioja volt s visszavétetvén, 1702. lerom
bolták. Kis.-K. faluszerü, lakosai földműveléssel fog
lalkoznak. N.-K. hosszan nyűlik le, egyenes és tágas 
főutczáival. Középületei: városház, a két takarék
pénztári épület, állami börtön, honvéd laktanya, a 
kegyesrendiek háza és főgymnasiuma. A vasutak ki
építése óta forgalma igen nagy lendületet vett. Van 
több gyára. Kereskedése főtárgyai: gabona, fa és 
bőr. Kir. törvényszék, járásbíróság és adóhivatal. — 
2) 0-, község Bács-Bodrog m., 15.494 lakossal. — 
3) Török- , község Torontál m., 3429 lak. járásb., 
adóhivatal. 

Kanizsai család, kihalt történelmi nagy családaink 
egyike; az Osl nemzetséghez tartozott, melvbő! a 

XIII. sz. derekán ágazott el. I. Osl bán fiának, Ta-j 
másnak unokája L ő r i n c z 1308 — 1330. zalai fois-; 
pán volt, s a lázadó Németujváriaktól Kanizsa várát 
elfoglalva, azt nagyterjedelmü uradalmával kir. ado
mányul kapta, f az oláhországi hadjáratban. A tőle 
leszármazott virágzó főúri család a XIV. és XV. szd 
folyamán számos főpapot és zászlósurat adott a köz
életnek. K. J á n o s 1515. Miksa császártól grófságot 
kapott, de mag nélkül f. A családnak fiágon 1532. 
Ferenczben magva szakadt; uradalmai László or
szágbíró fiában K. O r s o l y a utján a Nádasdyak 
kezére mentek át. Pór Antal: A Kanizsaiak, Az Osl 
nemzetség története cz. dolgozatban (Turul 1890.). 
1) D o r o t t y a , előbb Geréb Péter nádor, utóbb Pe-
rényi Imre nádor neje; 1526. a mohácsi ütközetben 
elesett honfiakat saját költségén eltemetteté. — 2) 
I s t v á n , zágrábi püspök, az alapító Lőrincz fia, 1347. 
budai prépost, Nagy Lajos alatt diplomacziai külde
tésekben járt Italiában és Francziaországban. 1356. 
zágrábi püspök, 1366. kegyvesztett lőn, de 1369. 
visszanyerte méltóságát. 1370. a király Katalin leá
nyát tartá keresztvízre, f 1375. végén. — 3) János 
e s z t e r g o m i é r sek , János varasdi főispán fia, 1376. 
egri, 1378. esztergomi prépost s a királyné udvari 
káplánja, 1384. egri püspök, 1387. esztergomi érsek 
és kanczellár lett. IX. Bonifácz Zsigmond király kéré
sére az apostoli szék született követének nevezte ki, 
majd 1395. egész Magyarország primási méltóságát 
ruházta reá és utódaira. Egyike volt legjelesebb fő
papjainknak, f 1418. május 20. — 4) Lász ló , er
délyi vajda, László soproni főispán fia, testvérével 
Miklóssal Frigyes császár ellen 1459. Mátyás hűsé
gére esküdött, s ekkor kapta a vajdaságot; 1466. fő
lovászmester lett. f 1476 után. — 5) L á s z l ó horvát 
bán, az előbbi fia, Mátyás halála után Miksa hive, 
később Ulászló hűségére térve, 1493. Dalmát-, Horvát-
és Szlavonországok bánjává neveztetett ki. f 1515 
körül. — 6) Mik lós , János varasdi főispán fia, 
1388. Sopron- Vas- és Zala vm. főispánja, 1388-tól 
tárnokmester, f 1405. 

Kankalin, primula, növény a kankalin-félék (primu-
laceae) rendjéből. Bokrétája csöves, széle 5 karélyu, 
levelei rózsát alkotnak. Az o r v o s i k., p. officinalis 
és s u g á r k., p. elatior, virága hivatalos volt. A fül
v i r á g k., p. auricula a Kárpátokban és havasokban, 
és az e n y v e s k., p. glutinosa, dísznövények. A 
k h i n a i k., p. chinensis, kedvelt szobanövény. 

Kankó, blenorrhoea urethrae, urethritis coniagiosa, 
gonorrhoea, a Neisser-féle gonococcus baktériumok 
által okozott fertőző bántalom, mely a húgycső, fáj
dalmasságában, lobjában és abból kifolyó genyes 
váladékban nyilvánul. Nőknél leginkább a külső 
nemi szervek, a hüvely, ritkábban a húgycső, a méh 
székhelye a k.-nak. Szövődményképen gyakran lép 
fel az ondózsinórnak, az ondóelvezető edénynek és 
a mellékherének lobja (funiculitis, deferinitis, epididy-
mitis), a makknak és a fityma belső lemezének lobja 
(balanitis), hegyes függölyök (condylomata acumi-
nata), fitymaszor (phimosis), makkörv v. spanyol 
gallér (paraphimosis), dülmirigylob (prostatitis) v. 
hurut, esetleg folyás (prostatorrhoea), ritkábban húgy
hólyag- és vesebántalmak, az izületek csúzos lobja 
(rheumatismus articulorum gonorrhoicus). Ha a kan-
kós váladék a szembe jut, ottan súlyos lob fejlődik 
(ophthalmia gonorrhoica),mely gyakran megvakulásra 
vezet. A h e v e n y k. idővel i d ü l t alakba mehet át, 
midőn a váladék kevesebb lesz és fertőző képessége 
is meggyengül. Ennek folyományaként gyakran lép 



fel évek után hugycsőszor (strictura). A k.-nak fellé
pési helye szerint megkülönböztetnek elülső és hátulsó 
hugycsőtakárt (urethritis antica, u. postica). Kezelés: 
•erőltetett mozgás elkerülése, suspensorium, szeszes 
italoktól való tartózkodás, könnyű étrend; fájdalmas 
merevedések és magömlések ellen lupulin, morphium, 
kámphor, kálium brom., gyakori vizelési inger ellen 
meleg ülőfürdők, meleg borogatások. Befecskendezé
sek: zincum sulfur., zinc. sozojodol., zinc. sulfocar-
ból, cuprumsulf., kálium hypermang.,resorcin,argent. 
nitric. oldatai. Hátsó hugycsőtakár esetén copaive 
balzsam, santal olaj, capsulákban, stb. Idült k. ellen 
hugycsőmosások', Ultzmann-féle becsepegtetések. 
Kankóvár, hajdan Ugotának neveztetett, marad

ványai Nagy-Szőllős mellett meredek hegyen állanak. 
Kannegiesser (ném.), kannaöntő, a dán Holberg 

egyik vígjátékában apolitikus csizmadiánknak* meg
felelő alak. 
Kannibálok, a karaibi szigetek lakói; emberevő, 

kegyetlen, népek; k a n n i b a l i s m u s , vadság, ke
gyetlenség. 

Kannstatt, város Württemberg királyságban a Ne-
ckar m. 20.000 lak. Középiskolák; langyos vasforrá
sok. Közelében Rosenstein és Wilhelma királyi paloták. 

Kano, a k.-i tartomány főhelye Közép-Szudánban 
30.000 lak. Élénk kereskedelem. 
Kanobin, maronita klastrom, a Libanonon, a maro-

niták patriarkhájának székhelye. 
Kanócz, 1) a. m. bél (1. e.) : — 2) lazán sodritott, 

chromsavas káliumban áztatott kender- vagy len
zsinór, mely meggyújtva lassan ég ; régente löveg-
töltény meggyújtására használták. 

Kánon (gör.), 1. canon. 
Kanonok, a káptalan tagja, megkívántatik, hogy 

legalább 25 éves, nálunk áldozópap, s 10 évig mint 
lelkész v. hittanár szolgált legyen. L. káptalan. 
Kánontörvény tár, 1. corpusjuris 3) c.j. canonici. 
Kanopusok, korsóalaku egyptomi bálványok. 
Kánporcz v. k a n n a p o r c z , 1. gége. 
Kansas, állam az észak-amerikai Egyesült-Álla

mokban, ter. 212.580 km2, 1,428.112 lak."Földje igen 
termékeny, a Kansas és Arkansas folyók öntözik. 
Fővárosa Topeka. 

Kansas city (sziti), város Missouri észak-amerikai 
(Egy.-ÁU.) államban, 200.000 lak. Élénk kereskedelem. 

Kansu, tartomány Khinában, ter. 330.000 km 2, 
9.285.000 lak. Fővárosa Lantsau. 
Kant I m m á n u e l , az ujabbkori bölcsészet törté

netének nagy alakja, szül. 1724. Königsbergben, az 
ottani egyetemen a bölcsészet tanára lett, f 1804-b':n. 
Főmunkái : a tiszta ész bírálata (1781.), a gyakorlati 
ész b. (1787.) és az itélő tehetség b. (1790.). Bölcsé
szeti rendszerének k r i t i c i s m u s a neve, mert az 
ember megismerő képességének határait bírálja s 
megállapítja, hogy megismerésünkben mi az általá
nos érvényű és szükségképi, s mi benne az esetleges 
és tapasztalati. Arra az eredményre jutott, hogy 
minden megismerésünk csak a tapasztalati világra, 
a tüneményekre vonatkozik, a dolgoknak a tapasz
talat körén tul fekvő lényegét (*Ding an sich* — ma
gánvaló) meg nem ismerhetjük s tévedünk, mikor a 
tapasztalat adatait természetfölöttire alkalmazzuk. 
Ezért az isten, szabadság és halhatatlanság eszméi 
be nem bizonyíthatók, de a gyakorlati ész követeli, 
hogy higyjünk bennük (tehát postulatumők). A val
lás az erkölcsiségre vezetendő vissza ; főalapja és 
tartalma az erkölcstörvény, a categoricus imperati
vus, mely a kötelességnek szükségképeni, hajlama

inktól Független teljesítésében áll. A K.-féle tan gyor
san elterjedt s irodalmunkban is heves vitákra adott 
alkalmat (1. bölcsészet), sőt tanítását a magy. kath. 
iskolákban 1795. meg is tiltották. L. Alexander Ber
nát müvét K.-ról, 1881. Ugyanő Bánóczi Józseffel 
leford. a tiszta ész bírálatát (Filoz. írók Tára, 1892.). 

Kanta, falu Felső-Fejér m.-ben ; Kezdi-Vásárhely-
lyel egyesittetett. 

Kantakuzéno, régi görög nemzetség ; egyik tagja, 
János 1341—54. a byzanczi trónra került ; megírta 
kora (1320—57) történetét; a török uralom alatt a 
család tagjai többször voltak Moldva és Havas-
Alföld vajdái. 

Kantar, súlymérték, Törökországban = 44 oka = 
56'4 kg., Görögországban — 56"32 kg., Egyptom-
ban = 36 oka = 100 rőttel = 441/» kg., fripolis 
és Tunisban 50 kg. 

Kantele, a finnek ősi hangszere, tamburához ha
sonlít, rendesen 10—14 húrral; a hegedű és klarinét 
mindinkább kiszorítják. 

Kantemir Demete r , moldvai vajda szül. 1673., 
később Oroszországba ment, f 1723; latinul megírta 
a török birodalom történetét. 

Kantharid, 1. cantharides. 
Kantharidih, 1. cantharides. 
Kantill, csavarszerüen, vékony csővé sodrott finom 

drót, hímzésnél és bojtkészitésre használják. 
Kanton (Kuang-csu-fu), Kuangtung khinai tarto

mány fővárosa a Csukiang m., 1,600.000 lak. Az 
európai-khinai kereskedelem egyik főpiacza, kül. 
nagy a forgalom theában, nyers selyemben és se
lyemáruban. Nagy kikötő. 

Kántor, templomi énekes főleg faluhelyen. 
Kántorbőjt, a kath. egyházban szoros böjt, mely 

évenként négyszer az ugynev. k á n t o r n a p o k o n 
tartandó, u. m. Lucza, Hamvazó-szerda, Pünkösd 
és a szent kereszt feltalálása utáni szerdán, pénteken 
és szombaton. 

Kántor-Jánosi, község Szatmár m., 1714 lak. 
Kántorné E n g e l h a r d t A n n a , színészetünk múlt

jának egyik nagy alakja, sz. 1798. Nagyszebenben, 
innen mint Girzik német színigazgató szolgálója 
1810. körül Pestre került, hol Láng Ádám, a magyar 
társaság igazgatója, a színészi pályára buzdította 
s bevezette a művészet elemeibe, ugy hogy egy évvel 
utóbb már a társaság tagjai közt szerepel, mint neje 
Kántor Gerzson népszerű komikusnak. Később férje 
halála után külömböző vidéki városokban működött, 
1833. ismét Budára jött s itt játszott 1837-ig. Ekkor 
a nemzeti szinház részéről szerződési ajánlatot ka
pott, de egy jelentéktelen félreértés miatt a túlérzé
keny művésznő sértve hitte magát s visszautasította 
a meghívást. A tragikai szerepkörben kortársai tanu-
sága szerint oly alkotásokat mutatott fel, melyek 
bármely európai színpadnak büszkeségére váltak 
volna. A színpadtól 1843. visszavonult s f 1854. 
L. Bayer, Színészet története, II. köt. 1887. 

Kantsindsinga, a Himalája második legmagasabb 
csúcsa, 8582 m. 

Kánya, község Tolna m., 954 lak. 
Kánya, milvus, madárcsalád a ragadozók (raptalo-

res) rendjéből. Fejük kicsiny, csőrük középhosszú, 
oldalt összenyomott, gyenge, karmaik hegyesek. Szé
pen röpülő, tunya, gyáva madarak. A v ö r ö s k., 
m. rufus s. regalis, 72 cm. h., Európa, Szibéria, ege
rekből, rovarokból él, fiatal madarakra és nyulakra 
is vadászik. A feke te k., m. ater, hydroictinia aira, 
5S cm. h., Kelet- és Dél-Európában éi. 



Kanyaháza, község Szatmár m., 1722 lak. 
Kanyaró F e r e n c z , a kolozsvári unitárius főgym-

nasium tanára, szül. 1859. Tordán (Torda-Aranyos 
m.). Irodalomtörténettel foglalkozik. Az Akadémia 
Zrinyi Miklós, a költő életrajzának kidolgozásával 
bizta meg; sokat irt az unitáriusok történetéről is. 

Kanyaró, morbilli, heveny, fertőző betegség, mely 
inkább a gyermekkorban, gyakran járványosán lép 
fel sajátszerű kiütés alakjában. A 10—12 napi lap-
pangási időszak után borzongás, köhögés, nátha, 
könyfolyás, további 3 nap múlva erősebb láz, né
melykor tévelygés, görcsök állanak be, azután elő
ször az arczon, majd lefelé terjedőleg az egész testen 
vörös foltok, középen kiemelkedéssel, lépnek fel. 
A kiütés lassankinti elhalványodásával a láz leszáll 
és elmúlik. Kb. 6 nappal utóbb a bőr hámlani kezd, 
a hurut elmúlik. Szövődményképen gégelob, tüdőlob, 
némelykor vese-, fül-, szembajok, tüdővész léphetnek 
fel. Kezelés : szigorú elkülönítés, étrend, láz ellen 
savanyu szerek, tüneti kezelés. 

Kaolin, a földpát és orthoklazit kőzetek (gránit, 
gneisz, porfir) szétmállásából képződő, finom, köny-
nyen szétdörzsölhető, többnyire színtelen anyag, 
mely hazánkban több helyen, továbbá Német-, Fran-
czia-és Angolországban és Khinában található; apor-
czellán és kénsavas agyagföld előállítására szolgál. 
Kapa, talajművelő eszköz, mely igen kemény föld 

lazítására szolgál; 8 — 15 cm. széles vaslapból áll, 
mely 80 — 85° alatt van a nyélhez erősítve. Ad vo-
cem k a p a n y é l , olyankor szokták mondani, mikor 
vki minden ok és alkalom nélkül tesz valami meg
jegyzést. 

Kapálás, a növénysorok közt a talajt lazítani, a 
gyomot kiirtani és a növényt körülhalmozni; a so
rokban v. egyes csoportokban tenyésztett növények 
közül főleg az úgynevezett k a p á s n ö v é n y e k e t , 
mint répa, kukoricza, repcze stb., ujabban azonban a 
széles sorokba vetett gabnaféléket is szokás kapálni. 

Kapáló gép, több kapáló vasból és egy kis borona 
v. fogashengerből összeállított eszköz, ilyen pl. a 
Vidats-féle lókapa; a k. g. lehet egy v. több soros és 
szilárd v. mozgó késsel. 
Kapás növények, 1. kapálás. 
Kapaneus, a Thébát ostromló hét hős egyike, kit 

Zeus villámával sújtott. 
Kapaszkodó, »stréber« értelemben használják. 
Kapaszkodó hajózás, 1. hajózás. 
Kapcsolás, a gépészetben két géprésznek v. esz

köznek összekötése oly módon, hogy az összekötés 
könnyen felbontható legyen; főleg pedig két geren-
dely összekötése, mely lehet csavar-, karmantyú-, 
köröm- v. korongk.; a kapcsolt gerendelyek szög 
alatt való beállításához a Hook-féle kulcs szolgál. 

Kapcsolt részek, partes adnexae, alatt a régi 
Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyéket és Kővár 
vidékét értették. Midőn Erdély a mohácsi vész után 
az anyaországtól elszakadt, ezen megyék az erdélyi 
fejedelmek hatósága alá jutottak. I. Lipót alatt ismét 
visszakerültek ugyan, de 1723. újra Erdélyhez csa
toltattak. A rendek folytonos sürgetései daczára e ré
szek az 1847/8: VI. t.-cz. meghozataláig Erdélyhez 
tartoztak; az emiitett t.-czikk a visszacsatolást tör
vénybe iktatta, a tényleges visszacsatolást azután 
az 1861. márcz. 12. kelt kir. leiratban kiküldött bi
zottság hajtotta végre. 

Kapella, hegység, a horvát Karst-fenföldnek pár
kányhegysége; kezdődik a Kulpánál. E.-ny. szakasza 
a Nagy-K., közepes magassága 948 m., d.-k. szaka-

1 ' ' .1 
sza a Kis-K., közepes magassága 632 m. A hegysor' 
két szakaszát a Modrus és Jezeraue közti 876 nv 
magas hágó választja el. A Kis-K. közvetlen csatla
kozik a Plesivicza hegységhez, a plitviczai tavaknál, 
a N.-K. legmagasabb csúcsa a Bjelolasicza, 1533 m., 
a K.-K.-é a Szeliszki-Vrch és Mala-Goricza, 1236 — 
1285 m. Belső oldaluk a magas fenföldre támaszko 
dik, a külső a Korana és Una völgyeire lépcsőzete
sen ereszkedik. Xem oly kopár mint a Velebit, erdők 
és zöld pázsit takarják. 

Kapernaum, város Galilaeában (Palaestina), hol 
Jézus többször prédikált. 

Kapetingek, 1. Capet Hugo. 
Kapföld, 1. Fokföld. 
Kapi, község Sáros m., 807 lak. Fölötte a Maglód 

hegyen Kapivár romjai. 
Kapitány, jelenleg a lovasságnál a százados vagyis 

századparancsnok ; régebben általában parancsnok, 
jász-kun-k., várk. ; rendőrk., valamely rendőrkerület 
főnöke. 

Kapivár (A), színmű Gabánvitól (Teleki-jutalmat 
nyert 1892). 

Kaplakpénz, süvegpénz (1. e.). 
Káplán (lat. capellanus), eredetileg kápolnákban, 

működő pap, most segédlelkész. 
Káplár, a caporal szóból, tizedes; egykor páiczát 

hordtak; innen k.-bot v. pálcza, a durvaság jelképe. 
Kaplony, község Szatmár m., 1493 lak. Sz. Ferencz 

rendű kolostor és templom ; sírboltja a gróf Károlyi 
nemzetség temetkező helye. 

Kaplony, nemzetség, legrégebb mag\ rar nemzet
ségeink egyike, melyhez a Károlyiak, Yetésyek, Ba-
gossyak, Csomaköziek. továbbá a Nagymihályiak, 
Sztárayak, Tibayak, Eördöghök, Eödönffyek, stb. 
tartoztak. A nemzetség főfészke Kaplony volt, Szat
már vm.-ben; birtokai nagyobbrészt a Tiszántúli 
részekben feküdtek. Czimere karvaly volt; a Nagy-
Mihályiak és velők rokon családok kapu tetején Ü15 
két hollót viseltek c/.imerükben. 

Kapnik, folyó, ered a Gutin hegyen, a Szamosba 
ömlő Lápos mellékfolyója és mint ez, alsó részében 
kikerülve a lágyabb harmadkori kőzeteket a Prelukai 
kristályos pala tömegében véste medrét. 

Kapnikbánya, község Szatmár m., 2881 lak. A Gut-
tin d. oldalán, keskeny sziklavölgyben, melynek fe
nekén a K. patak zúg. Régi bányaváros. Az ércz-
telérek zöldkő trachitban fordulnak elő, de kárpáti 
homokkőben is. Arany termésállapotban is előfordul. 
Vidéke vadregényes. Számos zúzda, kohó és lugolda 
dolgozza fel a nyers anyagot. A kapniki m. k. bánya-
és kohómű hivatallal. 

Kapocs, azon két részű eszköz, melynek sasát 
(kampós részét) a szembe (lyukas részébe) fűzzük, 
hogy a ruhát, lószerszámot, könyvet, stb. összetartsa. 

Kapo d'Istrias J á n o s A n t a l gr., görög állam
férfiú, szül. 1776. Korfuban.. 1803—1807. a jóniai 
szigetek bel-, majd külügyminisztere, 1814—1815. 
orosz maghatalmazott a congressuson, 1822. kilépett 
az orosz szolgálatból, 1827. a görög állam elnöke. 
1831. okt. 9. a tulszigoruságával elégedetlenek meg
gyilkolták. 

Kapolcs, község Zala m., 1222 lak. 
. Kapolcsi viz, a Balatonba ömlő Eger (1. e.) egyik neve. 

Kápolna, a latin capella-ból , kisebb templom v. 
istentiszteletre rendelt helyiség; ö r d ö g k.-ja, népi
esen a korcsma. 

Kápolna, 1) község Heves m., ISI5 lak. E faluról 
nevezik a határában 1S49. febr. 26. és 27-én vívott 



nagy ütközetet, melyben Dembinszky vezérelte a ma
gyar hadakat; az osztrákok fővezére gróf Schlick volt. 
Minthogy Dembinszky nem volt kellően tájékozva 
az ellenség mozdulatairól, ez már 26. este elfoglalta 
a siroki szorost, másnap pedig Verpelétnél megverte 
a magyar sereget, mely elég érzékeny veszteséget 
szenvedett;— 2)község Szolnok-Dobokam., 499lak., 
1848. deczember 22-én Bein az osztrákokat innen 
Besztercze és Naszód felé űzte. 
Kápolnás, község Krassó-Szörény m., 1518 lak. 
Kápolnok-Monostor, közság Szolnok-Doboka m., 

1103 lak. 
Kapoly, község Somogy m., 10S2 lak. 
Kapor, anethum, növény az ernyősek (umbelliferae) 

rendjéből. A ker t i k., a. gravcolens, szára gömbölyű, 
levelei többször szárnyaltak, kékeszöldek, ernyője 
nagy, lapos. Magva barnazöld, ize és szaga fűsze
res. Egyiptomból származik, kertjeinkben tenyésztik, 
uborka- és káposztasavanyitásra használják. Magvát 
tavaszszal szórják ki. 
Kapornak, Nagy-, község Zala m., 1484 lak. 
Kapós, folyó, ered Zala m.-ben Puszta-Korpád kö

rül sok forrásból, egész Simontornyáig é.-k.-nek foly, 
honnan d.-k.-re kanyarodva a Sárviz csatornával 
halad párhuzamosan s vele Agárdnál egyesül. Főbb 
vizei balfe'.ől; a Gamási patak, Tömörkei, Fonói, Bü-
süi, Göllei, Lepardi patakok és Kopány folyó; jobb-
.felől Szilvási, Sz. Balázsi, Sásdi és Sió melylyel 
Ozora, Simontornya között egyesül. Bővizű fo
lyócska, de esése igen csekély, gyakran kiont, mellé
két posványositva. Folyása csatornázva van. 
Kapos-Füred, község Somogy m., 1160 lak. 
Kaposi, 1) József , esztergom egyházmegyei kath. 

pap, szül. 1863. február 25. Zala-Apátiban. Tanul
mányait a bécsi Pazmaneumban végezte. 1855. 
pappá szentelték, azóta hitoktató a fővárosban. Iro
dalmi s kritikai czikkeket (Dante-tanulmányok stb.) 
irt. 1890 óta szerkeszti a Magyar Szemlét; — 2) Mó
ricz, orvos, a bőrgyógyászat- és bujakórtan tanára 
a bécsi egyetemen, szül. 1837. okt. 23. Kaposvárt. 
1875. tanár, 1879. Hebra utóda Bécsben. Számos mű
vet irt; főműve: a bőrbetegségek kór- és gyógytana. 
Kapos-Keresztur, község Somogy m., 990 lak. 
Kapos-Mérő, község Somogy m., 1223 lak. 
Kapossy L u c z i á n , a pápai ref. főgymnasium ta

nára, szül. 1849. Lovas-Berényben (F'ehér m.). Clas-
sica-philogiai és bölcsészeti dolgozatokat irt. 
Kapos-Szekcső, község Baranya m., 1277 lak. 
Kaposvár, rend. tan. város Somogy m., 12.544 lak. 

1750 óta a megye székhelye; legdíszesebb épülete a 
megyeház; törvénysz., jbir., adóh. és főgymnasium. 
Káposzta, brassica, növény a keresztesek (cruci-

ferae) rendjéből. A főze lék k., b. oleracea, kétnyári 
növény, Helgoland szikláin s Nyugat-Európa tenger
partjain vadon nő, kertekben már közel 2000 év óta 
mívelik. Főbb fajai a fejes k., b. o. var. capitata, zöl
desfehér v. veres levelei szorosan egymásra borulva, 
kemény fejet alkotnak. Az o l a s z v. keik., b. o. var. 
sabauda, fodros levelei lazán borulnak egymásra, 
puha fejet alkotva. A l e v e l e s k., b. o. var. acephala, 
zöld v. violaszinü, hasogatott v. kanyargós fodros 
levelei széjjel állanak. A k a r a l á b é k., b. o. var.gon-
gylodes, húsos szára gomószerüen megvastagszik. A 
v i rágos keik. v. ka r f io l , b. o. var. botrytis, 1. 
karfiol. A k. levelét salátául v. főzelékül, a karalábé 
gumóját főzelékül használják. Besózott és fűszerezett 
k. savan}^u erjedésnek alávetve adja a savanyu k.-át. 
Különböző k.-fajok vegyi összetétele: 
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Káposztafalu, község Szepes m., 1405 lak., a Her
nád regényes szurdokánál. Közelében emelkedik a 
szászok hires menedékköve, melyen karthausi kolos
tor volt. Vashámor. 

Káposztás-Megyer, Pest m., Rákos-Palotához tar
tozó puszta, nagy lóidomitó intézettel. Királynénk 
vadászkastélya. 

Kapotnyak, 1. asarum. 
Kapotsffy Jenő , orsz. képv., szül. 1853. decz. 27. 

Kaposvárott. 1874. ügyvéd s élénk részt vett Somogy 
megye közügyeiben, 1889 óta képviselő. 

Kapp F r i g y e s , német történetíró, szül. 1824. ápr. 
13. Hammban. 1849. Amerikába költözött, 1870. 
visszatért Berlinbe, 1871. a birod. gyűlés és a kép
viselőház tagja, f 1884. okt. 27. Számos, főleg német
amerikai viszonyokat tárgyaló történeti művet irt. 

Kappadoczia, Kis-Ázsia legkeletibb tartománya, a 
Taurus választá el Ciliciától. Lovai híresek voltak. 
Nagy- és Kis-K. (Pontos)-ra oszlott. 

Kappan, 1. tyúkok. 
Kappanőr, arnica (1. e.). 
Kapri, fűszer, a káprinövény, capparis spinosa, sós 

eczetbe v. olajba rakott virágbimbói. A k.-növény 
Észak-Afrikában és Dél-Európában vadon nő, Dél-
Francziaországban (Provence) mívelik. Annál becse
sebb, minél apróbb s keményebb. Legbecsesebb a 
n o n p a r e i l l e nevü fajta. Legjobb az aixi, toulousei 
és marseillei, silányabb a majorkai és a nagy spa
nyol, legrosszabb az afrikai fajta. Hamisítják a 
k.-növény gyümölcsével, seprőzanót (spartium sco-
parium) vagy a gólyahír (caetha palustris) bimbaival 
és a sarkantyuka (tropaeolum május) éretlen gyü
mölcsével. 

Kaprinay I s t v á n , magyar történettudós, jezsuita, 
szül. 1717. aug. 12. Érsekújváron. Tanár és hitszó
nok Kassán, Nagybányán s a rend többi házaiban. 
Hittud. tanulmányai mellett a történelmet is kiváló 
eredménynyel művelte; sokat kutatott hazai levél
tárakban s Hungária Diplomatica temporibus Mathiae 
regis (Bécs, 1767.) cz. munkája és az Egyetemi 
könyvtárban őrzött kéziratainak 152 kötete a hazai 
történelem becses forrásául szolgál ma is. f 1786. 

Kapriora, község Krassó-Szörény m., 970 lak. 
Kaproncza, község Bars m., 1151 lak. Lakosai 

különös nyelvjárást beszélő németek, kiket néme
lyek a gepfdák ivadékainak tartottak. 

Kaproncza, rend. tan. város Belovár-Körös m. 6512 
lak. Régi vára még elég jó karban van. Járásbir. és 
adóhivatal. 

Kapta, k. fa, a lábfej alakjára készült fa forma, 
melyre a varga, csizmadia a bőrt ráhúzza, hogy rajta 
lábfej alakot öltsön. A szoros lábbelit is rajta tágít
ják meg. 



Káptalan, capitultim, a püspök segédletére rendelt 
papi testület. A kereszténység első századaiban a 
püspök a megyében levő presbyterekből válasz
totta segédeit. Később azután az egy helyen levő papi 
személyek közös háztartásra szorittatván a szerze
tek mintájára voltak berendezve. Ebből azután a 
káptalanok testülete fejlődött, azon személyek tar
tozván csupán bele, akik a püspök közvetlen segéd
letére vannak rendelve. Nálunk vannak s z é k e s és 
t á r s a s k.-ok; amazok a püspök székhelyén, emezek 
azon kivül vannak (nagyszombati, pozsonyi, soproni, 
fiumei és csázmai); rendeltetésük, ha a püspöki szék 
be van töltve, a püspök segédlete, annak megürülé-
sénél a püspöki megye kormányzata; a társas k. a 
püspökségtől elvált önálló testület; különben saját 
ügyeiket önállóan intézték s önálló vagyonuk van. 
Hazánkban régebben mint hiteles helyeknek az ál
lamélet, főleg az igazságügy terén nagy fontossá
guk volt. 

Káptalanfa, község Zala m., 1215 lak. 
Kaptár, méhkas (1. e.). 
Kapu, vmely épület körülzáró falában, v. kerités-

falban kocsi közlekedésre kihagyott nyilas ; alkat
részei, mint az ajtóé, 1. e.; f é n y e s k., f. porta, török 
kormány. 
Kapuczináda, tréfás dorgáló beszéd, bohókás prédi-

káczió. 
Kapuczinusok,aFerenczrendiekegyik ága, nevöket 

csúcsos kucsmájuktól kapták. 
Kapudán-basa, a török tengerészet főparancsnoka. 
Kapudsi, török kamarás, régebben a szeraly kato

nailag szervezett ajtónállói. 
Kapupénz, Bpesten a záróra után a kapunyitásért 

fizetendő dij, mely éjfél után az éjfélelőttinek rend
szerint kétszerese; k. vám, idegen által a községbe 
mehetésért és vásártartási jogért fizetett dij. 

Kapus, folyó, a Kis-Szamos baloldali mellékvize, 
ered a Bihar hsgben a Deritei és Riskai hegyek kö
zötti hegysorban. E. majd k. kanyarodik és Gyalunál 
éri el a Szamost. 

Kapuvár, község Sopron m., 6027 lak. A kis Rába 
mellett. Egykor erős vár volt. Van kolostora, melyben 
a Paulai-Szt-Vincze szüzek laknak. Járásbir. és adó
hivatal. 

Kap Verde, a zöldfok, Afrika legnyugatibb pontja, 
15° é. sz. alatt. 
Kar, brachium, a 2 felső végtag neve. Részei : 

a f e lka r , mely a felkarcsontból (humerus) és az ezt 
körülvevő lágyrészekből ál l ; az a l k a r (antebra-
chium), az előbbivel a könyökizület köti össze ; az 
orsó- és singcsontokból s az ezt környező lágyrészek
ből (alkar izmai stb.) áll. 

Kar., a karát (1. e.) rövidítése. 
Kar, 1) énekkar, 1. chorus ; — 2) f a c u l t a s (1. e.). 
Kár, damnum, azon vagyoni hátrány, mely vkit 

akár másnak cselekedete, akár véletlen esemény foly
tán éri; k . -pót lás , k . - ta lan . i tás , k . - té r i tés , k.-t 
okozó által való megtérítése azon hiánynak (inte
r e s sé ) , mely a k.-ositott vagyonában beállott. 

Kara, község Kolozs m., 759 lak. 
Karabély, rövid puska, a lovasság van vele föl

szerelve. 
Karácson, Krisztus születésének napja, melyet a 

keresztény világ decz. 25. ünnepel; ez a n a g y k . , mig 
a kisk. rá nyolczad napra esik s igy az uj év első 
napja; k. e s t e , a decz. 24-kének, mint a nép nevezi, 
k. s z o m b a t j á n a k estéje, melyet sokféle szertartás
sal és mulatsággal ünnepelnek ; ekkor gyújtják meg 

a k . - f á t ; időjárási jóslás : fekete (hó nélküli, sáros) 
k., fehér húsvét. 

Karácsond, község Heves m., 5405 lak. 
Karácsonfalu, község Máramaros m., 1815 lak. -,i 
Karácsonfalva, község Alsó-Fehér m., 1150 lak. 
Karácsonyi játékok, a mysteriumok (1. e.) egyik 

faja, maradványaikat ma is megtaláljuk a népnél szo-
kásos bethlehemjárásban, Jézus születése történetének 
e drámai jellegű előadásában. 

Karád, község Somogy m., 3615 lak. 
Karadagh, Montenegró török neve. 
Karadsits Vuk I s t v á n , az uj-szerb irodalom meg

alapítója, szül. 1787. nov. 7. Trsitzben Szerbiában, 
f 1864. febr. 7. Bécsben. Kiadott szerb népdal-és 
mesegyűjteményt és irt szerb-német-latin szótárt. 

Karagyorgyevics herczegi család, Szerbia volt 
uralkodóháza, K a r a G y ö r g y e máskép C z e r n y 
G y ö r g y ( = Fekete György) szabadsághőstől szár
mazik. Ez szül. 1766. decz. 21. Viseváczon, már az, 
1787. lázadásban tevékeny részt vett, 1804. a szerb 
felkelés élére állott s a törököket 3 izben (1805., 
1806. és 1810.) kiűzve, orosz protectoratus alatt a 
katonai főhatalmat birta Szerbiában. 1813.1. Sándor 
czár Szerbiát visszaengedve a portának, K. Bes-
sarabiába internáltatott. 1817. uj felszabaditási ter
vekkel tért vissza, de vetélytársa Obrenovics Milos 
Adzagnánál meggyilkolta. Fia S á n d o r szül. 1806. 
okt. 11. Topolán, atyja halála után az orosz had
seregbe lépett, majd Obrenovics Mihály fejedelem 
hadsegéde lőn, s ennek bukása után 1843. július 
15. Szerbia fejedelmévé választatott. De 1858. de-
czember 23. elűzték s 1859. január 3. formaszerüleg 
lemondott a fejedelemségről. Magyarországi birto
kaira vonult, Obrenovics Mihály meggyilkoltatása 
miatt (1868.) a szerb és a pesti törvényszék perbe 
fogta, f 1884. máj. 3. Fia P é t e r (szül. 1846.) kép
viseli a család trónigényeit; a montenegrói fejedelem 
leányát vette el, ki azonban már meghalt. 

Karaibi tenger, az Atlanti oczeán része Észak- és 
Dél-Amerika közt; a mexikói öböllel a jucatani szo
ros köti össze. 

Karaiták (kara = szentírási vers), zsidó felekezet, 
Anan ben Dávid a VIII. szdban Kr. u. alapította, 
szigorúan a pentateuch törvényeihez ragaszkodnak, 
elvetik a hagyományos, talmudi törvényeket, velők 
szemben a többi zsidóságot rabbinistának nevezik. 
Már csak kis számban, leginkább Oroszország
ban élnek. 

Karaján T ó d o r G y ö r g y , osztrák nyelvész és 
történetnyomozó, szül. 1810. jan. 22. Bécsben. 1851. 
az Akadémia alelnöke, 1866. elnöke. Főleg régibb 
német irod. művek kiadásával foglalkozott, f 1873. 

Karakalpakok, török néptörzs, halászat, vadá
szat, fóldmivelés és állattenyésztés a foglalkozásuk, 
jobbára Chivában laknak. 

Karakán, túlságos jókedvű, pajkos. 
Karakorum (K.-rom), hegység Közép-Ázsiában a 

Hindukus, Kuenluen és Himalája közt; a K.-hágó 
5653 m. m. 

Karaman (K. Ili), Konia török vilajetet felölelő 
terület Kis-Ázsrában. K., város a Taurus m., 7000 lak. 
Régente Laranda. 

Karám, sövénynyel elkerített hely juhoknak. 
Karambol, általában összeütődés, k.-j á t é k, a te

kejáték egyik neme. 
Karamel, a czukor magas fokú hevítése által nyert 

keserű, barna szinü anyag, mely likőrfestékszerül, 
szolgál. 



Karamsin M i k l ó s M i h á l y , orosz történetire és 
költő, szül. 1765. decz. 12. Michailovkában. 1803. 
birodalmi történetim, f 1826. jun. 3. Zarszkoje 
Selóban. F ő m ű v e : az orosz birod. tört. 1611-ig. 
Kara Musztafa, török nagyvezér, 1626. körül szül., 

1676-tól viselte a nagyvezéri méltóságot; 1677 —81-ig 
az oroszokkal viselt hadjáratot, mely kudarczczal 
végződött. A magyarországi kurucz mozgalmakat 
élénk figyelemmel kisérve, Thököly Imrének a fejede
lemséget kieszközölte s 1683. tavaszán 300.000-nyi 
sereggel indult Bécs vívására. De két hónapi sikerte
len ostrom után Sobieski János lengyel király és 
Károly lotharingiai herczeg szept. 12-én szétverte-a 
török sereget. K. M. futásban keresett menedéket; de 
Párkánynál okt. 9. ismét vereséget szenvedett. Erre a 
szultán decz. 25. Belgrádban kivégeztette. 

Karancs, község Baranya m., 1679 lak. 
Karancs-Keszi, község Nógrád m., 1106 lak. 
Karancs-Ság, község Nógrád m., 1136 lak. 
Karancsvidéki nyelvjárás, a középső palócz 

nyelvjárásvidékhez tartozik (1. palócz nyelvjárások). 
Karánsebes, rend. tanácsú város Krassó-Szörény 

m., 5464 lak. a Temes és Sebes folyók egyesülésé
nél. Egykor Szörény m. székhelye;görög-kel. püspök
ség. Törvényszék, járásbir. és adóhivatal. 
Karantánok, Karinthia (1. e.) lakói, a szlovének. 
Karap F e r e n c z , a főrendiház tagja, szül. 1820. 

Hajdu-Böszörményben. Jogot végzett, kezdetben kir. 
táblabíró, a hetvenes évek óta a keresk. és váltóta
nács elnöke, 18S6. nyugalomba vonult, u. ez évben a 
főrendiház tagja. A felajánlott igazságügyi tárczát is
mételten visszautasitotta. 
Karas v. Krassó folyó, ered a Szemenik két csúcsa 

között (a Kapusin és Csebel) a Sastóból. É. tart 
majd d. ny.-ra kanyarodik, s tekervényes szük völgy
ben töri át a hegységet. Hossza valami 15 mfd. Pa-
lánka felett ömlik a Dunába. Főbb mellékvizei jobb 
felől: a Lupaki, Dognácskai, Kakovai, Csernoviczi és 
Kövéres patakok; balfelől: a Bohuj, Gerlistyei, a Lis-
sava, Rakasdiai v. Csiklovai patakok stb. 
Karasicza, folyó, a pécsváradi hegycsoport d. ol

dalán eredő patakokból támadó Pécsvár-Szederkényi 
és Udvar-Pogányi patakok egyesüléséből ered; d.-re 
foly, azután k.-nek kanyarodva a Bodolyai dombok 
mellett elhalad, Baranyavártól medre csatornázott. 
Megoszlik, é. ága eléri a Dunát, de d. ága homokban 
vész el. Egykori posványai a csatornázás által el
tűntek. 
Karasicza, v. Kucsinszka, a Dráva mellékvize, vidéke 

mocsaras. 
Karasu, Feketeviz, több folyó neve Törökország

ban, igy a régi Sírymon neve. 
Karász, község Szabolcs m., 2023 lak. 
Kárász, carassins, hal a pontyfélék családjából; 

bajusza nincs. A közönséges k., c. vulgáris, 35 cm. h., 
Közép-, Észak- és Kelet-Európában, különösen álló 
vizekben él. Válfaja a kövi k., c. gibelio. 

Kárásztelek, község Szilágy m., 1502 lak. 
Karát, 1) drágakősulyegység 205—207 mg. ; Buda

pesten és Bécsben 206.08 mg, Londonban 205.3 mg ; 
2) sulyegység az aranyfinomság meghatározására ; 
annakelőtte az aranyötvények finomságát 24-edek-
ben azaz k.-okban fejezték ki. 
Karategin, 1876 óta Bokhara (1. e.) khánsághoz 

tartozó hegyvidék a Pamir fensiktól é.-ra és ny.-ra. 
Karatsi (ang. Currachee), kikötőváros Bombay 

indo-britt elnökségben az Arábiai tenger m., 104.000 
lak. Elénk kereskedelem. 

Karátsonyi (beodrai) grófi család, K. T i v a d a r -
tó 1 származik, ki 1718. kapott nemességet. K. G u i d o 
1858-ban osztrák, 1874-ben magyar grófi rangra 
emeltetett. — 1) A l a d á r gr., szül. 1859. febr. 28. 
Bpesten. Jcgot hallgatott s Torontál m. tiszt, jegy
zője, 1884. képviselő volt. A főrendiház tagja. — 
2) J e n ő gr., szül. 1861. aug. 5. Beodrán Torontál 
m. Előbb jogot hallgatott; a főrendiház tagja. 

Karaván (a perzsa k i a r v a n t ó l , = a kereskedelem 
védelme), Afrika, Elő- és Közép-Ázsiában zarándok v. 
kereskedelmi utazó társaság, főnöke a k e r v a n - b a s i ; 
k. s z e r á j , keleten az országutakon v. városokban 
épült nagy vendégfogadó. A k a r a v á n ha lad , a 
k u t y a u g a t , arab közmondás: Pulszky Ferencz. 
1888. az akadémiát támadó hirlapirókra alkalmazta. 
Karavánkák, a juli Alpesek ágazata, a Gailitz 

patak áttörési völgyéből a Skuta Vrh-ig terjed, palá
ból és mészből van felépítve, erdős részén a Kamen 
Vrh emelkedik (1654 m.), a meredek szakadozott 
felén a Mittagskogel (2144 m.) és a Suton (2239 m.). 

Kara-Vukova, község Bács Bodrog m., 2423 lak. 
Kárbíztositás, 1. biztosítás; k.-b.-i t a r t a l é k , a 

biztosító vállalat által a bevételezett biztosítási di
jakból az esetleges károk fedezésére alakított alap. 

Karból, phenol, benzolphenol, CBH6OH, aromatikus 
vegyület. L. carbolsav, carbolmérgezés. 

Karbolsav, 1. carbolsav. 
Karbunkulus, 1) I. pokolvar; 2) korund. 
Karcsa, község Zemplén m., 1313 lak. Régi román 

stílű templom. 
Karczag, rend. tan. város, Jász-N.-Kun-Szolnok m., 

18.197 lak. A Sárrét határán,nádas és mocsaras vidé
ken fekszik. Gymnasium, járásbir. 

Karczag, 1) Vi lmos , iró, szül. 1857. aug. 27. 
Karczagon, Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. Szini pályára 
készült, de ezt a hírlapíróival cserélte föl. 1876 óta 
folyton hírlapíró. A »Debreczeni Ellenőr«-t 13 éven 
át szerkesztette Vértesi Arnolddal. Irt három kötet 
elbeszélést s több, a nemz. színházban és vidéki 
színpadokon előadott színdarabot. 1892. a > Magyar 
Génius« társszerkesztője. — 2) K a r c z a g n é K o p á 
csi J u l i s k a , színésznő, szül. 1869. Komáromban. 
1888. a debreczeni, 1891 óta a népszínház tagja. 
Jeles operetté-énekesnő. 

Kard, védő és támadó fegyver, mely a pengéből és 
a hüvelyből áll ; a rómaiaknál rövid s inkább szú
rásra, mint vágásra használták ; a középkorban igen 
hosszú s gyakran két kézzel emelték ; pengéje ritkán 
egyenes, hanem többé-kevésbé görbített; a hadsereg
ben van : gyalogsági, lovassági, utász- stb. k. 

Kardal, énekkar által előadott zenemű, choral 1. e ; 
k a r d a l o s v. k a r d a l n o k , a színházi énekkar tagja. 

Kardbojt, a kard markolata körüli bojt, mely a 
katonatisztnél aranyszálakból, altiszteknél selyemből 
v. gyapotból van. A k. az állás méltóságát jelképezi. 

Kardhal, xiphias gladius, hal a tüskésuszonyuak 
családjából, felső állkapcsa kardalaku nyulványnyal 
bir, melylyel a hajógerendákat is átdöfi. 5—6 m. h. 
A Földközi tengerben és Atlanti oczeánban él. 

Kardol, 1. anacardium. 
Kardol, az anacardium occidentale gyümölcséből 

nyert barna, olajszínű folyadék, vízben nem, alkohol
ban és aetherben oldódik, ki nem törölhető tinta 
készítésére, gyertyafestésre és a gyógyászatban hasz
nálják. 

Kardorff Vi lmos , porosz politikus, szül. 1828. jan. 
8. Uj-Strelitzben; 1866. óta a képviselőház, 1867 óta 
a birod. gyűlés tagja, a védvámosok vezére. 



Kardos A l b e r t , foreáliskolai tanár Debreczenben, 
szül. 1861. decz. 26. Récze-Kereszturon (Szolnok-
Doboka m.), 1886 — 91. a szentesi gymnasium, azóta 
a debreczeni főreáliskola tanára. Irt több irodalom
történeti (A magyar szépirodalom története 1892. 
stb.), nyelvészeti (A göcseji nyelvjárás 1885—86. az 
Akad. ált. jutáim.) s tanügyi dolgozatot. 

Karejev Mik lós , orosz történész, szül. 1850. 
Moszkvában. 1877—78. a kormány költségén a pá
risi könyvtárakat és archívumokat kutatta, 1879. a 
varsói, 1884. a pétervári egyetemen a történet tanára. 
Számos történeti művet irt. 

Karélek, a finn törzshöz tartozó nép, lakhelyök 
(Karelia) Finnországban, a finni öböltől az orosz 
Lappföldig és kelet felé a Ladogáig és az Onegáig 
terjed. 

Karentia (lat.), nélkülözés; k. idő, azon időszak, 
mely alatt az önsegélyző egyleti tag az egyletet nem 
veheti igénybe. 

Karfa, a korlát hosszgerendája; k a r f a l , korlátfal, 
könyöklő (1. e.). 

Karfiol, virágos kel, brassica oleracea botrylis, ká
posztafaj a keresztesek (cruciferae) rendjéből, vastag, 
húsos szárral és szép tömötten összenőtt, húsos, 
fehér virágrügyekkel. Lapályos, kissé nyirkos helyet, 
jól megmunkált televénydús kövér földet igényel. 
Nálunk ajánlatos magját április végén, május elején 
elvetni. Virága kellemes izű, becses főzeléket ad. 
Hasonlít hozzá a b r o c c o l i , melynek sok helyen 
inkább szárát eszik (spárgakel) (1. káposzta). 

Kargo (a spany. karga-tól), hajórakomány, a ha
jóra rakott áruk jegyzéke a feladó és átvevő meg
jelölésével; k a r g a d o r , a meghatalmazott v. tulaj
donos, ki a hajórakományt a rendeltetési kikötőbe 
kiséri, hogy ott értékesítse. 

Karhata lom, hatósági parancsok végrehajtására 
az ellenszegülők ellen alkalmazott fegyveres v. egy
általán hatósági intézkedés. A törvényekben külön 
meg van állapítva, mikor van joga vmely hatóságnak 
ezt alkalmazni. 

Kária, Kis-Azsia legdélnyugotibb tartománya, az 
Aegaei és Földközi tenger közt, lakói tengeri rablók 
voltak. Kiváló városai voltak; Knidos, Halikarnassos. 

Káriai tenger v. öböl, az északi Jeges tenger 
egy része. 
Karibok (Karaibok), indián nép Trinidad szigeten 

és Guayana államban Amerikában. Amerika felfede
zése előtt nagy számban éltek a Kis-Antillákon (Ka
ribi szigetek). 

Karika, község Szilágy m., 606 lak. A Meszes szo
ros torkolatában, II. Rákóczy Ferencz erőditvényeivel. 

Karikai, franczia birtok (ter. 134 km 2j, Hátsó-India 
keleti partján. 
Karikatúra (ol. caricare = túlozni), torzkép (1. e.). 
Kar ikás , rövid nyelvű ostor, melynek kötele kari

kán forog a nyél végén; néha a kötél vastag felén is 
van néhány ily réz- v. vaskarika. Csikósok, szer
száma, kik nyakba vetve szokták hordani. 
Karinthia (a Karantán föld), herczegség, osztrák 

koronatartomány, ter. 10.333 km 2, 361.008 lak. He
gyes vidék, az Alpesek ágazzak be, melyek középső 
és keleti részén kisebb lapályokat környeznek. Az 
északny.-i határon a Groszglocknertől a Központi Al
pesek a Mura forrásáig húzódnak, bennök van a nagy
szerű Pasterz gletser. A déli határon a déli Mész-
alpesek terjednek, melyek nyugoti részükben Karni 
alpeseknek és a k.-ban Karavankáknak neveztetnek. 
Fontos utak vezetnek a Pontebba-hágón, a Predilenés 

a Loiblon át. A fő folyó a Dráva, a Gail, Lieser, Gurk, 
Glan, Moll mellékfolyókkal, regényes tavak a wörthi, 
a millstütti, ossiachi. A földmivelés nem fedezi a ga
bonaszükségletet, az állattenyésztésben a juhra for
dítanak gondot, nagy mennyiségben bányászszák az. 
ólmot, zinket, vasat. Az ipar a nyers érezek feldolgo
zására szorítkozik. Kereskedelem élénk. Fővárosa 
Klagenfurt. Az ó-korban kelta származású karniaiak 
lakták, Nagy Károly 788. őrgrófsággá alakította, 
1335. óta osztrák birtok. 

Karkócz, község Nyitra m., 996 lak. 
Kárlátó, népies szokás, a szülék első látogatása 

férjhez ment leányuknál. 
Karlisták, Spanyolországban donCarlos(l. e.) hívei. 
Karlócza, Karlovicz magyar neve. 
Karlopagó, 1. Carlopago. 
Karlova, község Torontál m., 4704 lak. 
Karlovcic, község Szerem m., 1216 lak. 
Karlovci-Novi (Uj-Karlócza), község Szerem m., 

2998 lak. 
Karlovicz (Karlócza), r. t. v. Szerem m., 5490 lak. 

a Duna mellett a Fruska-Gora hegység é. oldalán el
terülő síkon. A rómaiak Accimincum városa helyén 
épült. A görög-kel. szerb érsek és patriarcha szék
helye; papnövelőintézet, főgymnázium, járásbir. Főbb 
épületei a székesegyház, az érseki palota és a káp
talan épületei. Az 1699. békekötést megelőző alkudo
zások a város közelében folytak egy külön épület
ben, melynek helyén most a Havas Mária áll, hóban 
talált csodatevő Mária képpel, melyhez a vidék 
búcsúba jár. Környékén kitűnő vörös bor terem; az 
itteni rácz ürmös is ismert. Itt tartja gyűléseit a 
szerb egyházi congressus. 

Karloviczi béke, 1699. január 26. köttetett 25 évre 
I. Lipót király és a porta között. A magyar királyt 
német urak: Oetlingen Farkas és Schlick Lipót grófok 
képviselték. A Habsburg-ház meghagyatott Erdély, a 
török Temesvár és vidéke birtokában; megállapitat-
tak a határvonalak; a török a keresztény alattvalók
nak szabad vallásgyakorlatot engedett s Thököly 
Imrét és hiveit a birodalom belsejébe internálta. 

Karlsbad, város és világhírű fürdőhely Csehország
ban a Tepl és Eger egyesülése közelében 11.000 lak. 
Regényes völgyben fekszik, hideg gyógyforrásokkal, 
12 meleg forrással (47 —75° C) . Evenként sok ezer 
gyomorbajos látogatja, ásványforrása felfedezését a 
monda IV. Károly császárnak 1347. tulajdonítja. 

Karlsbrunn, fürdőhely osztrák Sziléziában a Kis-
Oppa m. Vastartalmú ásványforrások. 

Karlsburg, magyarul: Gyula-Fehérvár. 
Kar lskrona v. Blekinge, svéd lé«, ter. 3010 km2, 

143.096 lak. Főhelye K., Svédország déli részén a 
Keleti tenger m., 21.000 lak. Az ország fő hadi kikö
tője. Élénk kereskedelem és ipar. 

Kar lsruhe, a badeni nagyherczegség és k.-i kerü
let (ter. 2572 km2, 444.834 lak.) íővárosa a Rajna 
közelében, 73.000 lak., híres műegyetem, festészeti, 
állatorvosi, rajz- és katonai iskola, múzeum, könyv
tár; élénk kereskedelem és ipar (pipereáruk, dohány, 
bőr, vegyészeti szerek, gépgyárak). 

Karlstein, IV. Károly császár építette, regényes 
fekvésű sziklavár Horzovitz csehországi kerületben, 
hol azelőtt a cseh koronázási jelvényeket őrizték. 

Karmacs, község Zala m., 1224 lak. 
Kármán, 1) József , iró, szül. 1769. márcz. Loson-

ezon. A pesti és a bécsi egyetemen tanult, azután 
Pestre jött ügyvédkedni. Itt megismerkedett Marko-
vics grófnéval, kivel hosszabb ideig volt viszonya.. 



Eltelve irodalmi tervekkel Pestet szellemi közép
ponttá igyekezett tenni. Ennek érdekében kis irói 
kört alakított (Uránia kör) s folyóiratot is indított 
Uránia czimmel, melylyel különösen a hölgyközön
séghez fordult. De a fiatal iró nem igen tudott érvé
nyesülni, s folyóirata a harmadik kötettel megszűnt, 
f 1795-ben 26 éves korában. Munkái mind az Urá
niában jelentek meg. Legköltőibb a Fanni hagyomá
nyai cz. elbeszélés, mely egy boldogtalan leány sze
relmét és hervadását rajzolja. Egy ideig formája miatt 
azt hitték, hogy nem is Kármán irta, hanem egy Fanni 
nevü irónő. Többi munkái nagy részt tendencziózus 
tárczaczikkek (A módi, A nemzet csinosodásáról stb.). 
Gondos művészi stílusa a szép-próza történetében je
lentékeny helyet biztosit számára. L. Halász Ign. K. 

' j . 1878. Baráth F. Vas. Ujs. 1878. Gyulai Pál: Előszó 
F. Hagyományaihoz. Bodnár, Uránia 1880. Heinrich 
G., F. hagyományainak eredetéről, Kisf.-t. Évi. XVI. 
Abafi, K. élete, Munkái II. k. Beöthy Zsolt, Fanni vé
delme, Nemz. Hirlap 1879.; — 2) Mór, a tanárképző
intézet gyakorló főgymnásiumának tanára, egyetemi 
magántanár, a középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, szül. 1843. Szegeden. A Herbart-Ziller-féle 
paedagogiai rendszer terjesztője; előbb az orsz. köz
oktatási tanács jegyzője, sokoldalú tevékenységet fej
tett ki a tanügy terén. Irt paedagogiai czikkeket, for
dított philosophiai munkát, szerkesztett olvasóköny
veket és szakfolyóiratot. 1892. Plagiosippos álnévvel 
két, feltűnést keltő röpiratot irt. 
Karmarsch K á r o l y , szül. 1803. Bécsben, a han-

noverai műegyetem igazgatója, f 1879.; hírneves 
technológus, különösen kiválóak műszaki szótárai. 
Karmazsin, a középkorban a kermesbogárból, 

Coccus polonicus L., készített élénkpiros festék. 
Karmel, hegylánczolat Palaestinában, a Kison for

rásvidékétől a K. előhegység húzódik, összekötte
tésben áll a Libanonnal. Szakadozott, sok barlang; 
magassága 570 m. Itt van a karmelita rend ősi 
kolostora. 
Karmeliták, szerzetesrend, melyet valószínűleg 

Calabriai Bertalan a XII. században Kármel hegyén 
alapított. Szabályaikat III. Hanno pápa erősítette 
meg. Kitűnnek rendkívül szigorú életmódjuk által, a 
XIII. század óta a B. szűz testvéreinek nevezték ma-
,gukat. Ruhájuk fehér köpeny, barna csuhával. Nálunk 
imost házuk és templomuk csak Győrött van. 

Kármin, cochenille főzetből hosszabb idő után ki
váló és lerakodó vörös festőanyag, mely vízben nem, 
ammóniákban oldódik, és adja a vörös tintát, viz- és 
olajfesték vmint arczfesték készítésére szolgál; óva
tosan hevítve megbarnul és az é g e t e t t k.-t adja. 

, Kárminkék, indigokármin (1. e.), k. b a r n a , világos 
szinü földes barna kőszénből készül, melyet kálilug-

.ban feloldva savakkal kezelnek; k. s á r g a , sárgafa, 
quercitron stb. timsós főzete, mely főleg bőrfestésre 

•szolgál; k. zö ld , indigó k. és pikrinsav vegyülete. 
' Kárminkencze, ammoniákos kárminoldat timsó ál
tali csapadéka, festékszerül szolgál. 

' Karnak, falu Egyiptomban, a Nilus jobb partján; a 
régi Thebe romjai. 

Karnevál, a farsang, néhol kivált az utolsó farsan
got értik alatta s főleg Olaszországban az utczán lát

ványosságokkal is megülik. 
Karni Alpesek, a Keleti Alpesek része, a Piave for

rásától a Száva forrásáig terjednek, a Száva és Dráva 
közt Karavanka (1. e.) nevet viselnek. 
Karnyóné (Az özvegy) s két szeleburdiak, C s o k o -

vigjátéka. 

Karok és rendek, status et ordines, igy nevezték 
mindazokat, kik fejenkint v. testületileg nemesi jogok
kal éltek s kiknek az országgyűlésen szavazatuk volt. 
I. Ferdinánd korától a népképviseleti rendszer beho
zataláig k. és rendeknek nevezték az országgyűlést. 

Karolina szigetcsoport, Ausztráliában, vulkanikus 
hegyekkel. A szigetek bensejében nagy kenyérfa-cr-
dők, a lakosság főleg halászattal foglalkozik. A leg
nagyobb sziget Ponape. 1885. végleg spanyol fen-
hatóság alá kerültek s az akkor Németországgal fel
merült viszályt ugy egyenlítették ki, hogy Németor
szág is fontos keresk. és hajózási jogokat nyert. 

Karolina-Auguszta császárné, magyar királyné, I. 
Ferencz 4-ik neje, I. Miksa bajor király leánya, 1816. 
nov. 10. lépett házasságra Ferenczczel, s 1825. szept. 
25. Pozsonyban magyar királynévá koronáztatott, f 
1873. febr. 9. 
Karolina-Mária, nápolyi királyné, I. Ferencz csá

szár és Mária Terézia királynőnk leánya, született 
1752. aug. 13.; 1768. IV. Ferdinánd nápolyi király 
hitvese lett, 1790. jelen volt II. Lipót magyar király-
lyá koronáztatásán. A kormányügyekre nagy befo
lyást gyakorolt s a szabadelvű törekvések elfojtásá
val elősegité a Bourbonok elűzését (1799.). Vissza
térve Nápolyba, kegyetlen boszut állott a forradalom 
részesein. 1805. újra Szicziliába menekült; 1812. 
Konstantinápolyba, innen Bécsbe ment; f 1814. szept. 
10. Hetzendorfban. 
Karolinenthal, Prága egyik külvárosa, a Moldva 

partján; nagy ipur. 
Karoling-uralkodóház, franczia uralkodó család, 

mely a régi franczia királyságban a Merovingek oldala 
mellett előbb a major domusi méltóságot viselte, 
később Kis P i p i n n e l (751.) a franczia trónra lépett, 
N a g y K á r o l y által (800.) a császári méltóság 
birtokába jutott és a középkor leghatalmasabb 
uralkodóházává lőn. Nagy Károly birodalmát fia 
I. L a j o s (814—840.) örökölte, ki 817. 3 fia közt 
osztotta azt meg; Lothár a császári koronát és 
Italiát, Pipin Aquitaniát és Német Lajos a ger
mán tartományokat kapta. Negyedik fiának, Kopasz 
Károlynak születése viszályokat idézett elő, melyek
nek a verduni szerződés (843. aug. 10.) vetett véget; 
itt Károlynak a nyugati franczia tartományok jutottak. 
Ez osztály vetette meg Itália, Német- és Franczia-
ország alapját. Lothár fiai gyermektelenül haltak el, 
s az általuk birt Itália, Lothringia és a provencei 
királyság a másik két testvér ága között került osz
tály alá. Német Lajos fia, III. Vastag K á r o l y , egy 
időre újra egyesité a német, franczia és olasz tartomá
nyokat, de 887. a triburi gyűlésen letétetett, s Német
országban testvérének Karlomannnak törvénytelen fia 
Arnulf (887-899.) követte, kinek fiában III. (gyer
mek) Lajosban a K.-ak német ága kihalt 91 l-ben. 
A franczia ág Kopasz Károly utódaiban V. Lajosig 
virágzott, ennek halála után (987.) a korona Capet 
Hugóra ment át, s az utolsó K., lothringeni Lajos 
fogságban halt meg. 

Károly, s z e n t , b o r r o m a e i , szül. 1538., papi 
pályára lépett, 1560. bibornok; számos munkát irt, 
több nagy jótékonysági intézetet alapított, f 1584. 

Károly, m a g y a r k i r á l y o k , 1) I. (Róbert-)K., 26. 
magyar király, Martell Károly fia, Máriának, V. István 
leányának unokája, szül. 1288. Mint Martell Károly 
trónigényeinek örököse, már 1300. augusztusban 
Spalatóba ment s szept. havában Zágrábban Gergely 
esztergomi érsek által magyar királylyá koronáztatott. 
III. Andrásnak, az Árpád-ház utolsó férfi sarjának ha-



lála után Cseh Venczel ellenében másodszor lett Esz
tergomban megkoronázva, de a jogaikra féltékeny 
magyarok a pápai szék által királyokul kijelölt K.-t 
Venczel eltávozása daczára sem voltak hajlandók 
elfogadni; csak bajor Ottó csúfos kudarcza után, 
Gentilis bibornok tapintatos fellépése következtében 
ismerték el 1307. okt. 10. a Rákoson és 1308. nov. 
27. Pesten, mire 1309. június 15. Budán egy ujdon-
készült koronával 3-adszor, és 1310. aug. 27. Székes
fehérváron az Apor László vajda kezéből visszaszer
zett szent koronával immár negyedízben Magyaror
szág királyává koronáztatott. Uralkodásának első 
éveit a Csák Mátéval és társaival, Amadé nádor fiai
val folyt küzdelmek tölték be. A béke csak Csák Máté 
halála után (1321.) állott teljesen helyre. A következő 
időszakot ügyesen és sikerrel használta fel arra, hogy 
magát és családját a királyi széken megszilárdítsa. 
Az általa létesített belügyi reformok, a törvénykezési 
és honvédelmi rendszer átalakítása, a pénzügy javí
tása nagyban emelték az ország jólétét; hadi válla
latait a Bazarád havasalföldi vajda ellen 1330. viselt 
szerencsétlen háború kivételével siker koronázta; 
diplomacziai összeköttetései és főleg családja tagjai
nak házasságai által pedig Magyarországnak a kö
zépeurópai államok közt vezérszerepet biztosított. Az 
1335. novemberi visegrádi congressuson János cseh, 
Kázmér lengyel királyon kivül 10 fejedelem vett részt. 
3 neje közül Katalin tescheni hgnő gyermekek nélkül 
f 1317.; Beatrix, luxemburgi VII. Henrik császár 
leánya gyermekágyban f 1319. A 3-iktól, Erzsébet 
lengyel hgnőtől szül. fiának, Lajosnak, a magyar tró
non kivül 1339. biztosította a lengyel királyságot; 
Andrásnak, Róbert nápolyi király unokája, Johanna 
keze által a nápolyi koronát igyekezett megszerezni, 
f 1342. július 16. Visegrádon s Székesfehérváron 
temettetett el. — 2) II. (Kis) K., 29. magyar király, 
(mint nápolyi király III. K.), a nápolyi Anjou-ház du-
razzói ágából, Lajos gravinai gróf fia, szül. 1345. A 
Nagy Lajos által 1348. kivégeztetett durazzói Károly 
leányát, Margitot vette nőül. 1382. nápolyi király 
lett. Nagy Lajosnak még 1376. megígérte, hogy leá
nyait nem fogja háborgatni; de boszuvágyó neje 
befolyása alatt megszegte esküjét s elfogadta a hor
vátországi pártütők meghívását. 1385. szept. 14. 
Zenggnél partra szállott s deczemberben Budára ér
kezve, itt előbb kormányzónak, majd királynak kiál
tatott ki s decz. 31. Székesfehérvárott Mária és Er
zsébet királynék jelenlétében megkoronáztatott. 1386. 
febr. 7. a budai kir. palotában Mária királynő párt
hívei tanácskozás közben halálosan megsebesítették 
s Visegrádra hurczolták, hol megfojtva vagy meg
mérgeztetve f febr. 24. Egyházi átok alatt állván, 
csak 1390. temettetett el a visegrádi Szt-András-ko-
Iostorban. — 3) III. K., 47. magyar király (mint római 
császár VI. K.), a Habsburg-ház utolsó férfisarja, I. 
Lipót és Eleonóra császárné ifjabbik fia, szül. 1685. 
okt. 1. A Habsburg-ház spanyol ágának kihalása 
után 1703. spanyol királylyá kiáltatván ki, V. Fülöp 
ellenében hasztalanul igyekezett házának igényeit 
a spanyol koronára érvényesíteni. Testvérének, I. 
Józsefnek halála után 1711. elhagyta Spanyolorszá
got, decz. 22. császárrá, s a szatmári békét megerő-
sitve, 1712. május 22. Pozsonyban magyar királylyá 
koronáztatott. A spanyol koronáról csak a rastatti 
békében (1714. márcz. 7.) mondott le; kárpótlásul 
Belgiumot, Milánót, Nápolyt és a később Sicziliával 
kicserélt Sardiniát kapta; e két utóbbit az 1735. len
gyel örökösödési háború után veszté el. 1715. rendes 

katonaságot szervezett és 1716. háborút indított a 
török ellon, melyben Jenő savoyai hg. aug. 5. Péter
váradnál megverte a törököket s okt. 16. elfoglalta 
az utolsó magyarországi török birtokot, Temesvárt, 
1717. aug. 18. Nándorfehérvárt és a passaroviczi béke 
Oláh-, Szerb- és Bosnyákországok nagy részét III. 
K.-nak szerezte meg. Az ekkép gyarapított országok 
felett fiutódok hiányában nőivadékainak biztosítani 
az örökösödést, volt K.-nak legfőbb gondja, élet
feladata. Az osztr. tartományokban már a pragmatica 
sanctionak nevezett 1713. aug. 19. házi rendelettel 
szabályozta a nőági örökösödést, kimondva egyúttal 
a tartományok feloszthatatlanságát. Magyarországon 
az 1723 : I. és II. t.-cz. terjesztette ki az elsőszülött
ségi jogon való trónöröklést III. Károly leányaira 5 
ezek kihalása esetén I. József és I. Lipót leányainak 
utódaira, kiknek magszakadása után a királyválasz
tási jog visszaszáll a nemzetre. A pragmatica sanc-
tio elismertetése az európai hatalmak részéről K.-nak 
évek munkájába és igen sok áldozatába került. Az 
1728. országgyűlésen az adó reformjára vonatkozó 
törekvései kudarczot vallottak. 1738. a török ellen 
háborút indított, de szerencsétlenül harczolt s a Bal
kán-félszigeti hódításokat mind elveszte, f 1740. 
okt. 20. Bécsben. Nejétől, Erzsébet-Krisztina braun-
schweig-lüneburgi hgnőtől, a korán elhalt Lipót 
főhgen (szül. 1716. april 12., f nov. 4.) kívül 
3 leánya született; ezek közül M á r i a Terézia, 
lothringeni Ferenczczel lépve házasságra, a Habs-
burg-Lothringen dynastiának lőn ősanyjává; Mária-
Anna (szül. 1718. szept. 14., f 1744. decz. 10.) 
Károly lothringeni hghez, Ferencz testvéréhez ment 
nőül; Mária Amália (szül. 1724. april 5.) gyermek
korban f 1730. april 19. 

Károly (Mar té 11-), II. K. nápolyi király (f 1309.) 
és Mária, V. István magyar király leányának (f 1323.) 
fia, az Anjou-ház magyar ágának ősatyja, szül. 1272., 
IV. László halála után a leányági rokonság czimén 
a magyar koronára igényt tartva, 1290. szept. 8. 
Nápolyban a pápa beleegyezésével magy. királylyá 
koronáztatott, kizáratva egyúttal a nápolyi korona 
örökségéből, melyre II. Károly király ifjabbik fiát, 
Róbertet jelölte ki. 1288. körül habsburgi Klemen-
tinával kelt egybe, kitől Károly Róberten, a későbbi 
magyar királyon kivül 2 leánya szül., u. m. Beatrix, 
II. János viennei dauphin neje (szül. 1289 körül, f 
1354.) és Klementin, X. Lajos franczia király neje 
(f 1328.). Igényeit Magyarországra nem tudta érvé
nyesíteni ; mint trónkövetelő f 1295 nyarán. 

Károly, r ó m a i c s á s z á r o k , 1) I. (Nagy) K., Kis 
Pippin franczia király fia, a római császári méltóság 
helyreállítója; szül. 742. ápril 2. Atyja halála után 
(768.) fivérével, Karlomannal, majd ennek özvegyét 
és kiskorú gyermekeit elűzve 771-től egyedül uralko
dott. Desiderius longobard királyt, ki Karlomann csa
ládját pártfogásába fogadta, 774-ben elűzte s király
ságát elfoglalta; majd a szászok ellen intézett hódit6 
hadjáratokat, 783. leverte Vitukind lázadását, 788. 
elfoglalta a bajor herczegséget és 791 — 796. meg
hódította az avarokat. A Pyrenaeusok felé már előbb 
nagy sikerrel terjeszkedett, s 778. elfoglalta Saragos-
sát, de a roncevallesi ütközetben a móroktól veresé
get szenvedett, s csak 801. sikerült uralmát Spanyol
ország felső részére kiterjeszteni. Hogy világuralmi 
törekvéseit szentesítse, 800. karácsony ünnepén III. 
Leo pápa által császárrá koronáztatta magát, s alatt
valóit 802. uj hűségesküre kötelezte. Birodalmában, 
melynek határai északon Dániáig, keleten az Elbéig, 



Saaléig és a Rábáig, délen a Volturnoig és Ebroig s 
nyugaton az Atlanti tengerig terjedtek, a római csá
szárság czime alatt keresztény-frank monarchiát lé
tesített, melynek feje a pápai hatalommal karöltve 
az egész keresztény világ élén volt hivatva állani. 
Ebben a szellemben alakította át capitulareiban né
peinek közigazgatását s törvénykezését. Mint had
vezér, organisator és mint a tudományok pártfogója, 
a középkor'egyik legnagyobb alakja. Három fia Ká
roly, Pipin és Lajos közül, kik között országait meg
osztani szándékozott, csak Lajos maradt életben; ezt 
813. császárrá koronáztatva, f 814. január 28. és 
Aachenben temettetett el. — 2) II. K. (K o p a s z), a Ka
roling-házból, I. Lajos fia, szül. 823. június 13., a ver-
duni szerződésben 843. Aquitaniát kapta, mit a ké
sőbbi osztozásoknál ujabb országokkal gyarapított. 
II. Lajos halála után 875. decz. 25. Rómában csá
szárrá koronáztatott, f 877. okt. 6. — 3) III. K ö v é r 
K., a Karoling-házból, Német Lajos fia, szül. 839., 
881. febr. Rómában nyerte el a császári koronát; a 
triburi gyűlésen 887. nov. letétetett és kevéssel ezután 
f 888. jan. 13. Neidingenben. — 4) IV. K., a luxem
burgi házból, János cseh király fia, szül. 1316. máj. 
14. Prágában; 1346. követte atyját a cseh trónon; 
1346. július 11. bajor Lajos császár ellenében német 
királyivá választatott; ezzel és a Lajos utódjával, 
schwarzburgi Günther ellenkirálylyal folytatott küz
delmek után Rómában 1355. ápril 5. császárrá koro
náztatott. 1356. a német birodalomnak az a r a n y 
bulla néven ismert alkotmányt adta, melyben a vá
lasztófejedelmek jogait szabályozva, előkészítette a 
birodalomnak egyes államokra való szétbomlását. 
Kormányzati, politikája első sorban Csehország és 
uralkodóháza emelésére irányult. Nagy Lajos ma
gyar királylyal sürü összeköttetésben állott; 1360. 
a király anyjáról, Erzsébetről tett gyalázó nyilatko
zatai megrontották a jó viszonyt, s a béke 2 évi ha
dakozás után csak 1364. febr. 10. Brünnben állott 
helyre, hol az Anjou-, Luxemburg- és Habsburg-
dynastiák kölcsönös örökösödési szerződésre léptek. 
A tudományok pártolása körül főleg a prágai egye
tem alapításával (1348.) tünt ki; ez volt az első 
német egyetem. Négy neje volt; a 3-ikkal, Anna 
schweidniczi hgnővel Budán 1353. máj. 27. tartotta 
esküvőjét; a 4-iktől, Erzsébet pomerániai hgnőtől 
(f 1393.) szül. Z s i g m o n d , kit 1372. Mária magyar 
királyleánynyal jegyzett el, utat nyitva ez által csa
ládjának a magyar trónra. Elsőszülöttjét V e n c z e l t 
1376. római királylyá választatva, f 1378. nov. 29. 
Prágában. Wernusky, Gesch. Kaiser K. IV. (Innsbruck 
1880. sköv.). - 5) V. K., a Habsburg házból, I. Miksa 
császár fiának, szép Fülöpnek és Johanna spanyol 
királynőnek idősb fia, szül. 1500. febr. 24. Gentben; 
1516-ban spanyol király lett; 1519. jun. 28. római 
császárrá választatott és 1520. okt. 22. Aachenben 
megkoronáztatott, mialatt a Habsburg-ház ausztriai 
tartományai testvérének, Ferdinánd későbbi magyar 
királynak és római császárnak jutottak. A wormsi 
gyűlésen 1521-ben Luther ellen teljes erélylyel lépve 
fel, hosszú küzdelmet idézett elő Németország kath. 
és protestáns fejedelmei között; egyidejűleg I. Fe-
jencz franczia királylyal is háborút kezdett, mely 
nagyrészt olasz területen folyt le s Ferencz fog
ságba kerülése (1525. febr. 24.) után a madridi 
békében (1526. jan. 14.), majd Róma bevétele után 
,(1527. máj. 6.) a cambrai-i szerződésben (1529.) 
K. javára végződött. 1530. febr. 24. Bolognában 
VII. Kelemen által császárrá koronáztatta magát; 

ez volt az utolsó császári koronázás Itáliában. A 
németországi ügyek 1530-ban kezdték komolyabban 
igénybe venni K. figyelmét. A protestantismus roha
mosan terjedt, s az ágostai hitvallás visszautasítása 
daczára (1530.) több évi küzdelem után csak a nürn
bergi békében (1532.) adott engedmények tették le
hetővé K.-nak, hogy a török részéről fenyegetett test
vérének, Ferdinánd magyar királynak 80.000-nyi se
reggel segítségére mehessen. Az 1546-iki regensburgi 
gyűlésen a protestantismus hiveit lázadóknak nyil
vánította s a schmalkaldi szövetség ellen sikerrel 
hadakozott, de a protestánsok hadvezére, Szász Mó
ricz a francziákkal szövetkezve 1552-ben a passaui 
békében jelentékeny engedményekre kényszerité. Az 
uralkodás gondjaiba belefáradva, 1555. a birodalom 
kormányát Ferdinándra bizta, 1556. lemondott fia, 
Fülöp javára a spanyol trónról, s ez év szept. havá
ban a császári koronát is letéve, a San Yuste-i kolos
torban teljes visszavonultságban f 1558. szept. 21. — 
6) VI. K., 1. III. K á r o l y magyar király. - 7) VII. K., 
a Wittelsbach-házból, Miksa Emánuel bajor vál. fejed, 
fia, szül. 1697. aug. 6., 1722.1. József császár és ma
gyar király ifjabb leányát Mária-Amáliát vette nőül. 
1726. febr. 26. követte atyját a bajor trónon. VI. Ká
roly halála után a pragmatica sanctio ellenére igényt 
támasztva a Habsburg-ház örökségére, 1741. haddal 
támadta meg Mária-Teréziát; elfoglalta Ausztria egy 
részét és nov. 25. Prágában cseh királytyá, 1742. 
jan. 24. római császárrá választatott. Az osztrák 
örökösödési háború a magyarok segélyével M á r i a 
T e r é z i a (1. e.) javára dőlt el; K. Bajorországból is 
kiűzetett s csak II. Frigyes segítségével térhetett visz-
sza 1744. okt. 23. Münchenbe, hol f 1745. január 20. 

Károly, két angol király, 1) I. K., szül. 1600 nov. 
19. 1625. lépett trónra, üldözte a puritánokat, tör
vénytelen adót vetett ki, mire kitört a forradalom; K. 
elfogatott s a parlament ítélete alapján 1649. jan. 30. 
lefejeztetett; — 2) II. K., az előbbinek fia, szül. 1630. 
május 29.; a forradalom idején külföldön élt, 1660. 
visszahivatott, de folyton összeütközésben élt népé
vel; a kath. hitre térve f 1685. febr. 5. 

Károly, tiz f r a n c z i a király, az utolsó X. K., szül. 
1757. okt. 9. Versaillesben, XV. Lajos unokája; a for
radalomban kivándorolt; 1814. távollevő bátyja, 
XVIII. Lajos helyett átvette az uralmat s midőn e 
király gyermektelenül elhunyt, 1824. szept. 16. trónra 
lépett. Törvénytelen intézkedései idézték elő az 1830. 
júliusi forradalmat; elűzetvén f 1836. november 6. 
Görzben. 

Károly, tizenöt s v é d király neve; a fontosabbak: 
1) XII. K., szül. 1682. jun. 27., trónra lépett 1697; dia
dalmasan harczolt a dánokkal, lengyelekkel, oroszok
kal; ez utóbbiakat 1700. nov. 20. Narvánál tönkre 
verte; 1707. Mazeppa kozák hetman hívására Ukraj
nába nyomult, de Nagy Péter czár 1709. jul. 8. Pul-
tavánál megverte; K. a törökökhöz menekült s csak 
1714. tért haza; 1718. decz. 11. Friedrichshall os
troma közben lelövetett; — 2) XIV. K. J á n o s , Ber-
nadotte (1. e.) franczia tábornagy, a mostani svéd
norvég uralkodóház megalapítója. 

Károly, r o m á n király, szül. 1839. april 20., mint 
Hohenzollern Károly Antalherczegmásodik fia; 1857. 
a poroiz hadseregbe lépett, 1866. febr. 23. Románia 
fejedelmévé választatott s jul. 12. esküt tett az alkot
mányra; az 1877-ki török háborúban a czár segítsé
gére sietve az orosz hadakat megmentette a megsem
misítéstől ; ugyanakkor kikiáltotta Románia függet
lenségét, 1881. márcz. 26. felvette a királyi czimet. 



Hosszú uralkodása áldásos Romániára; neje Erzsé
bet (1. e.) wiedi herczegné; gyermekei nincsenek. 

Károly A l b e r t , Szardínia királya, szül. 1798. okt. 
29; 1831. lépett trónra, 1848. országának alkotmányt 
adott, Ausztriának hadat üzent, de két izben meg
veretvén, 1849. márcz. 29. leköszönt s még azon év 
jul. 28. f. 

Károly , főherczegek és magy . kir. h e r c z e g e k , 
1) K. főhg., II. Lipót 3. fia, szül. 1771. szept. 5. Fló-
renczben. Mint vezérőrnagy vett részt 1792—95. a 
franczia hadjáratban. 1796. a császári haderő főve
zére lett s német és olasz területen többször megverte 
a francziákat. A campoformioi béke után Csehorszá
got kormányozta, 1799. ismét mint fővezér folytatta 
a háborút. 1801. a hadi tanács elnöke; 1805. Napóleon 
ellen harczolt; az auszterlitzi csata után Napóleon 
1805. decz. 27. Stammersdorfnál, Bécs mellett maga 
kérette találkozásra legerősebb ellenfelét. 1806-tól 
generalissimus és hadügyminiszter, 1809. a 200.000-
nyi osztrák hadsereg vezére; máj. 21 — 22. az asperni 
diadalt vívta ki a francziák fölött; de Wagramná! jul. 
5 — 6. csatát vesztett. Erre lemondott generalissimusi 
rangjáról, Teschenbe vonult Albert szász-tescheni 
herczeghez, kinek nagy vagyonát örökölte, f 1847. 
ápr. 30. — 2) K. F e r d i n á n d főhg, az előbbi fia, 
lovassági tábornok, szül. 1818. jul. 29.; József nádor 
leányával, E r z s é b e t főhgnővel (1. e.) lépett házas
ságra, f 1874. nov. 20. — 3) K. La jos , trónörökös 
főhg, felséges urunk testvéröcscse, szül. 1833. jul. 30. 
Schönbrunnban; 1856. Margit szász hgnővel lépett 
házasságra, ki f 1858. szept. 15.; 1862. Mária An-
nunziata nápolyi hgnővel (f 1871. máj. 4.), 3. neje 
(1873. jul. 23-tól) Mária Terézia braganzai hgnő, ki
től két leánya született. Második házasságából szül. 
F e r e n c z F e r d i n á n d főhg (1. e.), a praesumptiv 
trónörökös. K. L. főhg lovassági tábornok s a vörös
kereszt-egylet védnöke; nejével együtt élénk részt 
vesz a monarchia mindkét államának kulturális és 
társadalmi mozgalmaiban. — 4) K. I s t v á n főhg, K. 
Ferd. főhg és Erzsébet, József nádor lányának fia, 
szül. 1860. szept. 5. Gross-Seelowitzban; sorhajó
kapitány, az aranygyapjas rend lovagja. 1882. Mária 
Terézia toscanai hgnővel lépett házasságra. — 5) K. 
F e r e n c z J ó z s e f főhg, Ottó főhgnek, K. Lajos trón
örökös ifjabb fiának fia, szül. 1887. aug. 17. Persen-
bengban. — 6) K. A l b r e c h t főhg, K. István főhg 
fia, szül. 1888. decz. 18. Polában. 

Károly, l o t h r i n g i a i h e r c z e g , Ferencz hg. fia, 
szül. 1643. apr. 3. A francziák elfoglalván Lothrin-
giát, I. Lipót szolgálatába lépett s mint az 1683. 
megindult felszabadító hadjárat diadalmas vezére 
nevét a magyar történelemben örökre emlékezetessé 
tette. Bécset 1683. szept. 12. Sobiesky Jánossal fel
mentette az ostrom alól; 1685. aug. 16. Esztergom
nál megverte a törököket s Buda eredménytelen os
tromát vezette. 1686. ő volt a Budát visszafoglaló 
keresztény sereg fővezére. Győzelmeit 1687. aug. 12. 
Mohácsnál tetézte; majd Erdélybe ment, hogy a feje
delemség hódolatát I. Lipót részére átvegye, f 1690. 
apr. 18. Welsben. 
Károly Ágos t , weimari nagyherczeg, szül. 1757., 

trónra lépett 1775.; Goethe és a weimari irói kör ba
rátja volt, f 1828. jun. 14. 

Károly T i v a d a r , bajor herczeg, Erzsébet király
nénk fivére, szül. 1839. aug. 9. Előbb katona, 1874. 
Münchenben orvosi szigorlatot tett, kitűnő szemész, 
a szegények számára gyógyintézetet állított. Gyakran 
jár hazánkban. 

Károly G y ö r g y H u g ó , tanár és író, szül. 1840. 
szept. 7. Debreczenben. A premontrei szerzetbe 
lépett, előbb Kassán, azután Budapesten tanár; irt 
irodalomtört. és széptani dolgozatokat. 

Károly, Nagy-, rend. tan. város Szatmár m., 13.475 
lak., járásb., adóhiv., gymnasium., Sz. m. székhelye. 

Károlyfalva, község Temes m., 3378 lak. járasb. 
Károly-Fehérvár, Gyula-Fehérvár neve az idegen 

uralom idején, a német Karlsburg után. 
Károlyi (nagykárolyi) grófi család, a Kaplon nem 

leghatalmasabb kiágazása. J á n o s fiától, kaploni 
S i m o n t ó l származik, ki 1264 körül élt. Ennek fiától 
az Ördögnek nevezett A n d r á s t ó l (1291.) a leszár
mazás megszakítás nélkül kimutatható. Eredetileg 
Olcsvay nevet viselt; a XIV. század óta használja 
a K á r o l y i nevet, Nagy-Károly városától, melynek 
határában ma is nagy birtokai vannak. K. Lancz 
L á s z l ó (1449 — 89 körül) Mátyás király kedvelt 
hive volt. A K.-ak a XVI. szdtól kiváló szerepet vit
tek Magyarország történetében. K. Mihá ly 1609. 
decz. 11. báróságot, K. S á n d o r 1712. ápr. 5. grófi 
rangot kapott. — 1) A l a j o s , szül. 1825. aug. 8. 
A diplomacziai pályán működött, nagykövet volt 
Berlinben és Londonban, f 1889. deczember 26. — 
2) A n t a l , a magyar nemesi testőrség kapitánya; 
Ferencz kir. főasztalnok fia, sz. 1732. okt. 25. Kora 
ifjúságában vitézül harczolt a poroszok ellen. 
1758. szatmári főispán és altábornagy. A hochkir-
cheni ütközetben (1758. okt. 15.) életveszélyesen 
megsebesült. 1760. hétszemélynök, 1766. helyettes 
fővezér, 1787. a testőrség kapitánya, f 1791. aug. 
24-én. — 3) F e r e n c z , királyi főasztalnok, Sándor 
fia, szül. 1705., 1721-től szatmári főispán, 1738-tól 
ezredtulajdonos, 1739. lovassági tábornok és 1741. 
helyettes fővezér, 1744. részt vett a porosz hadjárat
ban. 1745. hétszemélynök, 1748. a lovasság vezére, 
Nagy-Károlyban 1755. könyvsajtót állíttatott. Mint 
kir. főasztalnok f 1758. — 4) G á b o r gróf, orsz. 
képv. szül. 1841. nov. 18. Bpesten. 1861-64. Genf
ben érintkezésben állott a magyar emigratio tagjai
val, nagyobb utazást tett Afrikában és Ázsiában, 
Genuában és 1884-ig Parisban élt, 1887 óta orsz. 
képviselő. — 5) G y ö r g y , sz. 1802. márcz. 28.; részt 
vett kora mozgalmaiban, az Akadémia megalapítá
sához nagy összeggel járult; főispán, koronaőr, tit
kos tanácsos volt.f 1877.nov.9. — 6) I s t v á n , v. b. t. 
tan., József gr. fia, szül. 1797. nov. 19. Bécsben, 
t 1881. június 12-én Fóthon. A Sz.-István-társulat 
elnöke s az irói segélyegylet megalapítója volt. — 

7) I s t v á n gr., orsz. képv., szül. 1845.febr. 2. Buda- > 
pesten. 1866. a magyar legio tagja, ennek feloszlása 
után elfogták, de Bismarck közbenjárására szabadon 
bocsátották; élénk részt vett a főváros társad, mozgal
maiban, a nemz. kaszinó igazgatója, 1887 óta képv. — 
8) József , Antal gr. fia, szül. 1768. okt. 7. 1787. 
Békés vm. főispánja, 1791. szatmári főispán; katonai 
czélokra, egyházakra és iskolákra sokat áldozott, 
f 1803. ápril. 4. Bécsben. — 9) L á s z l ó gr., orsz. 
képv., sz. 1859. Parisban. Tanulmányait itthon vé
gezve, külföldre ment, 1887 óta orsz. képviselő. — 
10) Mihá ly , szatmári főispán, szül. 1585., 1609-ben 
báróságot kapott; sógora Bethlen Gábor Szatmár 
megye főispánjává nevezte ki s II. Ferdinánd 1622. 
megerősité e méltóságában, f 1626. — 11) Sándor,, 
főhadvezér, László szatmári főispán (f 1689.) fia, 
szül. 1668. márcz. 20., 16S7-től atyja utóda a főis
pánságban, 1699. kir. táblai biró, 1703. a Rákóczy-
felkelés kezdetén a kuruczokat Dolhánál megverte, 



de a bécsi udvar lenéző magaviselete és gyanúsítá
sai elkeserítették, mire maga is Rákóczy mellé állott 
és egyike volt legjobb vezéreinek. 1704. már a feje
delem altábornagya, 1705. fővezére és a tiszántúli 
részek főparancsnoka, de a zsibói csatavesztés miatt, 
melyet sokan az ő elkésésének tulajdonítottak, majd
nem viszályba keveredett a fejedelemmel. 1708-ban 
Erdély főparancsnoka, 1709. Bottyán hadtestével a 
morva és osztrák határszélen hadakozott s 1710-ben 
fölszabadította Érsekújvárt az ostrom alól. Ezentúl 
majdnem egyedül ő volt lelke a hadjáratnak, s midőn 
annak eredményében többé bizni nem lehetett, ő hozta 
létre 1711. a szatmári békét. III. Károly által helyet
tes fővezérré neveztetett ki s 1712. ápr. 5. grófságot 
kapott. 1723-ben a lovasság vezére, 1724-ben hely
tartó tanácsos és tartományi biztossági főigazgató, 
1741-ben fővezér (marsai) lett. f 1743. szept 8-án. 
Gr. K. Sándor önéletírása : kiadta Szalay László. — 
12) S á n d o r gr., orsz. képv., szül. 1831. nov. 10. 
Készt vett a szabadságharczban, ennek leveretése 
után külföldre ment ; visszatérve a közgazdasági 
mozgalmak terén nagy tevékenységet fejtett ki, egyike 
a gazdakör alapító tagjainak, 1882. v. b. t. tanácsos, 
az 1885. orsz. kiállításkor a nemzetközi gazda kon
gresszus elnöke volt. 1881. szabadelvű, 1887 óta 
nemzeti párti képviselő. A Szt.-István-társ. alelnöke. 
Több közgazdasági tanulmányt irt. — 13) T i b o r 
gr„ szül. 1843. szept. 26. Pozsonyban. 1863. be
utazta Spanyolországot és Afrikát, 1866. a magyar 
légió tagja, 1878 — 84. orsz. képviselő, a magy. kép-
zőműv. társ. elnöke. Irodalmilag is működött s lefor
dította Ouinetnek a franczia forradalomról írott mű
vét. — 14) Z s u z s a n n a , erdélyi fejedelemasszony, 
Bethlen Gábor első hitvese, K. Mihály testvére ; mi
dőn férje magyar királylyá választatott, ő is Magyar
ország királynéjának irta magát. Vallásosságban és 
jótékonyságban méltó társa volt fejedelmi hitvesének, 
f 1622. május 13. 
Károlyi, 1) Árpád , egyet, magántanár, a bécsi cs. 

és kir. titkos áll. levéltár allevéltárnoka, történetíró, 
szül. 1854. Budapesten, tanulmányait a nagy-kőrösi 
collegiumban és a bpesti egyetemen végezte, azután 
két évet töltött a bécsi palaeographiai intézetben, mire 
a bécsi cs. és kir. levéltárnál fogalmazó, majd u. o. 
a magyar, orosz és török osztályok levéltárnoka. 
Számos történeti munkát és dolgozatot irt, nagyrészt 
addig hozzáférhetlen kútfők alapján. 1886. a főváros 
megbízásából megírta Budavárnak a törököktől való 
visszafoglalása történetét. A m. tud. Akadémiának 
1878.lev., 1889.rendes tagja. — 2) G á s p á r , reformá
tus iró és bibliafordító, szül. 1529. körül. Német
országban tanult s ott alaposan megismerkedett a 
protest. tanokkal, melyeknek itthon, mint gönczi pap, 
tollal és szóval buzgó terjesztője lőn. Legnevezete
sebb műve a szentírás magyar fordítása, mely 2 
kötetben Vizsolyban nyomatott 1589 —90-ben f 
1592-ben. Bibliafordítása megjelenésének háromszá
zados évfordulóját a magyar protestáns világ nagy 
érdeklődés mellett ünnepelte meg. Szobrot is emeltek 
emlékének. 

Károlyváros, szab. kir. rend. tan. vár. Zágráb m., 
5559 lak., a Kulpa mellett, ott hol völgye termékeny 
lapálylyá szélesedik. Áll az erősségből, a belváros
ból és Dubovácz külvárosból. Nevét1 Károly főher-
czegtől vette, ki itt 1579. a törökök ellen várat épí
tett. Kereskedelme és ipara élénk. Kath. gymnasium, 
járásbir. és adóhiv.; gör. kel. püspökség. 

Karom, az állati köröm. 

Káromkodás, másoknak kárt, rosszat kívánó v. 
szent dolgokat szidalmazó kifakadás. 

Karpatho (Skarpanto), az Aegaei tengerben fekvő 
török sziget, ter. 220 km 2, 5000 lak. Kikötő Arkassa. 

Kárpáthy Zoltán, J ó k a i M. regénye (1854.). 
Kárpáti erdős hegység, az é.-k. határlánczolatnak 

(1. e.) a Poprád áttörésétől a Laborcza völgyéig (a 
Duklai hágóig 502 m. m.) terjedő hegység neve. A 
kárpáti homokkőből álló K. e. hegység a hegytetők 
és hátak elmosódott tömegét teszi, melyek a völgyek 
felé jobbára szelíden ereszkednek. Az erdős magas
latok az erosio által annyit szenvedtek, hogy a víz
választó menetét gyakran nehéz meghatározni. Fő-
vizválasztó a Tisza és Visztula közt a határon vo
nuló gerinczen van. A hsg legnagyobb tömegei a 
Tarcza és Tapoly közt a Mincso l , J á v o r és 
C s e r g ő hegységek. A Tarcza felé néző letőjükön a 
neokom palaövből jura és neokom mészkősziklák 
merednek fel s hegyes szakadékos alakjuk elütő a 
homokkő gömbölyded tetőitől. A Mincsoltól (1157 m. 
m.) ágazik el d.-ny. felé azon ág, melyen a Sucha 
dolina (1059 m.), a Lysza hora (836 m.), a Zadue 
szkali (732 m.) emelkednek ki, s ez a fővizválasztó a 
Tisza és Visztula közt. A Szekcső és Tapoly völgyei 
közt alacsony dombsorok vannak, melyek legmaga
sabb csúcsa a Sárosi Magura (890 m.). A Tapoly és 
Ondava közt is alacsony a Zboró-Varannói hsg, fő-
csúcsa a Csernahora, 670 m. Az Ondava és Laborcza 
közti hegységek sem emelkednek az 1000 m. fölé; 
erdőkkel vannak borítva. 

Kárpáti homokkő, a Kárpátok legalantabb fekvő 
rétegeit alkotó jó minőségű homokkő; részben a j u r a, 
részben a k r é t a képlethez (formatiohoz) tartozik. 

Kárpátok, északkeleti előhegységét teszik az Alpe-
seknek, melyekkel földalakulati jellemvonásaik egybe-
tartozóknak tüntetik fel; a hegység tehát egyik tagja 
azon nagy alpesi hegyrendszernek, melyhez a Pyre-
néek, Alpesek, Apenninek és a Balkán hegyrendszerek 
is tartoznak. A Duna balpartján kezdődik s 1500 
km.-t (200 mfd) meghaladó, d. ny. felé nyilt ivben 
karolja körül a magyar alföld sülyedési medenczéjét; 
az Al-Dunáig tarl és utolsó szakasza, az erdélyi ha
vasok (1. e.) alkotják az átmenetet és összekötő kap
csot a Balkán-rendszer hegységeihez. A continens 
legészakibbra nyomuló emelkedése s Európa erősen 
felgyűrt déli felének mintegy párkánya az é. és k. 
meg nem zavart rétegzésü mélysikjai felé. Tőle é.-ra 
sehol hegyrendszerek nincsenek. A K. hegyvidéke 
240.000 km 2 területet foglal el; majdnem egészen az 
osztrák-magyar monarchia és nagyrészt Magyar
ország területén húzódik, melynek részben természe
tes határául szolgál. A K. övének külső határai a 
Herczin-Szudeti hegyrendszerek felé a Morva-Becsva 
és Odera völgyei: további részében hosszú lejtővei 
ereszkedik az é.-k.-re és d.-re fekvő nagy síksá
gokra. Belső vonala az általa befogott magyar me-
denczével érintkezik; a belőle kiemelkedő régibb 
korú hegységek bár megközelítik, de tőlük mégis 
széles völgyek választják el. A Magyar Középhegy
ségtől az Ipoly és Sajó völgyei, a Magyar-Erdélyi 
(Bihar) határhegységtől azon neogen öblözet vá
lasztja el, mely a Prelukai kristályos pala tömege 
és a Lápos hegység közt van, bár itt a homokkő 
némi összekötő kapocsként szerepel; élesebb a határ 
a K. utolsó szakasza és a magy.-erd. határhegyrend
szer közt a Béga és Maros völgyeiben, valamint a 
Krassó-Szörényi hegyek felé a Temes-Cserna völ
gyében. A K. hegyrendszere is, mint az Alpesek, egy 



északnak domborodó ivvel húzódik, melyet, mint az 
Alpesek hegységeit, a harmadkor elején délről északra 
ható vízszintes erők gyűrtek és emeltek fel egyolda
lúan ; ezen oldalnyomás hatása az északi, régibb 
hegységek visszahatása szerint módosult; közelök
ben a feléjök tolt rétegek torlódást szenvedtek és 
ennek következtében összegyürettek. Az oldalnyo
más a déli sülyedő földterülettől származott. A tor
lasztó tömeg, mely felé a mozgás történt, a Kárpá
tokra nézve részben a cseh gránit fensik tömege és 
az orosz sikság, melyben a rétegek is vízszintesen 
települvék. A K. egyoldalú alkotásuak, északról egy
másba gyűrt és egymás fölé tolt redőket, déli belső 
oldalukon töréseket és vetődéseket mutatnak, melye
ken ifjabb eruptív kőzetek tolultak fel. A K. belső 
meredeke az alföld felé törési párkánynak is vehető, 
s a sülyedésimedencze szélén a harmadkori vulkános
ság trachit hegyei és a hőforrások hasadékokra utal
nak. E nagymérvű vulkánosság trachit hegységei azok, 
melyek a Kárpátokat az Alpesektől megkülönböztetik. 
A K.-ban a központi kristályos palatömegek sza
bálytalanul szakadozottan bukkannak elő, mint szi
getcsoportok, az ifjabb rétegekből. Ezen kristályos 
szigetekhez, kőzeteikre rakodva, régibb üledékes kő
zetek csatlakoznak (palaeozoi, jura-, krétaképződ
mények), de nem köröskörül,.hanem a külső oldalon. 
Ilyen kristályos pala szigetek teszik a Kis-Kárpátok 
és Közép-Kárpátok vázát; egy másik a Kárpáti erdős 
hsg végén, Mármarosban, a Rodnai havasokban és 
Bukovinában lép fel; legnagyobb csoportja az Erdé
lyi havasok tömegei. A mészkő öv, bár mindenütt 
felbukkan, nem szakadatlan kisérő mint az Alpesek-
ben. A mészkövek fellépnek az é.-ny. Kárpátokban, 
és két vonulatban ivalakulag kerülik meg központi 
Kárpátjainkat, a kárpáti homokkő területén. Az é. 
osztrák területre esik, a d. hosszú keskeny szalagban 
kisérve a kristályos vázt, mint a szirtek vonulatja 
ismeretes. Liasz, triász, jura és kréta legkülönbözőbb 
szintájai alkotják. Nem ritka esetben a körülvevő 
lágy kőzet-anyagból (homokkő) elszigetelt jurakoru 
mészsziklák állanak ki mint szirtfokok, melyekkel 
szemben az övező homokkövek ellentétes letelepe
désben vannak. Sokkal nagyobb tömegekké torlódott 
fel a k. homokkő, mely szakadatlan kapcsolatban, 
hosszú redőkbe gyűrve kiséri é.-ról, míg belső vonula
tában is, bár szakadozottabban, de mindenütt követ
hetni. A Kis-K.-tói mind nagyobb terjedelemben foly
tatódik é. és é.-k.-re, Eperjes délkörén eléri legna
gyobb szélességét (140—150 km.) s az ivvel d.-k.-
nek tovább kanyarodik. Sok helyt gyűrűként övezi 
az idősebb kőzeteket, vlmint a trachit hegységeket is. 
A trachit hegységek az iv belső részén a diluviális 
medencze szélén mint eredményei a neogen korú 
vulkánosságnak helyezkednek el; ezekaSelmeczi hsg, 
Eperjes-Tokaji és a leghosszabb, az é.-ny.-ról d.-k.-re 
csapó Vihorlat-Gutin-Hargita. A legfontosabb ércz-
telepek e hegységekben vannak. A szerkezet és föld
tani viszonyok teszik a hegység képének változatos
ságát ; bár nem éri el az Alpesek magasságát, örök 
hó és glecserek nincsenek, mégis megtalálni az 
alpesi hsgek bájait. Sokszor kis területen találkoznak 
a különböző kőzetü hegyek szépségei ; a széles 
gömbölyű hátú homokkövet trachit és bazalt töri át 
merészen ; majd a mészkő hegy szeszélyes szikláit 
találni a karsztjelenségek bizarr sivárságával. Csak 
egyes szűkebb régiói érik el a havasi hegység ma
gassági határát. Legmagasabb csúcsa a Geriachfalvi, 
2659 m. De a diluviumban a Magas-Tátrát, az Er-1 

délyi havasokat és tán a Máramarosi havasokat is 
örök hó fedte. A Magas-Tátrában mélyen lenyúltak 
a glecserek s homlok-morenájuk a völgyekben má-
lyen előre volt tolva. Az erdőtenyészet határa kö
rülbelül 1500 méternél van, azonfelül a boltoza
tos gerinczeken tágas havasi legelők vannak vagy 
sziklás gerinczek, melyek sokszor az erosió folytán 
erősen csipkézettek. Legmagasabb emelkedését a 
Magas-Tátrában, azután a Mármarosi és Erdélyi 
havasokban éri el. A hegységek viszonylagos ma
gassága mégis jelentős, mivel az alföldnek és fővöl-
gyeknek tengerfeletti magassága csekély. A K.-nak 
belső oldaluk a meredek, a külső é.-nak lejtő fensik-
kal az urai-kárpáti földháttal olvad össze. A K. sehol 
sem alkotnak áthághatlan akadályt, mély nyergelések 
s völgyek nyitnak utat. A hegyszorosokban az é.-ny.-i 
K.-ban 4-en vasút, 10-en országút, az é.-k. Kárpá-. 
tokban 3-on vasút és 8-on országút, a Keleti és 
Erdélyi havasokban vasút 2-őn, orsz.-ut 20-on megy 
át. A Kárpátok völgyei a Duna, Visztula és Dnjesz-
ter folyamok rendszereihez tartoznak. A hegység 
geológiai és orographiai alapon öt főcsoportra osz
lik, melyek külső alakjukra és belső szerkezetökre 
különböznek egymástól. E szakaszok fekvésök sze
rint északnyugati, közép, északkeleti, keleti és déli 
(Erdélyi havasok) Kárpátoknak neveztetnek. (A hegy
ség egyes szakaszait, csúcsait, fontosabb pontjait 
1. külön saját nevök alatt.) 

Karpfen, magyarul Korpona. 
Kárpit, tapetum, számos emlősnél előforduló csillogó 

fémfényü folt a szem érhártyájának mellső felületén, 
mely homorú tükörként működik s a sugarak vissza
vetése által sötétben az állatok szemének zöldes vil
logását okozza. 
Kárpit, falbefedésre szolgáló papír, melynek egy

színű alapját régebben szabadkézi rajzokkal fedték, 
ujabban géppel mintázzák; b á r s o n y k., olykép ké
szül, hogy a mintát lenolajkenczével nyomják az 
alapra és aztán szines gyapjuhulladékkal v. fürész
porral fedik be; k. s z ö v e t , falbevonásra szolgáló 
gyapjúszövet, melyet az arabok hoztak először Ázsiá
ból Európába, ide tartozik a gobelin is (1. e.); bőr 
k. a XI. század óta készül Spanyolországban, ujab
ban viaszos vászonnal helyettesitik. K.-ot hazánk
ban is állítanak elő. K á r p i t o s , ki a falat k.-tal be
vonja és egyéb díszítési munkát is végez. 

Karr Alfonz, franczia iró, szül. 1808. nov. 24. 
Parisban; 1855 óta Nizzában élt. Számos regényt 
(becses: »Geneviéve«), elmés, csípős csevegést (»Gue-
pes«, 1853 — 57.) és apró drámai művet irt. Mun
káiból igen sok magyarul is megjelent, f 1890. 
Karsay S á n d o r , a dunántúli ág. ev. egyház püs

pöke, szül. 1814. márcz. 15. Győrött. Sopronban és 
Bécsben hallgatta a theologiát, 1837. lelkész, 1847. 
egyházker. aljegyző, 1858. esperes, 1868. egyházker. 
főjegyző, 1866. püspök. Kir. tan.czimet, 1887. nemes
séget, 1892. Lipótrendet nyert. Számos népnevelési 
művet irt. 

Karsz, orosz terület Transkaukasiábar, ter. 18.647 
km 2, 162.665 lak. Főhelye K., a K. folyó m., 7500 lak. 
Erősség. 

Karszt hegységek, a K. alpesek déli mészkő vonu
latai, nagyrészben Krajnában, Isztriában és Hor
vátországban. Egyes részei : 1) K r a j n a i és isz
t r i a i csoport, még az Alpesek rendszeréhez számit
ható, s annak d. mészkő vonulata. Terjedelmes hsg, 
lépcsőzetes emelkedésekkel, a laibachi völgy-lapálytól 
délre, az isztriai hegyvidékre támaszkodik, többi ha-



tárai a Száva és Kulpa folyók, az Adriai tenger és 
Isonzó. A fensik é. részét krajnai, a d.-ny.-it pedig 
isztriai K.-nak nevezik. É.-ny.-róí d.-k.-nek vonuló 
•szakgatott hegylánczokkal és magas síkokkal van 
fedve. Ritkán erdős, hanem szürke sziklák fedik. 
A krajnai K. főcsucsa a Schneeberg 1796, az istriai 
K.-é a Monté Maggiore Fiume mellett 1396 m. A K. 
•egy k. nyúlványa a Gurk és Kulpa közt, U s z k ó k 
hsg néven (1175 m.). Itt a karszt-jelleg a legszembe
tűnőbben lép fel. Van 30 föld alatt bujdosó folyó, 
150 barlang, 50 katlanvölgy és számtalan természetes 
akna és dolina. (Hires barlangok : Adelsbergi és Mag
dolna, Fridrichsteini Nabresina mellett és a Reka St.-
Ganzian mellett.) — 2) H o r v á t c s o p o r t , a Kulpá-
tól délre, a Zermanyáig lenyúló fensik, az Adriai 
tenger és a Korana, Glina, Unna völgyei közt. A kraj
nai folytatásának tekinthető földtani vmint dom
borzati alkotásban. De már a Balkán-rendszer hegysé
geihez tartozik és igy kapocs az Alpesekhez s az 
Alpesek déli mészkővonulatának délre hajlott folyta
tása. A fensikban triász- és kréta-koru mészkő van, 
részben parallel hegysorokat alkotva, közöttük hosz-
•szanti völgyekkel, melyek feneke eocén homokkő és 
márga, egyedüli termékeny oáz a sziklasivatagban. 
A horvát K. 600 m. m. hegyekkel megrakott fen
sik ; szakgatottsága a hegység plateau-alakjának 
következménye, melynek lassú rombolásán nem csak 
földfeletti, de földalatti erosio is folyvást működött. 
A tenger felé átmenet nélkül meredeken esik, a Kulpa 
felé lejtősödik. Párkány-hegységét a tenger felé a 
Velebit, mig k.-re a Kapella-Pljesevicza hegységek 
szegélyezik. Belőle ágazik ki még a Petrova-Gora és 
Zrinyi-hegység is. Itt is jelentkezik a karszt-jelleg. 
A kopár mész-sziklák nem csak kívülről szakgatot-
tak, de telve ravasz lyukakkal, dolinákkal, föld alatti 
barlangokkal, melyeken át az eltűnő folyók járnak. 
Számos búvó folyó van (Dobra, Fiumara, Mresnicza, 
Gacska, Lika stb.). 

Karszt jelleg, ott jelentkezik, hol a mészkőnagyobb 
tömegekben hegyalkotó. Nevét a physikai földrajzba 
a K. alpesek déli mészkő vonulatának typikus karszt
vidékéről vitték be. A Karszt jellege a levegő és 
az erosio kettős, föld feletti és föld alatti behatása 
által jő létre. A lehulló csapadék leszivárogva a 
hasadékok nyilasát barlanggá tágítja; ha ennek 
boltozata leszakad, keletkezik a d o l i n a ; majd 
fokozatosan vak völgygyé, és ha a legutolsó iv-
bolt leszakad, nyilt völgygyé lesz. Lassankint a 
fensik völgyekkel, hegyekkel lesz szeldelve. A fel-
szin rendesen sziklás és szakadozott, tele dolinák
kal s hasadékokban eltűnő v. kibukkanó folyók
kal. Barlang nagy számmal van. Hazánkban a K. 
jelleg a Tornai hsgben, az Aranyosmelléki hegy
csoportban nyilványul. 

Kartács, horganybádog szelenczéből áll, mely ólom-, 
antimon-golyókkal (a serétekkel) van megtöltve; ki
lövetésénél a szelencze már a csőben szétreped és a 
serétek a czél felé hajittatnak. A k. hatása a 9 cmes 
lövegnél 700, a 8 cmesnél 600 lépésre terjed és zárt 
csapatok ellen használják; k.-Iöveg, a mitrailleuse 
és a revolverágyú. 

Kartell, 1. cartell; k . -pár tok, a német parlament
ben s a porosz képviselőházban a conservativ, 
szabad-conservativ és nemzeti-szabadelvű pártok, 
melyek Bismarck herczeg ösztönzésére 1887. a 
képviselőválasztásokban megegyezést, kartellt kö
töttek, hogy egymást a többi pártok ellen támogat
ják. Akkor e pártok győztek, de 1890. megverettek, 

mert a körükből megválasztott képviselők együtt 
véve sem teszik a parlament felét. 

Karthágó, ókori állam és város, romjai Tunisztól 
északra most is megvannak. K.-t 846. K. e. Elissa 
tyrusi királyleány alapította (a monda szerint Dido) 
és élelmes phönikiai (pun) lakói csakhamar virágzó 
keresk. központtá emelték, melynek tengeri hatalma 
és területe idővel tetemesen növekedett. Dél-Itália 
római hódoltsága óta (272 K. e.) Róma és K. közt 
a kölcsönös féltékenység következtében ellenséges
kedés támadt, melynek eredménye a 3 véres pun 
háború (264—241, 2 1 8 - 2 0 1 , 149 — 146) volt. A 3. 
háborúban a győztes rómaiak megboszulandók a 
Hamilcártól és Hannibáltól szenvedett csapásokat, 
feldúlták a gazdag K.-t és romjain épült Uj-K., a 
vandálok fővárosa. 

Karthausi (A), b. E ö t v ö s J. regénye (1839 —40). 
Karthausiak rendje, a XI. században keletkezett. 

Alapitója a kölni születésű Szt Bruno kölni kanonok, 
később rheimsi tanár volt,kiarheimsi érsekséget visz-
szautasitva, hat társával Grenoble mellett La Char-
treuseban 1104 körül kolostort alapított s a legszigo
rúbb szabályok által előirt remete-életet folytatott. E 
szabályokat, melyek a remetéket a legegyszerűbb 
életmódon kivül örökös hallgatásra kötelezték, II. Or
bán pápa megerősítette. A rend a XII. szd. végén már 
Francziaország határain tul kezdett terjedni; keleten 
az első kolostor Cilii mellett, Szeitzban épült (1165.); 
ez idővel nagy szerepet játszott a magyar karthau
siak életében. Hazánkba IV. Béla hozta (1238.) a k.-
akat; első kolostoruk, az ercsi, a tatárjárás alatt el
pusztult; de a század végén, 1299. uj otthont találtak 
a szepességi M e n e d é k s z i r t e n (lapis refugii), s ez 
időtől kezdve a Szepesség volt a rend legállandóbb 
lakhelye. 1319. a Berzeviczyek őse, Kallós mester 
Lechniczen alapított uj kolostort; ezt követték a XIV. 
szd. derekán a tarkányi, 1378. a szentmihályvölgyi, 
máskép lövöldi kolostorok. A XV. szdban a rend so
kat szenvedett a huszitáktól; a mohácsi vész után 
pedig a menedék szirti (1543.) és lechniczi (1567.) 
kolostorok teljesen elpusztultak; ugyané sorsra ju
tott (1551.) Lövőid és (1557.) Tárkány. Birtokaik ide
gen kézre jutottak, a rendtársak nagy része Szeitzban 
keresett menedéket, s a visszatérésükre irányzott tö
rekvések a XVII. és XVIII. szd. folyamán sikertelenek 
maradtak. Dedek Crescens L., A k.-ak Magyarország
ban (1889.). 

Karthausi legendáriuma, 1. Erdy-codex. 
Kartigám, Menander német iró regénye (1723), mely 

Mészáros Ignácz fordításában (1772) nálunk rendkí
vül népszerű volt; egy smyrnai születésű török leány 
kalandjait beszéli el érzékeny, moralizáló modorban. 

Kartographia (gör.), térképészet, a térképrajzo
lás tana. 

Kártolyfonál, fésügyapjuból készült fonál. 
Karton v. kattun, sima, sűrűn szőtt gyapotszövet, 

ide tartozik a fehér v. g y a p o t v á s z o n , a cseké
lyebb értékű, bélés- és ágynemű készitésre használt 
b é l é s k . ; egyszínű v. sávozott k. fajták a c a l i c o , 
s a r s e n e t ; nyomtatott az i n d i e n n e , creton, perkál; 
k.-t eleinte Kelet-Indiában gyártottak, de most már 
az európai ipar is nagyban gyártja. 

Kártya, a charta (1. e.) és carte (1. e.) értelemben 
használják ; különösen az a kemény, négyszögletes, 
képpel és jegygyei ellátott nyomatott papirlap, 
melylyel kártyázni v. kártyát vetni szokás; van 
magyar, német és franczia k., melyekkel igen sok
féle játékot játszhatni; egy részök társas, a má-



sik hazárdjáték, mely utóbbiak tiltvák. A k. a khi-
naiaktól valószínűleg a saraczénok közvetítésével 
jutott el Európába, hol első hiteles nyoma 1392-ből 
maradt ránk. A legrégibb játék a tarokk, mely Olasz
országból származik. Ott a XIV. században a fes
tett lapok egy gyűjteménye terjedt el, mely a tudomá
nyok encyklopédiáját jelképezte s mely lapokat 
Mantegna jeles festő művészileg kidolgozta. E kár
tyával sajátságos játékot folytattak ; minden lap az 
élet vmely szakát, a tudomány vmely fokát v. azon 
titkos hatalmakat jelképezte, melyek az ember sor
sán uralkodnak. Az egyik lapon az ember maga 
volt feltüntetve »il misero« (a nyomor) felírással ; a 
játékban arról volt szó, hogy ezt a miserot (a mai 
pagátot) mindazon bajon és veszedelmen sértetlenül 
átvezessék, melyek a többi kártya részéről fenyeget
ték. Azok, kik nem értették a játékban rejlő ezen 
titokzatos bölcseséget, később egyszerű szórakoz
tató v. nyereséget adó mulatsággá fejlesztették. 
Olaszországból csakhamar a k. egész Európát meg
hódította, főleg a könyvnyomtatás feltalálása után. 
A kártyajátékok leírását adja ki Parlaghy Kálmán : 
Kártyajátékok könyve (Bpest) ; — k á r t y a v e t é s , 
kirakott kártyákból jövendölés v. titok kiderítése; 
ma főleg czigányasszonyok űzik a nép legalsó v. 
babonás köreiben; k á r t y a h á z v. vá r , kártyából 
összerakott alkotmány, mely könnyen összeomlik. 

Karul, a k a r v a l y (turul) szó régi alakja, ettől 
származtatja nevét a gróf K á r o l y i család, mely kar
valyt visel czimerében. L. Turul. 

Karvaly, aslur nisus, héjaféle ragadozó madár. A 
közönséges k., nisus communis, 41 cm. hosszú, Euró
pában és Ázsiában él; vakmerő ragadozó. 

Karvasy Á g o s t o n , nyug. egyet, tanár, jogtud. és 
közg. iró, szül. 1809. május 1. Győrött. Előbb ügy
véd, 1835. nagyváradi, 1838. győri jogakadémiai, 
később pesti egyetemi tanár. Számos tankönyvet, 
váltójogi, nemzetgazdasági munkát irt. 1846. a m. t. 
Akadémia lev. tagja; kir. tanácsos. Nyugdíjba lépte 
óta Bécsben él. 

Karyatida (gör.), női szobor, oszlopul v. pillérül 
alkalmazva. 

Karzat, korláttal, könyöklővel ellátott emeleti fo
lyosó, teremben v. színházban a páholyok feletti 
üléssor. 

Kása, 1) kölesk. (1. e.); — 2) darából készült eledel; 
közmondások: k. isten áldása ; k. nem étel; a forró 
k. megégette a száját; kerülgeti, mint a macska a 
forró k.-át. 
Kasgar, Kelet-Turkesztán városa, 80.000 lak. Élénk 

kereskedelem-, gyapjuipar. 
Kaskarilla, 1. cascarilla. 
Kasmír, a Himalaya völgyében fekvő állam angol 

fenhatóság alatt (1846 óta), területe 210.000 km 2, 
2,516.740lak.Éghajlata igen kellemes; finom rizsolaj-
készités, kecskéi és juhai világhírűek, ezek hosszú, 
selyemszerü szőréből készítik a kásmér shawlokat. 
A lak. a szanszkrit nyelv ágát, a kasmíri nyelvet be
szélik. Fővárosa Srinagar. Egykor önálló királyság. 

Kaspi tenger v. tó, a Kaukázustól k.-re, azon nagy 
földközi tenger maradványa, mely az Obi völgyén 
lenyúlva a Kárpátoktól a közép-ázsiai fensik ny. 
hegy-pereméig terjedt; a harmadkorban először a 
Jeges tengertől, majd a Fekete tengertől különült el, 
végre az Arai tótól, melylyel csak keskeny szoros fűzte 
össze a Bagkal hsg közt. Bár elkülönülve fekszik, de 
nagy területe s egyéb tulajdonságai miatt tenger
nek nevezhető. Területe 438.688 km 2. Vízszintje 

25 méterrel alább van mint a Fekete tengeré. Ez idő 
szerint lefolyástalan. A fenék é. részében menedéke
sen megy át azon mély volgamelléki sikba / melyről 
nem nagyon rég vonult vissza. Itt vannak a K. mo
csarai, a b u g o r ok. E szakaszában közepesen 20 m. 
mély. Sokkal nagyobb mélység van d. részében, hol 
a medencze 898 m., másutt 1124 m. mély. Sótartalma 
é. részében a beömlő Volga és Emba miatt csekély, 
de hol nagy folyói nincsenek, 16 ezredrész. Még na
gyobb a földnyelv által elzárt Karabogaz öbölben, 
a szoroson beömlő viz kölcsönös ki nem cserélődése 
és a nagy elpárolgás miatt. Több tengeri hal és 
állatfaj él vizében. Fővizei : Terek, Volga, Kuma, 
Ural, Emba és Kur. 

Kassa, sz. k. város Abauj-Torna m., 28.884 lakos
sal. A Hernád völgye öbölszerüleg nyúlik be a he
gyek közé, s a város e völgynek é. végén épült, 
övezve részben erdős hegyektől. K. oldalán a Hernád 
folyik; é.-ny.-ról a Csermely éri el s két ágra oszolva 
hosszúkás szigetet alkot, a Csermely k. és ny. részre 
osztja, főutczája a patak mentén terjed el. A főutczá-
ban vannak legnevezetesebb épületei. A-baloldalon 
az 1726. épült laktanya, a ferencziek egyháza és 
kolostora, a jogakadémia, a fő-őrhely, a városháza, 
megyeháza és a közkórház. A jobboldalon: a katonai 
kórház, a katonai parancsnokság épülete, az Orsolya 
szüzek temploma és kolostora, a püspöki palota stb. 
A Csermely sziget felső végén a Nep. János és a 
boldog, szűz szobrai, alább sétatér a színházzal. 
A vásártéren : Sz. Orbán tornya, Sz. Erzsébet és 
Sz. Mihály egyházai. Sz. Erzsébet róm. kath. püs
pöki székesegyház, hazánk legszebb gót temploma. 
Alapját már V. István veté meg s valószínűleg Hon-
necourti Vilmos hires franczia épitész készité tervét, 
ki Braine franczia város hasonló templomát építette. 
Épittetése Róbert Károly és I. Lajos idejében főleg en
nek anyja, Erzsébet támogatásával folyt (1330—80 
közt) és Mátyás kir. korában is tartott. Legrégibb 
részei az oltárhely és a Sz. István-kápolna altemplo
mával ; é. és ny. kapui a XIV. században, s a hom
lokzat oromcsúcsai a XV. sz. végén Krummholz 
tervei szerint készültek. 1856 óta restaurálás alatt áll. 
Csaknem egészen kőből épült, a jelképes kereszt 
alakját tünteti fel. Két tornya közül az egyik csak 
a tetőig ér, a másik sem építtetett ki egészen. A három 
kapu, az ablakok, oszlopok, párkányzatok és oldal-
tárnok faragványokkal vannak borítva. Legszebb 
részei az oltárhely és az északi kapuzat. Belseje öt 
hajóra oszlik. A Sz. Mihály kis egyházát 1250—80 
közt építették ; benne még számos kerek ív fordul 
elő, mindazonáltal gót stílben épült. Nevezetes épü
letei még a dömések temploma és kolostora, az 
ágostai és helvét hitvallásuak egyházai s a katonai 
nevelőintézet. É.-ny. részén fekszik a Széchenyi-liget. 
Tanintézetei : a k. jogakadémia, papnevelő, főgym-
nasium és főreáliskola, áll. gépésziskola, vizmesteri 
iskola. Nagy gyűjteménye van a felső magyarországi 
múzeumnak. Kassa 1804 óta püspöki székhely is. 
Van kir. tábla, törvényszék, járásbir., adóhiv. stb. s 
az állami dohánygyáron kivül még számos ipartelep. 
A Hernád partján több fürdő van, kiválóbb a Malom 
fürdő v. Bankó, a Csermely regényes völgyében sava
nyuvizes forrásaival. 

A v á r o s t ö r t é n e t e . K. város eredete a szászok 
bevándorlásával van összefüggésben, kik II. Géza alatt 
népesítették be az Abaujvár közelében fekvő Alsó-
Kassa nevü helységet, 1196-ban Imre király már ki
rályi helységnek (v i l l a reg i a) nevezi azt; 1243. 



3V. Bélától városi szabadalmakat kapott, miket IV. 
László és III. Endre királyok gyarapították. Ez időre 
esik a Szt-Erzsébet-templom alapítása. Az Árpádház 
kihalása után I. Károly ellen foglalt állást, ezért 1311. 
Amadé nádor fiainak lett eladományozva, de a beig-
tatásnak ellene szegült s véres harcz után 1312. 
visszakapta városi szabadalmait. 1346—47-ben uj 
kiváltságokat, 1361. árumegállitási jogot, 1369. czi-
mert kapott Nagy Lajostól. A XV. század elején ro
hamosan fejlődött; kereskedelme és élénk kulturális 
élete Felső Magyarország központjává tették. 1435-
ben régi jogait törvénykönyvbe irattá össze. 1441-ben 
mint Erzsébet és á gyermek László hive, Giskrának 
székhelyévé lőn s ezért Ulászló ostrom alá is fogta; 
•de a Hunyadi ház győzelme után egyike lőn Mátyás 
leghívebb cs legkedveltebb városainak. A mohácsi 
vész után a Habsburg ház és a Szapolyaiak, majd 
az erdélyi fejedelmek küzdelmeiben mint a királyi 
haderő központja szerepelt, de más oldalról, mint a 
^protestantismus egyik főfészke, erős magyar nemzeti 
érzületével tevékeny részt vett a magyar politikai és 
vallásszabadságért folytatott harczokban. 1604-ben 
Bocskaynak, 1619. Bethlen Gábornak meghódolt, 
1644. Rákóczy György hatalmába került s a linczi 
béke 1646. megerősítette a fejedelmet a város birto
kában, a ki haláláig (1648.) birta azt. I. Lipót alatt, 
mikor itt jezsuita-főiskola alapíttatott, kezdé elveszteni 
protestáns jellegét. Thököly Imre 1682. aug. 15. ost
rommal bevette, de Caprara már 1685. okt. 25. visz-
szafoglalta. 1704 okt. 20. II. Rákóczy Ferencz hadai
nak kaput nyitott. A szatmári béke után fellegvárát 
lerombolták. 1804-től a hasonnevű püspökség szék
helye. 1848. decz. 11. az osztrákok hatalmába jutott; 
1849. febr. 9. Görgei visszafoglalta, de már június 
24. az oroszok szállották meg. Tutkó József: K. vá
ros történelmi évkönyve (Kassa 1861.), Krones: Zur 
'Gesch. der. Freistadt K. (Bécs 1864.). 

Kassa-Béla, község Abauj-Torna m., 1066 lak. 
Kassai, folyó Afrikában, Lundában 12° 15' d. sz. és 

19° k. hossz, alatt ered, előbb keletnek, majd észak
nak folyik és utóbbi irányát a Sankuluba beömléséig 
a Kongó államban megtartja. Még nem egészen isme
retes, részben hajózható, több nagy vízesést képez; 
mellékfolyója a Lulua. 
Kassai, 1) G u s z t á v , főgymnasiumi rendes és egye

temi magántanár Budapesten, szül. 1843. Kassán, 
(Abauj m.). Classica-philologiai szakíró, magyar 
Írókból is fordított latin és görög nyelvre; —2) Vidor , 
a népszínház komikusa ; szini pályáját a budai 
népszínháznál kezdte, azután a kolozsvári színház, 
•évek óta a népszínház tagja. 

Kassai egyetem, régi, 1. egyetem. 
Kassai hajdú, költ. E r d é l y i Jánostól. 
Kassai püspökség, 1804. alapitt. az egri püspök

ségből kiszakított Abauj, Sáros és Zemplén vármegyék 
területeiből; első püspöke Szabó Endre volt. Kápta-
lana 7 kanonoki javadalomból áll, van 3 főesperes-
sége, 197 plébániája. Püspöke Bubics Zsigmond (l.e.). 
Kassandra (Alexandra), Priamus és Hekabe leánya, 

Apolló papnője, ki őt jóstehetséggel ajándékozta meg, 
•de mivel szerelmét K. nem viszonozta, azzal büntette, 
hogy jóslatainak senki sem adott hitelt. Agamemnon 
mint rabszolganőt Mycenéba vitte, hol Klytaemnestra 
meggyilkolta. — K. czimü regényt irt Calprenéde, 
fordításával Báróczi Sándor (Bécs, 1 774.) a magyar 
:szépprózai stilt alapította meg. 

Kassa-oderbergi vasút (cs. kir. szab.), engedé
lyeztetett 1866., az Eperjes-Orló-országhatár vonal 

1871. mindegyik 90 évre; az állam beváltási joga 
1902. kezdődik; alaptőkéje 1890 végén 22,641.000 
frt részvénytőke, 56,926.000 frtnyi elsőbbségi köt
vény ezüstben és 14.152,138.28 frtnyi elsőbbségi 
kötvény aranyban; a pálya hossza 426.59 km., 
melyből magyar területre 362.77 km. esik; a fővonal 
Kassától Oderbergig terjed 350.60 km ; a magyar 
vonalrész Kassa-Abos-Csacza-határszél és Abos-
Eperjes-Orló-határszél. A k.-o. vasút állami biz
tosítást élvez, még pedig a magyar vonalrész után 
évenkint 2,577.048 frt ezüst és 651.035 frt arany, 
az osztrák vonal után 833.897 frt erejéig. 

Kassa-tornai helyi érdekű vasút, engedélyez
tetett 1890. 90 évre, a közforgalomnak 1890. október 
12. adatott á t ; alaptőkéje 375.700 frt törzsrészvény 
és 869.200 frt elsőbbségi részvény; a vonal, melynek 
üzemét a m. kir. államvasutak kezelik, Bárczától 
kiindulva Enyiczke, Nagy-Ida, Szepsi és Somodi 
érintésével Tornáig, Szepsitől Meczenzéfig és Torná
tól Sajó-Sz.-Péterig terjed. 

Kassa-Ujfalu, község Abauj-Torna m., 1151 lak. 
Kassel, Hessen-Nassau porosz tartomány kormány

kerülete, ter. 10.078 km 2, 820.791. lak. Főhelye K., a 
Fulda mellett, 72.000 lakos. Középiskolák, képezdék. 
műzeum, országos könyvtár, képcsarnok. Gép-, 
arany-, ezüstáru-, posztógyártás, nagy gyapjupiacz. 
Mindenfelől hegyek környezik, közelében Wilhelms-
höhe kastély, hol III. Napóleon fogva volt. 

Kassza, keresk. ért. készpénz, per k., készpénzre 
(ellentétben a hitelre kötött ügylettel); k a s s z a 
ü g y l e t , tőzsdei ért. oly ü., mely ellentétben a szállí
tásra kötött ügylettel azonnal, készpénzfizetés elle
nében lebonyolítandó. 

Kassza-darab, szinésznyelven oly szinmű, melyet a 
közönség szívesen néz, mely tehát g} rakran megtölti 
a pénztárt. 

Kasszinett, félposztószerü gyapjúszövet, mely 
nincs kallózva és egyik felén simára nyirott; nadrág
szövetül használják. 

Kastaliai forrás, a Parnassus tövében fakadt for
rás Delphi m., a múzsáknak volt szentelve, költői ih-
letséget adott. 

Kastamuni, kis-ázsiai török vilajet (ter. 49.700 
km2, 1,120.000 lak.), főhelye Gök az Irmák m., 40.000 
lak. Gyapjuipar. 

Kastély, a latin castellum (1. e.) szóból ; ma na
gyobb arányokban, stílszerűen épített magánépület. 

Kastilia (Castilla), spanyol tartomány, feloszlik: 
1) Ó-K., ter. 65.727 km 2, 1,716.392 lak. Igen ter
mékeny. - 2) Uj-K., ter. 52.552 km 2, 1,487.712 lak. 
Mindkét rész egykoron királyságot képezett, egymás
tól a k.-i választó hegység választja el (Sierra de 
Guadarrama 2405 m.). 

Kastor és Pollux, 1. dioskurok. 
Kastro, 1) Lesbos török sziget főhelye, kikötővel, 

— 2) Lemnos török sziget főhelye, — 3) Samothrake 
görög sziget főhelye. 

Kastropp G u s z t á v , német költő, szül. 1844. aug. 
30. Saalmünsterben. 1874—78. a zeneiskola tanára 
Weimarban, 1883 óta Darmstadtban él. Tragédiákat, 
dalokat és elbeszélő költeményeket ir. 

Kaswin, város Irak Aradtmi perzsia tartományban 
40.000 lak. Szőnyeg- és kardkészités. 

Kasza, arató eszköz, öntött v. kévéit aczélból, mely 
köpüjével derékszög alatt fanyélre van ráhúzva. A 
timár k.-nak nevezi azon két kézre való kést is, mely-
lyel a bőrről a hust lefaragja. — K. a halál és Satur-
nus jelvénye. 



Kaszala, város Szudánban, Khartumtól keletre ; 
az egyiptomi uralom idején tartományi főváros, de 
1885. a mahdisták (1. e.) kezébe került. 
Kaszárnya, laktanya (1. e.). 
Kaszás csillag, 1. Orion. 
Kaszás pók, fal á n g y a , a pankányok (arach-

noideae) osztátyába tartozó álpókfaj, mely a pókok
hoz csak testalkat- és életmódra hasonlít, csáprá-
gonyai ollósak, potroha tagolt, légcsövekkel léleg
zik, fonómirigyei nincsenek. Lábai igen hosszúak 
s kitépetve sokáig mozgolódnak, kaszálnak. Éjjeli 
állatok. 

Kaszide, persa versalak, hosszabb ghazel (1. e.), 
elegiákra, harczi dalokra, dicsénekekre használják. 
Kaszimow, város Rjázan orosz kormányzóságban 

az Oka m., 16.000 lak. 
Kaszinó, az olasz casino = házikó szóból; nálunk 

zárt társas kör s annak helyisége ; az elsőt gróf 
Széchenyi István Pesten alapította. 

Kaszkád hegység, 1. Zuhatagok hegyláncza. 
Kászó, a Tisza jobboldali mellékvize, ered a Szvi-

dova hsg d. oldalán. Szük harántvölgyben a Fekete-
Tiszával egyközüleg folyik. 
Kászon, hajdani fiókszék, most a Gyergyói és 

Csiki székkel Csikmegyét teszi. 
Kászon-Altiz, község Csik m., 936 lak. 
Kászon-Feltiz, község Csik m., 1303 lak. 
Kászon-Impér, község Csík m., 1136 lak. 
Kászon-Ujfalu, község Csik m., 1847 lak. 
Kászó-Polyána, község Máramaros m., 1588 lak. 
Kaszt, a keleti népek állami és társadalmi szerveze

tében örökösödésen nyugvó zárt osztály v. rend ; 
k. r e n d s z e r , maga a szervezet, melyben a társada
lom ilyen egymástól szorosan elzárkózó osztályokra 
oszlik ; itt az ellentétek sokkal ridegebbek, mint a 
rendiségben ; főleg Egyiptomban és Kelet-Indiában 
volt kifejlődve ; k.-szel lem, átvitt ért. a születésen 
nyugvó kiváltsághoz való merev ragaszkodás, s 
vlmely osztály körében nyilvánuló elzárkózó törekvés. 
Kasztner J a n k a , a kolozsvári áll. tanitónőképezde 

igazgatója, szül. 1850. június 8. Ladoméren (Nyitra 
m.), 1875—86. a győri, azóta a kolozsvári tanitónő-
képző intézet igazgatója. A paedagogiai irodalom 
terén is működött. 

Kasztorin, 1) gyapjú-, félgyapju- v. gyapotból ké
szült peluche-szerü szövet; 2) fel nem vágott selyem 
peluche. 

Kásztorszőr, a hód finom szőre, az u. n. k. ka l a 
p o t készítik belőle. 

Katabasis (gör.), leszállás, levonulás. 
Katachresis (gör.), oly képes beszéd, mely vét a 

kép egysége ellen, pl. Róma kardja meghalt. 
Katafalk (gör.), gyászravatal a templomokban, s 

rajta a koporsó (a holttesttel v. a nélkül). 
Katafrakta (gör.), mellvéd ; kötés bordatörésnél; 

katafraktások, régi emlékeinkben a vasas németek, 
a nehéz lovasság. 

Kataklysma (gör.), csőre; kataklysmus, csepp-
fürdő, áradás, nagy zavar. 

Katakombák, földalatti, sziklába vájt temetkező 
helyek"; leghíresebbek a r ó m a i k. San Sebastiano, 
San Lorenzo stb. mellett, a legrégibbek az I. szá
zadból Kr. u. valók ; az első keresztények ezekben 
tartották az istentiszteletet. 

Katalekták (gör.), töredékek v. kisebb költemények 
gyűjteménye. 

Katalin, több szent neve, a kiválók: 1) K. vértanú, 
nemes származású, nagy tudományú leány Alexan

driában, 307. lefejezték, emléknapja nov. 25., a 
párisi egyetem bölcsészeti karának védszentje. — 
2) S i e n a i K., domokos-rendü apácza, szül. 1337. 
f 1380.; emléknapja ápril 30. 

Katalin m a g y a r k i r á l y n é k , 1) I. Károly neje, 
1. M á r i a - K a t a l i n a.; — 2) I. Mátyás neje, Podiebrád 
György cseh király leánya. Mikor Mátyás V. László 
fogságából Podiebrád kezei közé jutott, ez, előre 
látva a Hunyadi-ház diadalát, még megválasztatása 
előtt, 1457 végén szerződésileg jegyezte el vele 
leányát Az esküvő 1461. májusban Budán tartatott 
meg, de a házasság K. serdületlen kora miatt csak 
1463. májusban hajtatott végre ; egy évvel később 
K. gyermekágyban f 1464. január havában. 

Katalin, franczia királyné, 1. Medici K. 
Katalin, két o r o s z czárné, 1) I. K. Alexejevna, 

szül. 1684. Livlandban, szegény leány volt, Mártá
nak hivták, 1702. egy svéd dragonyos neje, de azon 
év szept. 3. az oroszok foglya lett ; mint szolgáló 
Mentsikov herczeghez került, hol Nagy Péter czár 
megismerkedett vele ; a czár megszerette s magához 
vette, 1712. hivatalosan nejének nyilvánította, 1724. 
megkoronáztatta ; férje halála után 1725 maga ural
kodott, f 1727. máj. 17. — 2) II. K. Alexejevna, 
Keresztély Ágost anhalt-zerbsti herczeg leánya, szül. 
1729. ; 1745. neje lett Péter orosz nagyherczeg-trón-
örökösnek. Férje 1762. III. Péter névvel czár lett, de 
még azon év jul. 9. megöletett, mire K. vette át az 
uralmat s kormányzatát nagy eredmény kisérte. Sok 
kegyencze közül főleg Potemkin volt reá hatással ; 
Lengyel- és Törökország rovására nagy hódításokat 
tett, élénk érintkezésben állt a hires franczia írókkal, 
Diderot-val, Voltaire-el stb. ; f 1796. nov. 12. 

Katalin (brandenburgi), erdélyi fejedelemasszony, 
1. B r a n d e n b u r g i K a t a l i n . 

Katalin, A r a n y költ., 1. budetini monda. 
Katalinfalva, község Torontál m., 2392 lak. 
Katalin-legenda, alexandriai szent K. verses legen

dája, középkori vallásos epikánk nagybecsű marad
ványa, mely több mint 4 ezer (párrímes) verssorból 
áll. Szerzőjének Szilády Áron Temesvári Pelbártot 
tartja. L. Régi M. Költők Tára, I. köt. 1877. 

Katalógus (gör.), névsor, jegyzék, lajstrom. 
Katalonia (Cataluna), spanyol tartomány, területe 

33.196 km 2, 1,838.799 lak. Köves, térméktelen, de 
jól művelt, fejlődött ipar. Az ó-korban Hispánia Tar-
raconensis római tartomány. 

Katalysis (gör), föloldás; k a t a l y s t i k u s , az ol
dódást előmozdító. 

Katapepsis (gör.), teljes emésztés; k a t a p e p -
t i k u s , a mi ezt előmozdítja. 

Kataplasma (gör.), puhító, oszlató meleg pépboro
gatás (lenmagliszt), gyuladásoknál és mirigyduzza
natoknál használják. 

Katarakta (gör.), 1) vízesés, — 2) hályog (1. e.). 
Katar rhus (gör.), hurut (1. e.). 
Katastasis (gör.), a színmű azon része, melyben 

a bonyodalom mind szövevényesebb lesz. 
Katastropha (gör.), döntő fordulat; a színműben 

a bonyodalom kifejlete, megoldása; ált. végzetes 
esemény, szerencsétlenség. 

Kataszter, telekkönyv, melynek alapján a földadó 
kivetése történik ; k.-i hivatal, melyre a k. felvevése 
és vezetése van bizva. 

Kátay M i h á l y , 1606. Bocskay István fejedelem 
kanczellárja. A prágai udvarral összeköttetésben 
állva, kétszinü politikát űzött; ez évi okt. 15-én 
Kassán urát megvendégelvén, az mérgezési tünetek 



R É G I M A G Y A R K A T O N A S Á G . 

Tatárok. Magyar katonaság a XVI. század elején. 
(Haug krónikájának béc>i kiadásából. 1534.) 

Magyarok. 

Magyar katonaság a XIV. század elején. 
(Miniature-kép Márk bécsi képes krónikájából.) 



Magyar huszár és hajdú XVII. század végén. 
(Hann, Alt- und Neu-Pannonien czímü műből. 1G86.) 

Hajdú XVI. század. 
(Hufnagel után.) 

Hajdú XVI. század. 
(Hufnagel után.) 

Erdélyi katonák a XVII. század végén. 
(Toppeltinus, Origines et occasus czímü műből. 1C67.) 



közt megbetegedett. Ez gyanút keltett s K.-t elfogták. 
Bocskay halála után K.-t a fejedelem hajdúi 1607. jan. 
13. a kassai főpiaczon felkonczolták. 
Káté v. k a t e c h i s m u s , kérdések és feleletek alak

jában irt népszerű tankönyv (kül. hittan). 
Katechesis (gör.), vallásos oktatás kérdések- és 

feleletekben ; k a t e c h e t a , hitoktató. 
Katechismus (gör.), 1. káté. 
Kategória (gör.), fofogalom, általános fogalom, 

mely alá vmit foglalunk ; a közönséges nyelvhaszná
latban osztály, szak. K a t e g o r i k u s , feltétlen, hatá
rozott; k. i m p e r a t i v u s , 1. Kant. 
Kategorizálni, kategóriákba osztani, kategóriák 

szerint rendezni. 
Kafexochen (gör.), kiválóan, par excellence. 
Kath., a katholikus szó röviditése. 
Katharsis (gör.), tisztulás, a bélcsatorna kiürítése; 

a tragédia kedélynemesitő hatása. 
Kathedra (gör.), tanszék : k.-b ö l c s e s s é g , nag}ron 

•is elméleti, elvont nézet. 
Kathedralis (gör.), székesegyház, püspöki fő-

templom. 
Kathedra-socialismus, az 1870-es években Német

országban uralkodó szabadkereskedelmi irány (man-
chesterség 1. e.) ellen kikelő, az u. n. elvont irány
nyal ellentétben a létező viszonyok és körülmények 
tekintetbe vételével reálpolitikát követelő közgazda
sági irány, melynek követőit gúnynéven k.-socia-
l i s t á k n a k hívják. 
Katheta (gör.), befogó (1. e.). 
Katheter (gör.), orvosi műszer. !. pöscsap. 
Kathetometer (gör.),magasságmérő eszköz, függő

leges mérőpálcza eltolható távcsővel. 
Kathoda, a negatív elektród vége (1. elektrolysis). 
Katholicismus, tul. egyetemesség, a keresztény 

egyház szervezetének azon alakja, melyet a tridenti 
zsinat megállapított. Alapja a római pápának, mint 
főegyházi tekintésnek főnöksége. 
Katholikos (egyetemes), az örmény egyház pátriár

kájának czime. 
Katholikus, azon ker. felekezetek jelzője, melyek 

a pápa főnökségét elismerik. 
Katholikus egyház, eredetileg az egyetemes egy

ház, mely azonban 1054 óta rómaira és görögre 
oszlott ; ma a római kath. egyház, ellentétben főleg 
a protestánssal. 
Katholikus felség, a spanyol királyok czime, 

1491. adományozta XVI. Sándor pápa kath. Ferdi
nándnak (1. e.). 
Katholikus levelek, János 1., 2. és 3-ik, Péter 

2-ik levele, Jakab és Júdás levelei ; igy nevezik kü
lönben sokan az oly pásztorleveleket, melyek az 
egész kath. egyházhoz vannak intézve. 
Katicza-bogár, bogárfaj a katókák (coccinellidae) 

családjából, a rejtett négyizüek (cryptotetramera) al
rendjéből. 6 mm. hosszú, álczája levéltetvek pusztí
tása által válik hasznossá. Piros fedőszárnyain 7—19 
fekete pont van. 
Katkov Mihá ly , orosz író, a pánszláv és kény

uralmi irány egyik előharczosa, szül. 1820.; előbb 
tanár, később szerkesztő, III. Sándor czár kedves 
embere, f 1887. 
Katlan, üst, rézfazék v. pedig ezek öblös helye, 

mely alá tüzet raknak: tűzhányó hegy aknája, szája. 
Katlanvölgy, minden oldalról hegyek által be

zárt völgy. 
Katona, község Kolozs m., 1724 lak. 
Katona, a véderő tettleges állományának tagja. 

Katona, 1) C l e m e n t i n e (geleji), idősb Ábrányi 
Kornélné, irónő, szül. 1855. nov. 29. Apán, Szatmár 
m., Atyja a nagyhírű Geleji Katona István ref. püs
pök családjából származott, anyja Kölcsey Antónia. 
K. Ferencz, a költő, unokahuga és neveltje volt. 
Családja körében kitűnő nevelésben részesült s már 
korán felébredt benne az érdeklődés irodalom és 
művészet, főleg a zene iránt. 1879. ment nőül idősb 
Ábrányi Kornélhoz, de már jóval előbb feltűnt a 
bpesti lapokban eredeti tárczáival s angol és franczia 
nyelvekből való fordításaival. Több nagy regényt 
fordított s folyton számos tárczaközleménye jelenik 
meg a Pesti Naplóban s más lapokban, részben 
Vera álnévvel. — 2) I s t v á n , Geleji, 1. e. : — 3) 
I s t v á n , az első kiváló magyar történetíró, jezsuita, 
szül. 1732. decz. 13. Bolykban Nógrád m. A nagy
szombati főiskolában a hazai és világtörténe
lem tanára, a jezsuita rend feloszlatása után egy 
ideig budai egyetemi tanár volt. 1790. Kalocsára 
vonult, itt érseki könyvtárnok és 1794. kanonok lett. 
1779. kezdte meg 42 kötetnyi óriási munkáját : 
História eritica regum Hungáriáé, melyet 1797. 
fejezett be. E müvet a történelmi felfogás mélysége 
mellett a levéltári anyag addig nem ismert bősége jelle
mezte ; mint forrásmunka ma is kiváló becsű, f 1811. 
aug. 17. Kalocsán. — 4) József , drámaíró, szül. 
1792. nov. 11. Kecskeméten. Iskoláit ott. Szegeden és 
Pesten végezte. Jogász kora óta érdeklődött a színé
szet iránt, s Pesten vlmint a vidéken többször fel
lépett álnév alatt mint műkedvelő. Ekkor tette első 
kísérleteit a drámaírás terén i s . Mikor 1814-ben 
Döbrentei agitácziójára Kolozsvárt pályázatot hir
dettek eredeti drámára, K. is beküldte Bánk bán cz. 
darabját. Jutalmat azonban nem nyert, sőt darabját 
föl sem emiitették. Időközben ügyvéd, s emiitett 
kudarcza annyira kedvét szegte, hogy ezentúl egé
szen hivatalos teendőinek élt. Kecskemétre költözött, 
hol nagy tekintélyben állt, s 1820. főügyészszé válasz
tották, f 1830. április 16. Ifjúkori darabjai (Ziska, 
Monostori Veronka, Lucza széke, Jeruzsálem pusztu
lása stb.) nagyrészt az akkor divatos német lovag
drámák utánzata. Magasan emelkedik azonban ezek 
fölé Bánk b á n , mely mai napig is a legjobb magyar 
tragédia. Darabját a kolozsvári pályázatra irta 
ugyan, de 1819. átdolgozta s kiadta. De még ekkor 
sem keltett figyelmet. Csak 1834. óta, mikor Egressy 
Gábor jutalomjátékául választotta, találkozott mind 
nagyobb elismeréssel. Jelentőségét Gyulai Pál és 
Arany János fejtették ki. A költőnek szülővárosa 
szobrot is állított. L. Gyulai Pál: K. J. és Bánkbánja. 
1882. Miletz János: K. J. családja, élete és ismeretlen 
munkái 1886. Buday József: A Katona-család. Bpesti 
Hirlap 1884. Váczy János : K. életéről és ismeretlen 
munkáiról. Figyelő XXII. k. — 5) Mór, jogak. tanár, 
szül. 1845. máj. 5. Szt-Mihályfán (Pozsony m.), 1872. 
a nagyszebeni, 1874. a győri jogakadémia tanára. Irt 
számos jogi szakmunkát. A köteles részről. 1874. 
(Az Akadémián dicséretet nyert.) A pénztartozásról 
1885. (Az akadémia a Sztrokay-dijjal jutalmazta.) Há
rom évig 1887 — 90. szerkesztette a Győri Közlönyt. 

Katonai birói hatóság, az állandó hadsereghez és 
a hadi tengerészethez tartozó tényleges szolgálatban 
levő v. szolgálattételre bevonult katonai személyek 
büntető igazságszolgáltatás tekintetében ki vannak 
véve a polgári bíróságok illetékessége alól; bűnügyek
ben külön e czélra alakult kat. törvényszékek ítélnek. 
Három folyamodásuak vannak. Elsőfolyamodásuak : 
helyőrségi kat. törvényszékek a kerületi parancsnok-



ságok székhelyén, továbbá a hadtengerészeti törvény
székek. Másodfoly. a bécsi kat. főtörvényszék és 
harmadfoly. a legfelsőbb kat. trvszék. Külön e czélra 
alkotott kat. büntető törvény és eljárás alapján 
{császári nyiltparancs 1855 jan. 15.). 

Katonakötelezettség, 1. védkötelezettség. 
Katona-szerencse, 1. Barnhelmi Minna. 
Katonatiszt, a hadseregben a parancsnokló személy. 

A l a n t o s t i s z t e k : hadnagy, főhadnagy; s z á z a d 
p a r a n c s n o k o k : százados, kapitány; t ö r z s t i s z 
t e k : ezredes, alezredes, őrnagy; t á b o r n o k o k : tá
bornagy, táborszernagy v. lovassági tábornok, altá
bornagy, vezérőrnagy. 

Kátrány, a fa, kőszén, tőzeg s más ilyen anyagok 
száraz lepárlásánál képződő barna szinü,sürü,átható 
szagú folyadék ; a világító gáz gyártásánál mint 
mellékterményt nyerik. Összetétele változó a gyártá
sához alkalmazott anyag szerint. A fából nyert k., u. 
n. fak., tartalmaz faeczetet, faszeszt, kreosotot ; a 
rothadásnak elejét veszi, miért is fa s egyéb tárgyak 
conserválására használják, továbbá faeczetet, fa-
szeszt stb. készítenek belőle. A k ő s z é n k . különféle 
szénhydrogének, savanyu és basikus anyagok keve
réke. Jelenleg igen kiterjedt ipari feldolgozása van, 
számtalan vegyületet, u. m. a különféle anilin 
festékeket, benzolt, naphtalint, anthracent stb. 
destillálnak belőle; a visszamaradó szurokszerü 
anyagot asphalt-készitésnél stb. használják. A nyers 
kőszén k. igen keresett mázoló és conserváló anyag, 
földbe ásandó fatárgyak, kerítések, fedelek, vas
tárgyak stb. bemázolásánál. A t ő z e g k.-ból kenő
olajt, paraffint s más értékes vegyületet gyártanak. 

Kátrányfestékek, mindazon festékek, melyeket a 
kátrányból állítanak elő, ilyenek : az anilin-, phenol-, 
naphtalin- és aníhracen festékek ; Angolország első 
helyen áll a k. festékek gyártásában, utána követ
kezik Franczia- és Poroszország. 

Kátrányolaj , a kátrány lepárlási terméke; a könn}'ü 
k. o. anilinfesték, világító olaj előállítására, kaucsuk 
oldására, a nehéz k. o. a fa és kötél beitatására és 
kenőolaj készítésére szolgál. 

Kátrányszappan, borókafenyó'kátrány- és alkohol
ból készült szappan a rüh ellen. 

Katrincza, 1) színes, rojtos kötény, melyet az oláh 
leányok elől és hátul kötve viselnek; 2) a kis gyer
mek mellére evéskor akasztott kendő. 
Kattegat, tengerszoros Svédország és Dánia közt, 

a Keleti és Északi tengert köti össze, ter. 23.000 km 2, 
középmélysége 15 m., számos örvény, zátony. Na
gyobb szigetei Anholt és Lásö. 

Kattok (chattok), egykori harczias germán nép 
Hassziában. 

Kattun, 1. karton. 
Katwyk aan Zee (-veik), falu Dél-Holland német

alföldi tartományban, 6700 lak. A Rajna torkolatát 
szabályzó nagyszerű csatorna. 
Káty, község Bács-Bodrog m., 3896 lak., a Duna 

mocsaras sikján. 
Katya v. Abaligeti viz, az Almás mellékvize, a Drá

vába szakad, a hasonnevű csepkőbarlangon folyik át. 
Katymár, község Bács-Bodrog m., 4684 lak. 
Katzianer J á n o s , I. Ferdinánd hadvezére, Horvát

országból származott; 1528. márcz. 19. Szinanál 
János királyt megverte; 1529. sikerrel védte Bécset 
a török ostrom ellen. 1537. okt. havában 24.000 em
berből álló seregét a szendrői basa szétverte; erre 
gyávasággal s árulással vádoltatva börtönbe vet
tetett. Bécsi barátai segítségével megszökött, de 

Kosztaniczán a Zrínyiek hatalmába került, kik 15391 
megölették. 

Kauderwálsch (ném.), zagyva beszéd. 
Kaufmann Dáv id dr.,a budapesti orsz. rabbiképző 

intézetben a zsidó történet és vallásbölcsészet tanára, 
szül. 1852. jun. 7. Kojeteinban (Morvaorsz.). A zsidó 
irodalom minden terén működik. Irt magyarul és né
metül több önálló munkát, számos tanulmányt és 
czikket folyóiratokban. 
Kaufmann K o n s t a n t i n , orosz tábornok, szül. 

1818. Résztvett 1843—56. a kaukázusi hadjáratban, 
1867. Turkesztán kormányzója s meghódította 1868. 
Szamarkandot, 1873. Chiwát. f 1882. máj. 16. Tas
kentben. 

Kaukazia, a Kaspi és Fekete tenger közt fekvő 
orosz főkormányzóság, ter. 472.554 km2, 7,284.547 
lak. Feloszlik: 1) C i s k a u k a z i a , Stawropol kor
mányzósággal és a Kubán s Terek területtel 224.440 
km 2, 2,391.41 1 lak. — 2) T r a n s k a u k a z i a , 11 kor
mányzósággal 248.114 km2, 4,693.136 lak.; másként 
a Kaukázus gerinczétől északra s délre eső vidé
kekre osztják. Fő kiviteli czikkei: gyapjú, gyapot, 
nyers selyem, selyemgubó, petróleum; megterem bor, 
déli gyümölcs; az ipar a belföldi termények földol
gozására szorítkozik. Lakói georgiaiak, lesghiaiak, 
csecsenzek, tatárok, európaiak, oszeták. Nagyobb vá
rosai Tiflis, Baku, Jekaterinodar, Stawropol, Vladi-
kavkas. 
. Kaukázi faj, Blumenbach felosztása szerint az em
beri nem öt főfajának egyike, 1. ember és ethnogr. 
típusok I. Emberfajok színes mellékletünket. 

Kaukázus hegység, lánczhegység, a Kaspi és Fe
kete tengerek közt, Ázsia és Európa határaként. 1125 
km. hosszú és 125 — 225 km. széles, 83.695 km2 terü
lettel. Párhuzamos gerinczekből áll, a lőgerinczen he
lyezkednek el legmagasabb csúcsai. (Elborus 5642 
m. m., Kastanban 5219 m., Dihtan 5162 m., Kazbek 
5043 m.). K.-re a Manitsi mélysik felé meredeken esik, 
d.-re a Káma völgye választja el az Armeniai fensik he
gyeitől. Egyoldalúan erősen felgyűrt hegység; d. ol
dalán vetődések, ezeken hőforrások, vulkáni műkö
dések mutatkoznak. A folyók a gerinczczel derék
szög alatt, a déli lankásabb lejtőről a gerinczczel 
párhuzamosan magas hosszvölgyekben futnak. A hó-, 
vonal magasabb az é. oldalon mint a d.-in, hol a 
jégárak mélyen lenyúlnak. Hóhatár 4300 — 4500 m. 
m. A Pyreneusokhoz hasonló hegység. 

Kaulbach Vi lmos , német festő, szül. 1S05. okt. 
15. Arolsenben. 1821. Düsseldorfban Cornelius tanít
ványa, 1826. követte Münchenbe, hol később udvari 
festő és 1847. az akadémia igazgatója lett. f 1S74. 
ápr. 7. Legjelesebb szatirikus compositioiban (kül. 
»Reinecke Fuchs«) és történeti jelenetek festésében 
(Hunnok csatája). Fia H e r m a n n , szintén festő, 
szül. 1846. jul. 26. Münchenben él. Történeti genre-
ben dolgozik. 

Kaulbars, 1) M i k l ó s br., orosz tábornok, szül. 
1842. 1877—78. hadosztályparancsnok, 1881. orosz 
katonai meghatalmazott Bécsben, 1886. III. Sándor 
orosz czár Bulgáriába küldte annak orosz befolyás 
alá vetése végett, de eredménytelenül. — 2) Sándor 
orosz tábornok, szül. 1844. 1869 — 73. fontos fel
fedező utazást tett Közép-Ázsiában, 1882—83. bolgár 
hadügyminiszter, utóbb lovassági tábornok Twerben. 

Kaunitz V e n c z e l Antal herczeg, kanczellár, Má
ria Terézia első minisztere; szül. 1711. febr. 2. Bécs
ben. Papi pályára lépett s csak testvérei halála után, 
mint családjának utolsó férfi sarja, hagyta azt oda. 



1735. udv. tanácsos, Mária Terézia uralkodása elején 
többször járt diplomacziai küldetésben az olasz udva
roknál; 1748. az aacheni congresszuson képviselte 
uralkodónőjét. Mint államminiszter s (1750 — 53.) 
párisi követ, Mária Terézia és a franczia udvar kö
zött II. Frigyes ellen szövetséget hozott létre. 1753. 
kanczellár; főrésze volt Mária Terézia atyáskodó kor
mányzati rendszerében és II. József egyházpolitikájára 
is lényeges befolyást gyakorolt. A herczegi rangot 
1764. kapta, 1792. visszalépett; f 1794. június 27. 
Kauri kagyló, a maledivi szigeteken élő 1 — 21la 

cm. hosszú, sárgás-fehér porczellánkagyló, mely ősi 
idő óta és most is Afrikában pénzül és ékszerül szolgál. 

Kautsuk, több növény, u. m. siphonia elastica, 
urceola elastica, cichorium stb. tejszerű nedvében 
levő anyag; nyerése végett a fákat bemetszik s a 
kifolyó nedvet vékony rétegekben összegyűjtvén 
levegőnek teszik ki, ekkor megkeményedik s nyúlós 
tömeggé lesz, végre tűz fölött megszárítják. A k. 
hidegben egészen megkeményedik, melegitésnél azon
ban meglágyul, szétvágott egyes darabjait ismét 
össze lehet gyúrni. Kénnel való telítés által az u. n. 
v u l k a n i z á l t k. képződik, mely erősen ruganyos, 
melegítés után nem lesz ragadós s hidegben nem 
keményedik meg. Felhasználják játékszerek, csövek, 
tömlők, szövetek stb. készítésénél. Ha a k. több ként 
vesz fel, egészen kemény lesz ez az u. n. kemény
gumi v. ebonit, melyet szintén igen sokféle czélra 
használnak, u. m. fésűk, gombok, dísztárgyak, tech
nikai czikkek stb. készítésére, mert gyalulható s igen 
szépen fényesíthető. 

Kautz, 1) G u s z t á v , jogakadémiai tanár, szül. 
1836. Győrött. Jogi tanulmányait befejezve a győri 
jogakadémia tanára és igazgatója 1892-ig, mikor az 
intézet megszűnt; 1860 óta működik az irodalom 
terén. Irt és fordított közigazgatási és büntetőjogi 
műveket. — 2) G y u l a , az osztr.-magy. bank kor
mányzója és főrendiházi tag, szül. 1829. nov. 5. 
Győrött. Húsz éves korában jogtudor, 1857. a nem
zetgazdaságtan tanára a bpesti műegyetemen, 1859. 
a politika magán-, 1863. rendes tanára a bpesti tud. 
egyetemen. 1860. az Akadémia lev., 1861. rendes, 
1887. igazgatósági tagja. 1867. képviselő, 1882. az 
osztr.-magyar bank alkormányzója, a főrendiház 
szervezésekor ennek tagja, 1892. az osztr.-magyar 
bank kormányzója. Évtizedek óta rendkivüli irodalmi 
tevékenységet fejt ki s mint író és tanár a mo
dern nemzetgazdasági tudomány egyik megalapítója 
Magyarországban. Egy pár munkát németül is irt, 
de magyar művei egész könyvtárt tesznek. Főművei: 
•»Nemzetgazdaságtan«, »Pénzügytan«, melyek szá
mos kiadásban forognak közkézen. Munkái közül 
több nagy jutalmat nyert; a Lipót-rend lovagke
resztese. 

Káva, 1. csőr. 
Kavanagh (kevena) J ú l i a , angol irónő, seül. 1824. 

jan. 7. Thurlesben (Írország), f 1877. okt. 28. Nizzá
ban. Számos regényt irt. 

Kavarómű, olyan ipartelep, hol az aczélt a Mar
tin-féle eljárás szerint k a v a r ó p e s t e k b e n való 
olvasztás és folytonos kavarás által nyerik; az ezen 
folyamatnál képződő salakszerü levonatnak a neve 
k a v a r ó - s a l a k , a nyert aczél az u. n. k a v a r t -
acz él. 

Kavasz (tör.), Törökországban a követségeknél 
alkalmazott szolga; török rendőr v. csendőr. 

Kávé, a kávéfa (coffea arabica) magva, mely nö
vény kazája a forróovi Afrika Kaffa környéke, innen 

neve, de ma már a forró égöv alatt sok helyen te
nyésztik; gyümölcse hosszasan kerekded, meggyvörös-
szinü, két rekeszü bogyó, melyből szétzúzás és szá
raz v. nedves eljárás utján nyerik a k . -babot , ez-
l°/o coffeint, 10°/o fejérnyeanyagot, 10—13°/o zsirt, 
6—7°/o vizet, 34—59°/o sejtanyagot stb. tartalmaz, 
és pörkölés alkalmával súlyából 15 — 30%-ot vészit, 
de térfogata 30—50%-kal növekszik és pörkölési 
termények képződése mellett vegyi bomlás jő létre. 
A viz felöntés alkalmával a k.-ból annál több oldható 
anyagot von el, minél jobban meg van a k. pörkölve,, 
rendesen 10—12%-ot (1. tápszerek és élvezeti czik
kek mellékletünket); a k. az idegrendszerre izgató-
lag hat és az anyagcserét lassítja; a k. színe a szá
rítás tartamától függ, lehet szőke, sárga, barna, kék 
v. zöld, sokszor ockerrel, indigóval, szénporral, kék-
gáliczczal'a közönség kívánalma szerint festik; a. 
kereskedésben előforduló k.-t a termelő ország sze
rint szokták elnevezni, legjobb az arábiai (mokka k.), 
aztán a jávai, keletindiai, amerikai (kül. brasiliai),. 
legcsekélyebb értékű a nyugotindiai. A k. évi terme
lése mintegy 8 millió mm.; legtöbb kávét fogyaszt 
Németalföld, fejenkint és évenkint 7'2 kg., Belgium 
4"3, Németország 2 8, Francziaország 1'5, Ausztria-
Magyarország 0'85, Angolország 0'44, Oroszország. 
0 i kg.-ot. 

Kávéfa, coffea arabica, 5—10 m. m. fa a rubiaceák. 
rendjéből, Abessiniától a déli sz. 10°-áig, a trópuso
kon az ész. sz. 36°-ig mivelik. Levelei rövidnyelüek,. 
hosszukás-tojásdadok, kihegyezettek, örökzöldek. 
Virága fehér, illatos. Termése csonthéjas, belsejében 
két, pergamentszerü hártyával burkolt mag van,, 
ibolyaszínű v. piros. Harmadik évétől fogva virág
zik, aztán 12 éven át oly bőven terem, hogy azután 
néhány év alatt kimerül. Terméseit évente kétszer v. 
háromszor szüretelik. 
Kávéház, egykor kizárólag kávémérésre, ma már 

más italok kimérésére is rendelt vendéglői helyiség; 
az első a XVI. század derekán Konstantinápolyban 
nyittatott, 1662. nyilt meg az első Londonban s gyor
san utánzásra talált; nálunk a mult szd óta terjedt el. 

Kávépótlék, a pörkölt és őrölt kávé hamisítására 
szolgáló anyag, mely színre ugyan a kávéhoz hason
lít, de nem idézi elő a kávé idegingerlő hatását; ilye
nek a néger-kávé, czikória, földimandola kávé (az. 
ehető palka édes izü, húsos gyökgumóiból), szultán-,, 
füge-, svéd-, makk-, datolya-, saladinkávé. 

Kaviár, bohózat C s i k y Gergelytől (1882.). 
Kaviár, halikra (1. e.); átv. ért. pikáns kaland. 
Kavics, 1) legömbölyített, kisebb kődarabocskák-

ból álló vizhordalék ; — 2) apróra zúzott kő, melyet, 
közutak fentartásához használnak. 
Kavicsolás, a kavicsnak a közutakra való elterí

tése, rendesen évente egyszer, az őszi időben törté
nik, s czélja a forgalom által okozott évi kopást, 
pótolni. A kavics lejárását és összekötését v. a köz
lekedő kocsik kerekei végzik, v. pedig hengerezés (l.e.)' 
által az elterítéskor sima útfelületet állítanak elő. 

Kawi, a jávaiak ősi irodalmi nyelve. 
Kayserling Mór dr., szül. 1829. Hannoverában. 

1870 óta a bpesti hitközség német szónoka. Irt zsidó
történeti müveket, melyek közül egy magyar fordítás
ban is megjelent. 

Kazán, kelet-orosz orsz. kormányzóság, területe 
63.716 km2, 2,162.339 lak. Főhelye K., a Kazanka m., 
140.000 lak. Egyetem (1804 óta), az orosz-szibiriai 
kereskedelem főpiacza, posztó-, vas-, szappan- és.' 
lőporgyárak. 



Kazán, általában oly vasedény, mely nagyobb 
feszültségű anyag befogadására alkalmas," 1. gőzk. 
és szélkazán. 
Kazánkő, az által képződik, hogy az elgőzöltetés-

nél nagyobbára csak tiszta viz párolog el, mig az 
itató viz vmennyi mellék-elegyrésze, nevezetesen sók 
és iszap, a kazánban visszamaradnak, abban gyak
ran mint kemény kőhéjak a belső falakra lerakódnak, 
s csakis vasszerszámokkal távolithatók el nagy fárad
sággal a kazánból; szénsavas v. kénsavas mész, 
mely kazánrobbanást okozhat. A k. képződésének 
megakadályozására többféle módot használnak; leg-
czélszerübb az itatót megtisztítani olyképen, hogy 
a kazánkő-képzők arra való vegyszerek segélyével 
nem oldható vegyületekké alakuljanak. 

Kazanlyk, város Kelet-Ruméliában, 12.000 lak. 
Kazán szoros, a Duna kliszurájának egy szakasza, 

keskeny hasadékvölgy, melynek hossza 9'1 km., szé
lessége csak 186 — 263 m., sőt egy helyen 152 km.; 
e keskeny csatornán kell lefolynia körülbelül 481.400 
km 2 terület víztömegének. Az összeszorult folyó itt 
nagyon mély, kis vízálláskor is 19 —56 m. Meredek 
mészkőhegyek kisérik; több helyen függélyesek, sőt 
kihajlók. Baloldalon a Szécsényi-ut legérdekesebb 
szakasza vonul, jobb felől Traján utjának maradvá
nyai. (L. még Duna és Dunaszabályozás.) 

Kazánvizsgálat , 1. gőzkazánszemle. 
Kazár Emil , iró, szül. 1843. jan. 24. Nagyvára

don, tanulmányait befejezve, 1862 óta hírlapíró és 
szerkesztő ; irt számos színművet, továbbá elbeszé
lést és regényt, részint a lapokban, részint önálló 
kötetben ; az Egyetértés szerkesztőségének tagja. 

Kazárok, az ural-altai néptörzsnek török-tatár ágá
hoz tartozó népfaj, mely Attila hun birodalmának 
kötelékebe tartozott s annak felbomlása után korán 
felhagyott a kóbor életmóddal, a Volga mellékén nagy 
kiterjedésű birodalmat alapított és a szomszéd rokon 
népfajok közt vezérszerepet játszott. Uralkodóját 
k h a k á n n a k nevezték, ki mellett i se névvel kor-
mánytársi szerepet vivő főméltóság állott. Az I. Ro-
manus császár által elkergetett és a mozlim orszá
gokból kiűzött zsidókat tömegesen fogadván maguk 
közé, az ország előkelői Bulan nevü khakánjukkal 
együtt 786 — 809 között Kr. u. a zsidó vallás hivei 
lettek; a lakosság egy része már régebb idő óta a 
mohammedán valláshoz tartozott, s a kereszténység 
is el volt soraikban terjedve, míg nagy részük hű 
maradt az ősi sámán valláshoz. A bizanczi császárok, 
a sassanidák és a bagdadi khalifák élénk összekötte
tésben állottak a k. birodalommal, mely kereskedelmi 
tekintetben közvetítői szerepet játszott a Kelet és a 
római birodalom között. A k.-ok a IX. szdban érték 
el virágzásuk tetőfokát, a mikor birodalmuk a keleti 
Kárpátoktól s a felső Dnjepertől a Volgáig, a Kauká
zustól az Oka folyóig terjedt. A magyarokkal kezdet
től fogva érintkezésben állottak, sőt felettük a fenső-
ség bizonyos nemét gyakorolták; midőn a magya
rok őshazájukat elhagyva Lebediába költöztek, a ka
zárok khakánja ajánlotta nekik, hogy a hét vezér közül 
egyet fejedelmükké válaszszák, Előd vezért jelölve 
ki e méltóságra. A k.-ok egy törzse, a k a b a r o k (1. 
e.) Kievnél egyesülve Árpád seregével, beolvadtak a 
magyar nemzetbe; e beolvadásról tanúskodnak ma 
is a Kozár, Kozárd stb. helynevek. A k. birodalom
nak az oroszok terjeszkedése vetett véget a X. szd. 
közepén; legtovább tartották fenn magukat a Krimi 
félszigeten, melyet a XVII. századig Gazariánakis ne
veztek. Vámbéry Ármin: A magyarok eredete(1882.). 

Kazematta (francz.), erődítésekben bombabiztos 
helyiség, mely katonák v. különféle anyagszerek el
helyezésére szolgál. 

Kazika, 1. kaczika. 
Kazinczy, 1) F e r e n c z , iró, szül. 1759. okt. 27. 

Er-Semlyénben, Bihar m. Atyja József, anyja Bos-
sányi Zsuzsanna volt. Az első tanítást a szülői ház
nál nyerte, hol különösen nagyatyja, Bossányi József 
volt gyermeki lelkére nagy hatással. 1768. a német 
nyelv megtanulása végett Késmárkra, 1769. Sáros-
Patakra adták iskolába. Itt végezte gymnasiumi és 
jogi tanulmányait. Törvénygyakorlatra Kassán, Eper
jesen és Pesten is megfordult, mindenütt műveltségét 
szélesbitve s ízlését fejlesztve. Anyja sürgetésére 
1784. a közpályára lépett, Orczy Lőrincz báró, Abauj 
m. főispánja, aljegyzővé nevezte ki. Később Török 
Lajos gróf mellett a kassai kerületben a nemzeti is
kolák felügyelője lett. E hivatal azonban II. Józseí 
halálával megszűnt, s K. ezután egészen az iroda
lomnak szentelte magát. Eddigi munkáival s folyóira
taival, a Magyar Múzeummal (szerk. Bacsányival és 
Barótival 1789. Kassán) s az Orpheusszal (1790.) 
már megalapította hírét. Anyja birtokán Regmeczen 
irodalmi tervekkel és fordításokkal foglalkozott, mi
dőn 1794. decz. 14. éjjel elfogták a Martinovics-féle 
mozgalomban való részesség miatt. E részesség csak 
arra szorítkozott, hogy az u. n. reform-kátét leírta, 
még pedig főleg irodalmi szempontból, mert politi
kával nem foglalkozott. A hétszemélyes tábla fej- és 
jószágvesztésre ítélte. I. Ferencz azonban az ítéletet 
fogságra változtatta. Hatodfélévet töltött Spielberg-
ben, Ábrovitzben (1796.), Kufsteinben (1799.), végül 
Munkácson, míg 1801. jun. 21. királyi kegyelem foly
tán szabadon bocsátották. E fogság választja pályá
ját kétfelé. Fogsága alatt fogamzott meg benne sok 
irodalmi terv, ekkor érlelődött meg a nyelvújítás 
eszméje; de kiszabadulása után sem élvezhette a nyu
galmat, melyet óhajtott. 1804. megnősült, elvette 
gróf Török Zsófiát, egykori elöljárójának leányát. 
Csakhamar anyagi gondok nehezedtek rá. Saját va
gyonát nagyrészt fogsága, neje hozományát pedig 
majd egészen a sógora által ellene indított per emész
tette fel. Mindez azonban az ideális lelkű irót nem 
téritette el útjáról. Visszavonultan élt egy zemplén
megyei faluban, Bányácskán, melyet Széphalomnak 
keresztelt cl. Innen intézte mint valóságos agitátor 
az irodalmi mozgalmakat. Nagy harczokat kellett 
vivnia főleg a nyelvújítás érdekében, mely miatt sok 
támadásban részesült. 1828-ban József nádor fel
szólítására részt vett az Akadémia alapszabályai
nak kidolgozásában. Ennek megalakulásával 1830. 
rendes tagja lett. f 1831-ben augusztus 29-én. Szü
letésének százéves évfordulóját az egész országban 
megünnepelték. Nagyon sokoldalú és széleskörű mun
kásságot fejtett ki, de műveinek csak kis része ere
deti, a többi átdolgozás és fordítás. Élve volt: inkább 
jó fordítást, mint rossz eredetit adni. Első művét, egy 
kis földrajzot, 16 éves korában irta. (1775.) Ezt. kö
vette Bessenyei egy német regényének fordítása. 
Ezek azonban csak kísérletek. Valójában Gessner 
Idilljeinek fordításával alapította meg hírnevét. Még 
nagyobb hatást ért el Bácsmegyei czímü németből 
átdolgozott érzelgős regénye. Ezeké nagy gonddal 
készült többi fordításai követték. Fordított Shakes-
peareból, Wielandból s Weberből, Sallustiusból, 
Ciceróból, Ossianból, Marmontelből stb. Mindezen 
fordításaiban a nyelv művésze nyilatkozik. O adott 
először igazi műfordításokat. Példát szolgáltatott 



íróinknak, s ily módon is hozzájárult az iroda-
,lom emeléséhez. Irt ezenfelül számos nyelvészeti s 
aesthetikai kisebb czikket, életrajzokat (Magyar 
Pantheon 1804.). Irt egy kötetnyi költeményt. Ki
válnak episztolái, melyekben Horatius hatása alatt 
áll s epigrammái, a Tövisek és Virágok. Kiterjedt 
levelezése a kor íróival folyóiratokat pótolt. Levelei 
tele vannak aesthetikai fejtegetésekkel, s a kor moz
galmaira nagyon tanulságosak. Kazinczy főleg a 
nyelv művésze, a magyar nyelvet is ezért akarta ré
szint uj szók alkotása, részint régiek felelevenítése, 
részint fordulatok átültetése által gazdagítani. írásai
ban az izlés uralkodik, s aesthetikai főelve az eszmé-
nyiség, melyet a görögöket utánzó németeknél talált 
meg. Azért ezek mesterei. K. nagy hatással volt irodal
munkra nyelvújítása, vmint aesthetikai elveinek propa
gálása által, s még az ujabb irodalom is őt tekintette 
fejének. Munkái 1810. jelentek meg 9 kötetben. 1834. 
az Akadémia megkezdte összes munkáinak kiadá
sát, mi később abban maradt. 1890-ben folytatta 
s eddig levelezéséből jelent meg 2 kötet. L. Pályám 
emlékezete. (Önéletrajz) Tud. Gyűjt. 1828. s Nemzeti 
könyvtár 1878., Toldy F. K. és kora 1859. Kölcsey 
Emlékbesz. K. F. fölött, Gyulai Emlékbesz. K. F. fö
lött, Bpesti Szemle 1860., Szász K. Emlékbesz. K. F. 
fölött, Kecskeméti prot. Közlöny 1859. Széchy Károly, 
K. Otthon, K. és Döbrentey, Erd. Muz. egyl. kiadása 
1888. Csengery, Dessewffy és K. Tört. Tan. 1870. 
Bodnár, K. és Guzmics Figyelő 1873. U. a. Egy iro
dalmi reformerről. Ellenőr 1877. Lánczy Gy. Régi leve
lek, Tört. kor és jellemrajzok. 1890. — Műveiről: 
Toldy, K. poétái munkái. Figyelmező 1857. Imre S. 
K. nyelvújítása. Szépirod.Figyelő 1862.Riedl Frigyes, 
K. és a német irodalom. 1878-ban Beöthy Zsolt, Ho
ratius és K. 1890. Bayer József, K. Hamlet fordítása, 
Bpesti Szemle, 1889. Weszely Ödön, K. Gessner for
dítása 1891. Heinrich G., K. Bácsmegyeije (Olcsó 
Könyvtár), Imrp Lajos, Botcsinálta doktor, Erd. muz. 
Egyl. kiadv. 18S8. — 2) G á b o r író, szül. 1818. 
jul. 18. Berettőn, Zemplén m. Unokaöcscse K.Ferencz-
nek, ki nagy hatással volt reá. 1838. a Kisf. Társa
ságban Béla herczeg cz. balladája dicséretet nyert. 
1838. megnősült, s Berettőn élt, élénk részt vévén 
Zemplén m. közéletében, hol különösen szónoklatai
val szerzett nagy befolyást. Kétszer volt orsz. képv. 
1848. és 1861. Itt is mint szónok aratott dialokat. f 
1864. ápr. 18. Bánfalván (Borsodm.), Berettőn temet
ték el. Mint író egyes folyóiratokba dolgozott, irt 
aesthetikai (Szilágyi, Értesítő 1852. Uj M Múzeum) 
s politikai czikkeket (Esti Lapok 1849). Fordított so
kat, főleg történetírókból s Moheréből. L. Toldy, a 
magyar politikai szónoklat kézi könyve. III. k. 

Kazinczy-codex, régi magy. nyelvemlék, 1526—41 
közt összeirt kézirat, Egerben akadt rá Vitkovics, s 
később Jankovich gyűjteményével a nemz. múzeum 
birtokába került. Vallásos tanításokat és legendákat 
(Sz. Elek, Barlám stb.) tartalmaz. Közzétette Volf 
György, Nyelvemléktár, VI. köt. 
Kazinczy triásza, így nevezte Kazinczy Pesten élő 

3 hívét: Horvát Istvánt, Vitkovicsot és Szemere Pált, 
kik az uj irány lelkes harczosai voltak. 
Kázmér l e n g y e l k i r á l y o k : 1) I. K., a Piast-

házból, szül. 1015., 1034-től unyja gyámsága alatt 
uralkodott, 1037. elűzetvén, Parisban s Clunyben ta
nulmányainak élt; 1041. trónját visszanyerve, sokat 
tett a kereszténység terjesztésére, f 1058. — 2) II. K. 
(1177—1194.)." - 3)111. K., Lokietek Ulászló fia, 
szül. 1309., 1333-ban lépett trónra; a városi és pol

gári elem kiváló pártfogója volt, ezért parasztkirály
nak csúfolták. 1364. Krakóban egyetemet alapított. 
A német lovagrenddel szerencsével hadakozott s or
szága határait uj foglalások által jelentékenyen ki-
terjeszté. Károly magyar királylyal barátságos vi
szonyban állott, s már 1339. ennek fiát, Lajost jelölte 
ki a lengyel korona örökösévé. Mint a lengyelországi 
Piastok utolsó férfisarja f 1370. nov. 5. — 4) IV. K., 
a Jagelló-házból, J. Ulászló 2-ik fia, 1494. követte 
a trónon bátyját, a várnai csatában elesett III. (I.) 
Ulászlót. Erzsébetet, V. László nővérét véve nőül, 
ennek halála után Mátyás ellenében igényt támasz
tott a magyar koronára s ^471. hasonnevű fiát (szül. 
1458.) küldé trónjelöltül Magyarországba, akit azon
ban Mátyás decz. végén megszalasztott. A trónkö
vetelő hg f 1483. IV. K. elsőszülött fiának Ulászló
nak Mátyás ellenében cseh királylyá való választását 
már 1469. keresztülvitte, f 1492. 

Kázsmér, finom keresztezett félposztó, többnyire 
fésügyapjuból ontókfonállal, melyet csak kevéssé 
borzolnak fel, azután kallózzák ugy, hogy a kereszte
zés látható marad, ide tartozik a kasinet, cirkasz stb. 

Kazuár, casuarius, madár a futók (cursores) rend
jéből. Fején szarunemü sisak, szárnyában az evező 
tollak helyett 5 tüskeszerü lobogótlan tollszár van, 
tollazata szőrhöz hasonló. A s i s a k o s k., c.galeatus, 
1"8 m., fekete; arcza és nyaka élénk piros és kék 
szinü. Kelet-India, Uj-Guinea és az Archipelagos er
deiben él. 

Kazy, 1) F e r e n c z történetíró, jezsuita, szül. 1695. 
ápril 7. Léván; Nagyszombatban tanított, később a 
bécsi Pazmaneum igazgatója. A nádorok történetén 
(1722.) és Koháry István gr. országbíró életrajzán 
(1732.) kivül megírta latinul Istvánfi folytatásaként 
Magyarország történetét 1600-tól 1681-ig 3 kötet
ben (Nagyszombat 1737—1749.), s a nagyszom
bati egyetem történetét (u. o. 1735.). f 1760. jun. 11. 
Pozsonyban. — 2) J á n o s , főispán, szül. 1853. 
Nemes-Orosziban Bars m. Jogot végzett, 1874. birói 
gyakorlatra lépett, 1877. ügyvéd, 1878—1891. orsz. 
képv., 1888. cs. kir. kamarás, 1890. Barsmegye 
főispánja. 
Kea (Zia), a Cykladokhoz tartozó görög sziget, 

ter. 103 km 8, 5000 lak. Régi neve Keos. Főhelye K. 
Kean (kín) Ödön, hires angol színész, szül. 1787., 

f 1833. Shakespearei jellemszerepekben tünt ki. 
Keán, bolgár fejedelem; a IX. sz. derekán a Duna és 

Tisza folyamok közt a görög császárok felsősége 
alatt uralkodott, alattvalói a Kárpátok alatt szlávok, 
a déli részeken bolgárok voltak. Ennek fia volt 
Z a l á n (1. e.), kitől Árpád az első földterületet nyerte 
magyarjai számára. 

Keats (kícz) John , angol költő, szül. 1796-ban, 
f 1821. Műveit mystikus irány jellemzi. 

Kebesd, község Bihar m. 1107 lak. 
Kecsege, acipenser ruthenus, zománczos (ganoid) 

hal a tokfélék (acipenserini) családjából. 60—100 cm. 
h., a legjobb kaviárt s a legfinomabb halenyvet szol
gáltatja. A Kaspi s Fekete tengerben él ; nálunk a 
Dunában, Tiszában és Marosban gyakori. 

Kecske, capra, emlős a kérődző párosujjuak rend
jéből. A h á z i k., c.hircus, számos válfajban min
den világrészben, különösen hegyvidékeken, tenyész
tik ; teje, husa, szaruja és bőre (keztyükhöz) által 
hasznos. Válfajai: a k a s m i r k e c s k e , v. tibeti k., 
c. hircus laniger, Tibetben, ez szolgáltatja a szőrt a 
hires kashmir shawlokhoz. Az a n g o r a k e c s k e , 
capra angorensis, 1. angora-kecske. A b e z o á r k., 



pazeng, c. aegagrus, 1.5 m. h., Perzsia hegységein, 
a Kaukázusban és a görög szigeteken nyájakban él; 
a házi k. valószínűleg ettől származik. A vad
kecske, c. ibex, 1.5 m. h., 1 m. magas, nyáron vör
henyes, télen sárgásbarna. Az Alpesekben él ; állító
lag a Kárpátokban is honos volt, sőt a fogarasi 
hegységben állítólag jelenleg is előfordul. 

Kecskebuka, bukfencz. 
Kecskecsecsű szőlő, hosszúkás bogyóju szőlőfaj. 
Kecskéd, község Komárom m., 924 lak. 
Kecskefejő, caprimulgus, madár a lappantyúfélék 

(caprimulgidae) családjából. Az éji k., c. europaeus, 
26 cm. h., Európában, Nyugat-Ázsiában él, szür
kületkor vadászik. Azt állították róla, hogy kecskék 
és tehenek tejét kiszívja. 

Kecskehús, Svájczban és hazánkban az erdélyi 
részben rendes tápszer, az ürühushoz hasonlít, de 
keményebb, szálkásabb és sajátságos izü, tápértéke 
nagyobb. 
Kecskemét, törv. hat. jog. felruházott szab. kir. 

város Pest m., 48.493 lak., 122 m. m. a tenger felett. 
A város határa roppant nagy s területe Bugacz-
Monostor és F.-Pusztaszer pusztákkal 159.216 kat. 
hold vagyis több mint 926 km 2. Ebből vizek 127, 
homokos talaj 49.812 holdat foglalnak el; szántó
földre 65.409, legelőre 18.882, erdőre 10.755, rétre 
12.141, szőlőre 4269 hold esik. Hullámos határa 
é.-ny. felé homokos, de azon tul termékeny fekete 
föld. A marhatenyésztés a tagosítás óta csökken s a 
felszántott legelőkön gabonanemüeket, főleg a homo
konrozsot termesztenek. A phylloxeramentes homokot 
a szőlők foglalják el. Gyümölcstermesztése nagy és 
világhírű. Nagy sertéshizlalás. A várost körülzáró 
puszták: Ágasegyház, Kerekegyháza, Szentkirály, 
Szent-Lőrincz stb. hajdan népes községek voltak, 
mint azt az okiratok és a puszta templomok romjai 
bizonyítják. A török hódoltság pusztította el őket. A 
város földesurai egykor a Káthayak, Perók, Hunya
diak, Patócsyak stb. voltak, de igazán jobbágyi bir
tokká sohasem vált, hanem önállóan fejlődött. A tö
rök hódoltság alatt császári birtok volt és Czegléd, 
N.-Kőrös városokkal nagy önállóságra jutott. 1857. 
szab. kir. város. Középületei közül említendők: a ref. 
collegium és főtemplom, a kath. templom, a kegyes
rendiek és a ferencziek temploma és kolostora, a vá
rosház, a diszes Rudolf lovaskaszárnya. Róm. kath. 
és ref. főgymnasium, reálisk., polgári és gazdasági 
iskola, vinczellér-képezde, jogakadémia, törvénysz., 
járásbir., adóhiv. 

Kecskeszőr, a keleten élő kecskefajok szőre, leg
becsesebb az a n g ó r a k. sz., mely nyersen v. fonva 
jut kereskedésbe, paszománt készítésére, kend. gyár
tásra szolgál, továbbá a p e r z s i a i k. sz. Legfino
mabb a t i b e t i k. sz., fehérszínű, a valódi kashmir 
shawlok gyártására használják. 
Keczel, község Pest m., 5984 lak., az Örgeg mo

csara mellett. 
Keczer (lipóczi) család, az Aba nemzetségből szár

mazik, melynek egy ága a Sáros és Zemplén vár
megyék határán fekvő Lipóczról nevezte magát. Az 
első, ki e néven ismert, S i x t u s , a XII. szd végén élt; 
fia Deme te r részt vett II. András halicsi és szent
földi hadjáratában s a kir. étekfogó-mesteri méltósá
got viselte. Ennek P é t e r nevű fia volt a K.-ek őse. 
A család Sáros vmegyében virágzott, de csak a XVI. 
szd. végén emelkedett nagyobb jelentőségre. Idősb K. 
A n d r á s 1584. és ifj. K. A n d r á s 1631. czimerbővi-
tést kaptak. Az előbbi 1581. sárosi alispán volt, 

1594. Fülek bevételekor a magyar gyalogságot vezé
relte. Fia, az ifjabbik A n d r á s , gróf Thurzó György 
oldala mellett szolgált; 1611. és 1616. a felső-ma
gyarországi vármegyék követeként járt Prágában; 
mint sárosi követ részt vett az 1622 , 1625. és 1635. 
országgyűléseken. III. A n d r á s 1659. sárosi követ, 
a^ 1662. országgyűlésen a protestáns rendek egyik 
vezére; mint Thököly Imre buzgó hive, az eperjesi 
vértörvényszék áldozatául esett 1687. márcz. 5. A 
család ma is virágzik. 

Keczöl, község Sopron m., 1170 lak., a Rába mellett. 
Kedd ( = kettedik), a hétnek második napja. Kis 

kedd, közmondásban: soha napja. 
Kedély, a lélek alaphangulata, mely a vérmérsék 

és szervezet állandó befolyása mellett a különböző 
érzelmekből jön létre, tehát az értelemmel (mint gon
dolkodóval) s a jellemmel (mint akaróval) szemben 
az egyén érzelmeinek világát jelenti. 

Kedélyes, az az ember, ki modorával, beszédével 
jóleső, derült hangulatot tud kelteni. 

Kedélyes apa, a színészetben azon szerepkör neve, 
mely a jókedvű s jószívű apákat foglalja magában. 
Kiválóbb színészeink e szakmában Szigeti József és 
Újházi Ede. 

Kedezmirigy, glandula thymus, kivezető cső nél
küli mirigy a légcső alsó részén; működése ismeret
len. Gyermekkorban legnagyobb, a korral mind
inkább visszafejlődik, elsorvad. 

Kedusa, zsidó ima, mely isten szentségéről szól. 
Kedv és hivatás, Szigligeti vígjáték (Teleki

jut. 1867.). 
Kedvest a kedvesnek! Gertrúd királyné »Hamlet«-

ben e szavakkal hint virágot Ophelia koporsójára. 
Keel (ang., kíl), angol szénmérték — 21 tonna = 

21.540 kg. 
Keeling szigetek (kíling, Kokos szigetek), az In

diai oczeánban fekvő brit szigetcsoport, ter. 22 km2, 
516 lak. 
Kef, város Tunis belsejében, 12.000 lak. 
Kefe, leginkább disznósörtéből készül. Ujabban a 

növényvilág keményebb rostjait is megkötik k.-nek. 
Ilyen a rizsszalma, a piassava, a czirók stb. A fa- v. 
csont foglalványba a sörtéket v. rostokat különböző-
leg kötik és a foglalványba furt likakba a tincseket 
vagy beragasztják v. befűzik. A k. készítésével a k.-
kö tő foglalkozik. 

Kefe-levonat, nyomdákban a szedésnek kefével 
eszközölt levonása papirra, hogy rajta a sajtóhibák 
kijavíttassanak. 

Kef fi, több város neve Sokoto afrikai fellata 
államban. 

Kefir, 1. kumys. 
Keglevich (buzini), grófi család, Horvátországból 

származik; első őse Péter, a XIV. szd elején élt. K. 
P é t e r 1538. a horvát-szlavón báni méltóságot vi
selte s utódai előkelő szerepet játszottak Horvát
országban. K. G y ö r g y al-bán két fia közül Péter 
(1627 —49.)ahorvát,Miklós tornai főispán (f 1646.) 
a magyar ágat alapította. Az előbbiből Pé t e r pozse-
gai főispán 1708. grófi rangra emeltetett. A magyar 
ágból Mik lós , szintén Torna vm. főispánja, a török 
ellen vitézül harczolva, 1646. báróságot, 1687. test
vérével, Péterrel grófságot kapott. Utódai: Ádám, 
tábornok és kamarai alelnök, I. József, 1760. hely
tartótanácsos és II. J ó z s e f (szül. 1729.), koronaőr, 
majd 1787. főlovászmester, mindnyájan Torna vár
megye főispáni méltóságát viselték. — 1) Béla gróf. 
volt főispán, szül. 1833. márcz. 10. Budán. Élénk 



részt vett a hatvanas évek mozgalmaiban, később 
külföldön élt, haza térve egy ideig Heves megye fő
ispánja; kamarás. — 2) G á b o r gr., szül. 1784. 
szept. 19. Pesten, 1824. csongrádi administrator, 
1828. Nógrád vm. főispánja, 1831. koronaőr és titkos 
tanácsos, 1S32. az udv. kamara alelnöke, 1836. el
nöke, 1842. tárnokmester, f 1854. jun. 16. — 3) Gá
bor gr., a főrendiház tagja, szül. 1848. jan. 6. — 
4) J á n o s gr., szül. 1786. máj. 13. Pesten, 1824-től 
Bars vm. főispánja, később főpohárnokmester, titkos 
tan. és m. kir. főudvarmester, f 1856. okt. 15. — 5) 
I s t v á n gr., a főrendiház tagja, szül. 1840. decz. 18. 
Bécsben. 1857. a katonai pályára lépett, 1865. képv., 
1S80 óta a közgazdaság terén működik, 1884. újra 
képviselő, 1885. a kir. opera- és nemzeti színház in
tendánsa, 1887. ez állásáról lemondott, 1892 óta a 
»Magyar Szalon« folyóirat kiadója. 
Keglevicsháza, község Torontál m., 1160 lak. 
Kegyelemdöfés, a lefogott v. súlyosan sérült vad 

kivégzése szúrással v. lövéssel, hogy szenvedése vé
get érjen. 
Kegyelmes, czimzés, mely az exczellentiás, vagy 

nagyméltóságú urat és hölgyet illeti. 
Kegyelmezési jog, adgratiatio, az államfőnek az 

összes büntető rendszerekben fentartott azon joga, 
hogy a büntetést és annak következményeit el
engedi ; ez azonban nem vonatkozik az elkobzott 
tárgyak visszaadására, az eljárási és perköltsé
gekre, vmint magánosoknak igényeire a tettes ellen. 
Btk. 119. §. 

Kegyelmi kérvény, a büntetés elengedését vagy 
enyhítését czélzó kérvény. 0 felségéhez intézendő 
az illető törvényszék utján ; ez, a kir. ügyész meg
hallgatása mellett véleményével ellátva a kérvényt az 
ügyiratokkal együtt az igazságügyministerium utján 
a felséghez felterjeszti. 
Kegyelmi tanács, szervezte a legf. itélőszéknél 

az 1862. 9424. sz. kir. leirat a végből, hogy 
azon esetekben, midőn a kir. curia halálbüntetést 
mondott ki, a felett nyilatkozzék, vájjon vannak-e 
kegyelmezésre okok, és ha vannak, minő büntetés 
volna kiszabandó. 

Kegyencz, trag. gr. T e l e k i Lászlótól (1841.). 
Kegyes alapítvány, 1. alapok és alapítványok. 
Kegyesrendiek, 1. piaristák. 
Kegyistennők, Gratiák, 1. e. 
Kegyszerek, 1. szentségek. 
Kegyúr, patrónus, 1. kegyuraság. 
Kegyuraság, patronattts, azon jogok és kötelezett

ségek összesége, melyek valakit egyházi javadalom 
betöltése és fentartása körül azon okból illetnek, 

;mert annak alapításához, fentartásához és ellátásá
hoz járult. Patronum faciunt dos, aedificatio, fun
dus = kegyúrrá lehet valaki adomány, építkezés és 
telekadás által. Hazánkban a király az egyház 
főkegyura és ennek révén szállott e jog bizonyos 
nemesi birtokok tulajdonosaira s igy a k.-i jog az ily 
nemesi javak kiegészítő részét teszi. Van e g y h á z i , 
v i lág i és v e g y e s k., továbbá s z e m é l y h e z kö 
tött és d o l o g b e l i k. Legfontosabb joga a kegyúrnak, 
jhogy a megürült javadalomra kijelölési jogot gya
korol ; de a megerősítés a püspököt illeti; megilletik 
öt ezenkívül némi tiszteleti jogok, továbbá, ha elsze
gényedik, támogatásra tarthat igényt ; ennek elle
nében kötelessége a templomot karban tartani. 
Kehely, 1) ivópohár, — 2) a virágbimbó tokja, 

friely a bimbó kifejlésekor szétnyílik s a virág tövét 
kívülről fedi. 

Kehesség, a lovak idült, lázzal nem járó beteg
sége, melynek tünetei a gyorsított, erőltetett légzés; 
boncztani okai lehetnek a tüdő v. sziv betegségei, 
izombénulás, a felső légutak megszükülése. Előidéző 
okok : tulerőltetés, romlott takarmány, öröklés. Keze
lés legtöbbnyire sikertelen. 

Kehida, község Zala megyében, 688 1., itt lakott 
Deák Ferencz. 

Kehi, város Offenburg kerületben, Baden nagyher-
czegségben, a Rajna m., 3000 lak Strassburggal 
szemben épült és ennek 14 erődje közül 3 K.-t övezi. 
Fontos kereskedelmi és hadászati pont. 

Kéj-érzet, élettanilag a nemi szervek bőrében 
(a glans penis-en, clitoris-on, kis szeméremajkakon) 
elhelyezett és a Krause-féle tapintási véggömböcs
kékkel megegyező szervek — u. n. kéj t e s t e c s -
kék — ingerlése által okozott gyönyörérzet. 

Kéjgáz, nitrogenoxydul, N sO, színtelen gáz ; előáll 
salétromsavas ammóniáknak hevítése által, melyből 
1 kg 182 lit. gázt szolgáltat. Kissé édeses izü és 
szagú, f. s. 1,527 ; nyomás és alacsony hőfok által 
nehezen folyadékká sűríthető. Vízben elég jól oldó
dik, az égést jól táplálja. Belélegezve eleinte mámo-
ritólag, majd érzéktelenitőleg hat, s rövid műtétek
nél használatos anaestheticum gyanánt. 

Kéj-testecskék, 1. kéj-érzet. 
Kék La jos , orsz. képv., szül. 1854. Apatinban, 

hol mint ügyvéd működött. 1892. orsz. képviselő. 
Kékfestő, iparos, ki a vászonnak és más kelmének 

indigóval kékre való festésével foglalkozik. 
Kékgálicz, cuprum sulfuricum, kénsavas réz-

oxyd (1. e.). 
Kékharisnya, a tudós és irodalmárkodó nők gú

nyos elnevezése. 
Kék hétfő, hajdan a hamvazó szerda előtti hétfő, 

melyen a templomokat kéken vonták be s a mű
helyekben a munka szünetelt. 

Kékitő, azon szer, melylyel a fehérneműt kékítik ; 
nem egyéb mint i n d i g ó k á r m i n . 

Kékkő, község Nógrád m., 1189 lak. Régi vára 
1273. táján épült kősziklás hegyen. Egy része most 
is lakott; sziklába vágott mély sánczok kerítik, szá
mos sziklába vájt pinczével és rejtekekkel. A község 
a völgyekben van szétszórva. A Balassa család egy
kori fészke. 

Kéksav, cyanhydrogensav, CNH, előáll viznek 
keserű mandula-, cseresznye-, szilva-, v. baraczk-
magvakra gyakorolt behatása által amygdalinból, 
cyankáliumnak v. sárga vérlugsónak savakkal való 
szétbontása által. Nagyon illékony, színtelen, bódító, 
keserü-mandulaszagu, gyengén savi hatású folya
dék, 26°-nál forr, vízben és alkoholban oldódik, 
könnyen szétbomlik s rögtön ölő méreg . A kéksav 
tartalmú keserü-mandulaviz gyógyszer. Kék s a v 
m é r g e z é s , gyakran rögtönösen, néha 10—20 perez 
múlva halált okoz agy bénulás folytán. K. mérge
zésben meghaltak vére világosvörös, folyós, a test 
világosvörös hullafoltokkal, keserü-mandulaszagu. 

Kékszakái, egy franczia népmonda hőse, Raoul 
kékszakálu gróf (Chevalier Barbe-bleue), ki egymás
után 6 nejét megölte, mert nem tudtak kiváncsi-
cságuknak ellenállni s felnyitották azt a titkos szo
bát, melynek kulcsát rájuk bizta. Midőn a 7-iket is 
meg akarta ölni, megjelentek ennek fivérei s meg
ölték őt. Offenbach feldolgozta egy operettejében, 
melyet magyar színpadokon is gyakran játszanak. 

Kekulé, 1) F r i g y e s Á g o s t , német vegyész, szül. 
1829. szept. 7. Darmsíadban, 1858. Genfben, 1865. 

56 



Bonnban a vegytan tanára. A modern vegytan egyik 
megalapítója. Számos vegytani művet irt. — 2) Rein-
h a r d , archaeologus, szül. 1839. márcz. 6. Darm-
stadtban. 1870 óta tanár Bonnban. Számos régészeti 
művet irt. 

Kékvérű, mágnás, ellentétben a nem mágnással, 
kinek piros a vére. 
Kék virág, a német romantikusoknál az elérhetlen 

vágyak és sejtelmes ábrándok jelképe. 
Kel v. kelkáposzta, 1. káposzta, 
Kelat, állam Beludsisztanban, ter. 137.500 km 2, 

500.000 lak. Uralkodója a khán, ki a fenhatósága alá 
tartozó területeivel brit védnökség alatt áll. Főhelye 
K. a khán és az angol ügynök székhelye, 14.000 lak. 
Vidéke termékeny, élénk kereskedelem. 

Kelemen (C lemens = kegyes), 14 római pápa és 
3 ellenpápa (ezeket a kath. egyház nem számítja) 
neve. 1) I. Szt. K. (91-98 . ) , római. — 2) II. K. (1046. 
decz. 24. — 1047. okt. 9.), előbb Suidger bambergi 
püspök, szász származású. — 3) III. K., ellenpápa 
(1086. jun. 25—1100.), előbb Wibert; IV. Henrik 
császár választatta meg VII. Gergely ellen. — 4) III. 
K. (1187. decz. 19.—1191. márcz.), Paolo Escolatti 
prenestei püspök-bibornok, római. — 5) IV. K. 
(1265. febr. 5 . -1268 . nov. 29.), Guido Le Gros 
Fucoldi, franczia, előbb katona volt; a Hohenstaufen 
ház bukását elősegítette az által, hogy Nápolyt 
Anjou Károlynak adományozta. — 6) V. K. (1305. 
jun. 5.—1314. apr. 20.), Bertrand de Goth, 1299-től 
bordeauxi érsek, Szép Fülöp franczia király óhajára 
választatott pápává és 1309. Avignonba helyezte át 
székhelyét. Egészen a franczia befolyás alatt állott; 
VIII. Bonifácznak Fülöp ellen kiadott bulláit vissza
vonta s 1311. eltörülte a templáriusok lovagrend
jét. A magyar trón betöltésének kérdésében az 
Anjou-házat támogatta és Gentilis bibornokot küldte 
az országba Károly jogainak érvényesítésére. — 
7) VI. K. (1342. máj. 7 . -1352 . decz. 6.), Roger 
Péter, franczia, mint roueni bibornok-érsek válasz
tatott pápává. Avignonban székelt s a várost és 
vidékét 80.000 aranyon megvette Johanna nápolyi 
királynőtől, kivel szemben férje meggyilkoltatása 
ügyében igen elnézően viselte magát. E miatt Nagy 
Lajos magyar királylyal feszült viszonyba jutott, s 
a királyt a nápolyi hadjárat miatt 1350. egyházi 
átokkal sújtotta, mit azonban néhány hónap múlva 
visszavont. Bajor Lajos császárral is viszályban 
állott. — 8) VII. K. ellenp. (1378. szept. 2 0 . -
1394. szept. 10.), Róbert genfi gróf. VI. Orbán ellené
ben választatott meg ; vele kezdődik a nagy nyugati 
egyház-szakadás. — 9) VIII. K. ellenp. (1424 — 
1429.jul. 26.), Nunoz Egyed barcelonai kanonok; XIII. 
Benedek halála után 3 bibornok választotta meg ; a 
tortosai zsinaton lemondott. — 10) VII. K. (1523. nov. 
19. —1534. szept. 25.), Giulio Medici, 1526. V. Károly 
ellen I. Ferencz franczia királylyal, Milánóval, 
Flórenczczel és Velenczével az u. n. szent ligát 
hozta létre, de a császár hadai 1527. május 6. be
vették Rómát s az Angyalvárba szorult pápa 6 havi 
ostromzár után csak álruhában tudott menekülni. 
1529. jun. 29. a barcelonai békében kibékülve 
Károlylyal, ezt 1530. császárrá koronázta. A magyar
országi trónvillongásokban kezdetben János király 
mellett foglalt állást, de midőn ez a törökökkel 
szövetkezett, 1534. jan. 4. Ferdinándot jelenté ki 
Magyarország törvényes királyának és pénzbeli 
segítséggel is támogatta a török ellen. — 11) VIII, 
K. (1592. jan. 3 0 - 1 6 0 5 . márcz. 5.), Aldobrandini 

Hippolyt, szül. 1536. Fanoban; 1585. bibornok. 
lett. Mint pápa, főleg tudományszeretetéről s a jezsui
ták iránti idegenkedéséről nevezetes. A magyar
országi török háborúk iránt élénken érdeklődve, 
1595. 10,000 zsoldossal, 1596. havi 30,000 tallér
ral támogatta Rudolf hadait. — 12) IX. K. (1667. 
jun. 20.—1669. decz. 9.), Giulio Rospigliosi, szül. 
1600. Pistoiában; mint VII. Sándor államtitkára 
választatott ennek utódjává. A törökök elleni harczok 
támogatásában nagy buzgalmat fejtett ki. — 13) X. 
K. (1670. apr. 29—1676. jul. 22.), Emilio Altieri, 
80 éves korában választatott pápává. — 14) XI. K. 
(1700. nov. 23. — 1721. márcz. 19., Giovanni-Fran-
cesco Albani, szül. 1649. jul. 23. Pesaroban. A 
spanyol örökösödési háborúba beavatkozva, majdnem 
valamennyi uralkodóval ellenséges lábon állt. 1716. 
a török háborúra a mag}'ar papi tizedet odaajánlotta. 
- 15) XII. K. (1730. jul. 12—1740. febr. 6.), Lorenzo 
Corsini, szül. 1652. Rómában. Főleg Róma szépítése 
által tette nevét emlékezetessé. — 16) XIII. K. (1758. 
jul. 6. —1769. febr. 2.), Rezzonico Károly, szül. 1693. 
Velenczében. A jezsuiták védelmezése folytán az 
összes európai hatalmakkal, magával Mária Teré
ziával is összeütközésbe jött. — 17) XIV. K. (1769. 
máj. 19—1774. szept. 22.), Lorenzo Ganganelli, szül. 
1705. okt. 31. Sant' Arcangeloban, Rimini mellett, a 
minorita rendből lett 1759. bibornok s tiz évvel 
később XIII. K. utóda. Mint kiválóan liberális 
gondolkozású pápa, a szentszék és a hatalmak között 
az egyetértést vissza akarta állítani, s 1773. aug. 3. 
»Dominus ac redemptor noster* bullájával eltörölte a 
jezsuita rendet. Kevéssel ezután, állítólag méreg 
által f 1774. szept. 22. 

Kelemen Béla, író és tanár, szül. 1865. Bpestenj 
egyetemi tanulmányainak végeztével 1888. a »Pesti 
Napló« belmunkatársa lett, 1890 óta a székesfehérvári 
állami főreáliskola tanára. Irt kritikai és szinészeü 
dolgozatokat s irodalomtörténeti tanulmányokat 
(Madáchról, Szemere Pálról, Kölcseyről stb.). Az Athe-
naeum Kézi Lexikonának egyik főmunkatársa. 

Kelemenföld, a Szent-Gellérthegy aljának régi 
neve, ma Kelenföld, 1. e. 

Kelemen hegység, a Hargita trachit-vonulatának 
legészakibb része; a Beszterczébe ömlő Sajó forrásá
tól ny.-k. irányban húzódik az Aranyos-Bisztriczaés 
a Gyergyó-Drega patakja által alkotott horpadásig. 
A Lápos hsg trachit vonulata, bár a kárpáti homok
kőben járó Szamos szétválasztja a rokon hegységeket, 
átmegy a Kelemen hegységbe, mely a görgényi hava
sokkal összefügg s ettől csak a Maros áttörési szur
doka (a mesterházi szoros) választja el. A Kelemen 
hsg óriás tömege a folyoktól mély szurdokokkal van 
kivájva, melyek völgyei körded medenczékkel kez
dődnek. A hsg é. felé meredek, d.-re szelíden lejt; de 
orographiailag összefügg s a Gyergyói hegyek felé 
lankásodik. Az erdők magasabbra emelkednek Erdély 
felé mint a túlsó oldalon. Községek csak a Maros 
mentén vannak; a rengetegeket és a legelőket a nyári 
hónapokban nyájak tömegei járják. Legmagasabb 
csúcsai: Cserbuk 2013 m., Kelemen havas 2031 m., 
Vojvogyásza, Gyalu, Braducsont, Piátra-Piszecsu 
2022 m., Negoj 2047 m. és a Pietroszul 2102 m. 

Kelendőség, az áruk azon tulajdonsága, hogy a 
termelőtől könnyen átmennek a fogyasztók közé. 

Kelenföld, Budap. a Gellérthegy ny. oldalán Pro-
montorig terjedő sikság; egy részét Lágymányos
nak nevezik. A k.-i vasúti állomás a déli- és államvas
utak találkozó pontja, közelében az Erzsébet sósfürdő. 



Kelengye, az, amit a nő kiházasitása alkalmával 
kap, főleg ruhanemű és egyéb berendezési tárgy; tu
lajdonjoga a nőt illeti. 
Kelés, kelevény, 1. abscessus. 
Kél és száll a sziv viharja, Mint a tenger vésze, 

Fájdalom a boldogságnak Egyik alkatrésze. A r a n y 
>Enyhülés« cz. költeményének kezdete. 
Kelet, 1) a négy fő világtájék egyike; láthatárunk 

azon oldala, melyen a nap feljön; ellentéte a nyugat, 
hol a nap lemegy; a közbeszédben K. alatt rendesen 
a Balkán-államokat, s a török birodalomnak nem 
európai részeit is értik. — 2) kelendőség, 1. e.; — 3) 
iraton, oklevelén stb. a kiállítás ideje (év, hó, nap) 
és helye. 
Kelet-afrikai társaság, német, alakult 1884. Ber

linben, 1887. részvénytársasággá változott 3 mii. 
márka alaptőkével; számos kiváltsága van, vasuta
kat épít, telepitvényeket létesít, pénzt is verhet; czélja 
Kelet-Afrika kereskedelmi kiaknázása. Van k.-a. t. 
más államokban is. 
Kelet-frank birodalom, a 843-ki vorduni szer

ződés után a Karolingok (1. e.) birodalmának keleti 
része; ebből fejlődött a német birodalom. 
Keleti, a mi napkeletre fekvő országokból való v. 

azokat illeti. 
Keleti, 1) G u s z t á v , az orsz. mintarajztanoda 

igazgatója, képíró és képzőművészeti szakíró, szül. 
1834. Pozsonyban; előbb jogi tanulmányokat tett, 
később Münchenben tanult; számos képet festett 
és több munkát irt; 1871 óta a mintarajztanoda 
igazgatója; a m. tud. Akadémia lev., a Kisfaludy-
társaság rendes tagja; —- 2) K á r o l y , az előbbinek 
bátyja, miniszt. tanácsos, az orsz. statisztikai hiva
tal igazgatója, szül. 1833. Pozsonyban, a szabad-
ságharczban honvéd, 1865. hirlapszerkesztő, 1867. 
osztálytanácsos s az orsz. stat. hivatal szervezője, 
t 1892. május 30. Igen nagy arányú irodalmi tevé
kenységet fejtett ki. 
Keleti akadémia, a közös külügyminisztérium alatt 

álló főiskola Bécsben ; czélja a consuli szolgálatra 
való kiképzés ; a tanfolyam öt évre terjed ; a hallga
tók száma nincs meghatározva s a felvételről a 
külügyminisztérium dönt; az évdij 1300 frt s bizo
nyos járulékok ; a növendékek az érettségi bizonyít
vány alapján vétetnek fel, egyenruhát viselnek s a 
Theresianumban laknak. 
Keleti Beszkédek, az észak-keleti határlánczolat 

:(1. e.) azon része, mely a Laborcz és Borsava völgyei, 
a Duklai és a Vereczkei hágók közt húzódik. É.-ny. 
d.-k. felé húzódó párhuzamos gerinczek, melyek fel-
gyűrődése a harmadkor elején egy d.-ny.-é.-k. felé 
irányuló nyomás alatt történt, az eredeti é. irány a 
központi Kárpátok gránittömege által k.-re tereltet-
vén. A hegység mint a Kárpátok homokkővonulatának 
tagja, egységes folytatása a keleti erdős Kárpátok
nak vmint a délibb Mármarosi havasoknak. A hegy
ség és a gerinczek valamint a vízválasztók ősalak
ját a kimosás megváltoztatta. Nem elmosódott hátak 
tömege; fensikok és élesen szakgatott hegyhátak, me
redek oldalú völgyek jutnak benne érvényre. Csúcsai 
az erdő és növényzet határán is tul emelkednek; a 
gömbölyű széles tetőkön nagy legelők vannak. Több 
hágó vezet át rajta, ilyenek a duklai (502 m. magas), 
lupkovi (620 m.), uzsoki (889 m.) és alsó-vereczkei 
(745 m.). A főgerincz és vízválasztó nagyrészt az 
ország határával megegyezik; lejtősödése Galiczia 
felé hosszabb, az Alföldre meredekebb. A határláncz 
felosztása egységes geológiája és orographiája foly

tán önkényes, rendesen a vármegyék szerint osztják 
el, de épugy elosztható a főhágók szerint is. 1) Zem
p lén i h a t á r k á r p á t o k , a duklai és ruszkai hágók 
között, az Ondava és Laborcz-Cziroka völgyéig, a 
Sztub (1005 m. magas), Plasza (1157 m.) tömegeivel. 
— 2 ) U n g i h a t á r k á r p á t o k , az orosz-ruszkai és 
uzsoki hágók között, főtömege a Ravka 1300 m. — 
3) B e r e g i h a t á r k á r p á t o k , az uzsoki és vereczkei 
hágók közt, főtömege gerinczének a Ruszki Put 
(1311 m.); e gerincczel párhuzamosan húzódik a 
felső Ung és Lyuta között egy gerincz és a Javornik 
gerincze (1011 m.), melyhez a Rohatek-Gyil ésPopud-
Gyil csatlakoznak. — 4) P o l o n i na -Runa aTuricza 
és Túrja patak között emelkedő fensik, mely egy 
2363 kat. hold terjedelmű lapos tetőt képez. — 5) 
S z o l y v a i v . H u k l i v á i h a v a s o k , Bereg m. leg
magasabb hegységei, melyeket erdőségek fednek. Egy 
jelentékeny fensik maradványa. 

Keleti egyház, a gör. kel. egyház (1. e.). 
Keleti gótok ( o s t r o g ó t o k ) , a gótoknak (1. e.) 

az a része, mely a Dnjepcrtől keletre tanyázott, s mi
kor a nyugati gótok Erdélyben hódítottak, ők az 
északi szláv népek között, a szarmát síkságon a Don
tól a Balti tengerig terjesztették birodalmukat. Kirá
lyaikat az Amálok családjából választották; ezek 
leghatalmasabbja H e r m a n a r i c h volt. A hunoknak 
meghódolva, Attila halála után Moesiában és Thrá-
kiában vonták meg magukat; Theodorik királyuk 
488. Olaszországba vezetve őket, megdöntő Odoaker 
királyságát s 493. megalapitá a keleti gótok király
ságát Itáliában; székhelye Ravenna volt. Az uj 
országnak Narses byzánczi hadvezér a longobár-
dokka! szövetkezve 555. vetett véget. 

Keleti tíatárkárpátok, a Keleti Kárpátoknak (1. e.) 
külső vonulata, a Visótól és Aranyos-Besztercze for
rásától d.-k. d. irányban húzódik ; ny. felé mélyedés: 
a gyergyói, csíki és háromszéki medenczék határol
ják és választják el a Hargita vonulatától; k.-re és 
d.-re hosszú lejtővel megy át a moldvai és romániai 
sikba. A k. homokkő az észak keleti határkárpátok
ból nagy szélességben jő által, övezve a Rodnai ha
vasok, Székelyföld és a bukovina-moldvai össze
függő kristályos palatömegeket, melyeket külső 
oldalukon jura és kréta képletek kisérnek. A homokkő 
a Besztercze vidékétől belső ivén már nem kiséri a 
kristályos palát, mely helyett az Olt forrásvidékétől 
óriás kiterjedésű krétakoru képletek alkotják a határ-
lánczolatot. Az egész hegység é.-d. irányú vonula
tokból ál l ; hozzá tartozik csapását és földtani fel
építését is tekintve a Brassói hegység, itt ny. határ
köve a Királykő, melyen túl az Erdélyi havasok (1. e.). 
más irányú és felépítésű vonulata van. Földtanilag 
és felépítését tekintve hozzá tartozik még a Persányi 
hegység. Orographiailag e hegység szolgál kapocsul 
az Érd. havasok és K. Kár> átok közt. A K. határkár
pátok a medencze felé meredekek. Vízválasztó a 
Tisza, Olt mellékvizei és Szeret között; de ez nem 
a főgerinczen halad, mely a Szerétbe siető folyóktól 
több helyt át van törve. Ez áttörési szurdokokon 
vezetnek a főátjárók is : a rodnai, borgói, tölgyesi, 
békási, gyimesi, ojtozi, bodzái és tömösi szoro
sok. A hegyvonulat a következő csoportokból ál l : 
1) Rodnai havasok, 2) Borgói hsg, 3) Csiki hsg, 
4) Bereczki hsg, 5) Bodzái hsg, 6) Brassói hsg és 
Persányi hsg. 

Keleti Kárpátok, a Visó és az Aranyos-Beszfercze 
forrásvidékétől közvetlen csatlakozva az é.-k. Kár
pátokhoz, d.-k.-d csapásiránynyal húzódnak, az 
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erdélyi neogen medenczét k.-ről határolva a romá
niai alföldig ; ny.-ra a Királykő határkövük, melyen 
túl az Erdélyi havasok kezdődnek. Felépitésökben 
megkülönböztetni egy régibb felépítésű vonulatot, a 
K. h a t á r k á r p á t o k a t és ezek belső ivén a meden-
cze szélén a neogen korú trachit H a r g i t a (1. e.) 
vonulatát. A külső ív régibb felépítésű kristályos 
palából, jura, kréta és eoczen kőzetekből áll, ezek 
felgyürődései után tolultak fel a medencze szélén az 
eruptiv trachit hegységek. A két külön felépítésű 
vonulatot tektonikus hosszvölgyek választják el; 
a Gyergyói, Csiki, Háromszéki medenczék csak az 
uj hegység gátolása mögött felduzzadt vizektől, me
lyek később a Maros és Olt áttörései által juthattak 
a medenczébe, mosattak és szélesittettek ki. É. felé
ben a Lápos hsg és Kelemen trachitjai a k. homok-
kövön törtek át és emelték fel; de itt sincs tulajdon
képi összefüggés; a Lápos hsgt egy mélyedés választja 
el a Rodnai havasok kristályos tömegétől. A trachit 
vonulat folytatása a Vihorfat-Gutin vonulatának. 

Keleti kérdés, azon ellentétek összesége, melyek a 
keleti és nyugati népek közt földrajzi, ethnographiai, 
műveltségi, vallási viszonyaik, történeti fejlődésök kü-
lönfélesége következtében alakultak. Ez ellentétek 
oh'an régiek, mint magok az említett népek s min
den időszaknak megvolt a maga k. k.-e, mióta Európa 
nyugata belépett a polgárosult világba. Mindinkább 
élesedni ez ellentét akkor kezdett, midőn a római bi
rodalom nyugati és keleti részre oszlott s a keresz
tény egyház mindegyikben más-más irányban fejlő
dött. A XV. századtól kezdve, mióta Konstantinápoly 
török kézbe jutott, lényegileg a keresztény és a török 
Európa közötti ellentét tette a k. k.-t. A modern k. k. 
tartalma azonban már egészen más; az iszlám és 
kereszténység közti ellentét megvan ugyan ma is. de 
Törökország nem fenyegeti többé Európa biztonsá
gát, s ma a k. k. főleg a körül forog, hogy Török
ország fenmaradása biztosittassék, s a mennyiben ez 
nem lehetséges, a török földön élő keresztény népek
nek önállósága megóvassék első sorban Oroszország 
ellen. A feladat, melyen a nyugati államok fáradoz
nak, az, hogy a Balkán-félsziget s vele Konstanti
nápoly Oroszország kezébe ne jusson, mely ezzel oly 
hatalomra tenne szert, hogy nemcsak békéjét, hanem 
anyagi és szellemi virulását is fenyegetné a többi 
Európának. A modern k. k.-ben tehát nem Török-, 
hanem Oroszország s a pánszláv törekvések fenyege
tik a nyugatot. Ha Oroszország Konstantinápoly bir
tokába jutna s a Közép-tengerig terjesztené hatalmát, 
ő uralkodnék a három régi világrész közti legfonto
sabb kereskedelmi és katonai összeköttetéseken. Ez 
orosz törekvések meghiúsítása ma a diplomatia fő
feladata. 1853 — 56. a nyugati államok: Anglia, Fran-
cziaország és Szardínia fegyveresen is közreműködtek 
Törökországnak Oroszország ellen való megvédésé
ben; ez a k r imi v. ke l e t i háborúban történt, mely 
Oroszország leverésével végződött s az 1856. párisi 
békeszerződésre vezetett. 1877. Oroszország ismét 
hadat üzent Törökországnak, melyet akkor a nyu
gati államok nem segítettek ugyan, de midőn 1878. 
elején az orosz hadak egész Konstantinápolyig le
nyomultak, az angol hajóhad megjelent a város vé
delmére, s az oroszok nem is merték megszállani. A 
háború után a k. k. az 1878. berlini congressuson 
nyert megoldást s azóta az 1878. jul. 13. aláirt ber
lini békeszerződés szolgál a keleti viszonyok jog
alapjául s sértetlen fentartása teszi a békeszerető 
nyugati államok főtörekvését. 

Kelet-India, 1. India. 
Kelet-indiai szigettenger, 1. indiai szigettenger. 
Kelet-indiai társaságok, a XVII. század elején 

alakultak oly czélból, hogy K.-Indiát kereskedelmileg 
kiaknázzák, mi végre kormányaiktól igen nagy ará
nyú kiváltságokat nyertek; voltak Németalföldön, 
Svédországban, Francziaországban (megszűnt 1769), 
Dániában (megsz. 1845). A leghatalmasabb volt az 
angol, mely az indiai birodalmat megszerezte s mely 
jogait csak 1858. ruházta át az angol koronára. 

Keleti tenger, 1. Balti tenger. 
Keleti vasutak, általában a keleti, a Balkán

félszigeti, de kül. a török vasutak. 
Kelet népe, Széchenyi egyik munkájának czime 

(1841.), a magy. nemzetet érti alatta. 
Kelet-Poroszország, porosz tartomány, ter. 36.982: 

km 8, 1,958.132 lak. Feloszlik Königsberg és Gumbin-
nen kormánykerületekre. Főhelye Königsberga. 

Kelet-római császárság, 1 .byzanczi birodalom. 
Kelet-Rumélia, Bulgáriával 1885. szept 20. egye

sült törökhűbéres tartomány,ter.33.500 km2,960.9"41 
lak. Északi határán a Balkán húzódik, délen a Rho-
dope, keleten a Fekete tenger nyomul földjébe; fo
lyói a Maritzaés Tundzsa. Foglalkozás: állattenyész
tés, földmivelés, bányászat; kiviteli czikkek gabona, 
gyapjú, faggyú, nyers bőr, sajt, épületfa, bor. Fel
oszlik 6 kerületre. Főhelye Filippopol. (L. Bulgária.). 

Kelevény, tályog, 1. abscessus. 
Kelevész v. kelevéz, hosszú dárda, ma néhol póz

nát jeleznek vele. 
Kelgren J á n o s Henr ik , kiváló svéd költő és mű

bíráló, szül. 1751., III. Gusztáv titkára, f 1795. 
Kelheim, város Alsó-Bajorországban, az Altmühl és-

Duna egyesülésénél. A Duna-Majna csatorna kiinduló
pontja. Az 1813 — 15. háborúk emlékére nagy épület 
(szabadság-csarnok). 

Kellékes, azon színházi alkalmazott, ki a szín
darabokhoz szükséges requisitumokról gondoskodik. 

Kelleks, léggel telt tömlő, mely keleten folyón való
átkelésre és áruknak vizén való továbbítására szolgál.; 

Kellem, a szépnek a fenségessel (1. e.) szemben 
álló alapformája, oly dolgokban nyilvánul, melyeket 
gyöngédség, báj, élénkség, kedvesség tüntetnek ki. 

Kellemes, a miben a kellem szépsége nyilvánul, pL 
az ifjúság, tavasz, virág stb.; mig a fenség kiválóan 
a férfi, a k. a nő szépsége. 

Keller G o t t f r i e d , svájczi költő, szül. 1819. jul. 
19. Glattfeldenben Zürich mellett; előbb festő, később 
író. Költeményt, regényt és elbeszélést irt nagy szárrí-
mal, műveit eleven humor jellemzi, t 1890. jul. 16. 

Kellermann F e r e n c z E t i e n n e , v a l m y i hg.,. 
franczia tábornok, szül. 1735. Metzben. Napóleon 
egyik jeles hadvezére, 1805. az auszterlitzi csatában,. 
1807. Portugáliában harczolt, 1815. résztvett a lignyi 
és Water loo i csatában, f 1820. jun. 2. 

Kelmák, község, Trencsén m., 1250 lak. 
Kelme, 1. szövet. 
Kelmefestés, a különféle festőanyagok rögzítése a~ 

szöveteken. Több festéknek, péld. indigó, kurkuma,. 
párizsi kék stb. oldatát közvetlenül lehet festésre 
használni, t. i. ezen festékeket igen jól s tartósan fel
veszi a szövet; de a legtöbb festéknél vegyi folyama
tok által kell a-rögzítést elősegíteni, az úgynevezett 
avató-szerrel (ólomsó, timsó, ónsók stb.), melyben a 
festendő kelmét először áztatják s csak azután jön 
rá a festék. 

Kelmeiség, igy nevezte Erdélyi János a Petőfi-
utánzók azon eljárását, hogy a népiességet nagyon 



is anyagias hasonlatokban és czifraságokban keres
ték ; magánál Petőfinél is megvan a nyoma, pl. az 
oly hasonlatban : hogy ha a föld isten kalapja, 
hazánk a bokréta rajta. 
Kelmenfy L á s z l ó , magyar novella-iró, családi 

nevén Hazucha Ferencz, szül. ISI5. decz. 1. Nagy
váradon, f 1851. ápr. 21. A negyvenes évek divat
lapjaiban számos elbeszélése jelent meg. 
Kelnek, község Szeben m., 1.387 lak. • 
Kelner, a német kellnerből, pinczér. 
Kelőid, hegdaganat, 1. cheloid. 
Kelp, Angol-, Skót- és Francziaországban a fucus 

és laminaria növények hamvából gyártott sziksó, 
mely kalisó és jód előállítására szolgál. 

Kelták (lat. Celti, Celtae), indogermán néptörzs, 
mely Kr. e. a III. szdban Galliából Nyugat- és Közép-
Európa jó részét elfoglalta. E néptörzs ágai voltak : 
a tulajdonképeni kelták v. gallok, belgák, britek, 
kaledoniaiak (Skócziában) és hiberniak (Írország
ban). A népvándorlás idején Felső-Italiát, Ausztria és 
Magyarország területét és az Alduna vidékét is 
elözönlötték, sőt Kisázsiába átkelvén, ott Galatia 
királyságot alapították. Maradandó birodalmat azon
ban nem tudtak alkotni s mint önálló néptörzs csak
hamar megszűntek szerepelni. Jelenleg csak szórvá
nyos maradékaik vannak a Bretagneban, Walesben, 
Man szigetén, Írországban és felső Skócziában, 
számra mintegy 3Vfl millió. 
Kelta nyelvek, az indogermán nyelvek (1. e.) leg

nyugatibb ága, két csoportban : 1) a g a e l (gadhel, 
goidel) csoport, melyhez az ir, skót és Man szigeti 
k. nyelvjárások tartoznak (1. gael nyelv), és 2) b r i t 
csoport, mely a kymri (Walesben), corni (Cornwallis-
ban, körülb. 80 év óta kihalt), breton v. armorikai (a 
francz. Bretagne-ban) nyelveket foglalja magában. 

Keltezni, datálni (1. e.). 
Keltiberek, az ó-korban hatalmas nép Közép-Spa

nyolországban, mely a benszülött ibérek és a beván
dorolt kelták keverékéből keletkezett, a rómaiakkal 
sokáig harczban élt, mignem Kr. e. 72. teljesen meg
hódolt. 

Kelyhesek, 1. husziták. 
Kémcső, é p r o u v e t t e , vegyelemzési munkálatokra 

szolgáló, hosszúkás, hengeralaku, különböző tágas-
ságu, egyik végén zárt üvegedény. 
Kemecse, község Szabolcs m., 2601 lak. 
Kemencze, község Hont m., 1118 lak. Egykor a 

vármegye itt tartotta gyűléseit. 
Kemencze, minden tüzelőhely, melynek melegét 

bizonyos czélra: olvasztásra, izzitásra, szárításra, 
mészégetésre stb. felhasználják; e szerint van ol
vasztó-, izzító-, mészégető-kemencze, stb. 
Kéménd, község Esztergom m., 1687 lak. 
Kemenesalja, a Rába és Marczal közé benyúló 

neogen korú dombsor, a dobrai dombvidék folyta
tása. A földhát maga lapos zátony s a termékeny K. 
alatta terül el. 

Kemenes-Högyész, község Vas m., 1160 lak. 
Kemenes-Mihályfa, község Vas m., 1029 lak. 
Kemenes-Szent-Péter, község Vas m., 935 lak. 
Kemény (Gyerőmonostori) grófi és bárói család, a 

Mikola, Radó, Kabos, Vitéz és Gyerőffy ősrégi erdé
lyi családokkal közös törzsből, a XIII. sz. derekán 
élt Mi4colátói származik s a XV. század fotyamáh 
vált külön, mely időtől fogva előkelő szerepet vitt 
Erdély történetében s K. J á n o s személyében rövid 
időre a fejedelmi czimet is megnyerte. 'A fejedelem 
fiának S i m o n n a k 3 fia, J á n o s . L á s z l ó és S imon 

a XVIII. század elején bárói rangot kaptak. Ez ága
zatból L á s z l ó br. 1744., S á m u e l br. 1804., F a r 
k a s br. 1808. kapott grófságot. A fejedelem testvé
rétől, Pétertől ered az ifjabb ágazat, melynek tagjai 
1755. február 18. emeltettek báróságra. A grófi 
ágazatok kihalván, a család mindkét vonalban 
bárói ágon virágzik. — 1) Dénes báró, András 
báró fia, született 1803., 1827-től részt vett az er
délyi ellenzék szervezésében; az 1834-iki ország
gyűlésen ő foglalta írásba a rendek sérelmeit ; 
1841. <az ellenzék vezére; f 1849. május havában. 
— 2) F a r k a s báró, Lajos báró fia, született 
1796-ben, katonai pályáját korán odahagyta, de 
1848-ban őrnagyi ranggal vett részt a nemzetőrség 
szervezésében s Bem oldala mellett az egész erdélyi 
hadjáratot végig harczolta. Legnagyobb hőstette volt 
apiskii hid megvédése. A fegyverletétel után Angliába 
menekült, f 1852. január első napjaiban London 
mellett, a kensall-greeni temetőben van eltemetve. — 
3) G á b o r báró, szül. 1830. Csombordon. Korán a 
a közpályára lepett; előbb képviselő, 1875. belügy -
miniszt. államtitkár, 1878. ipar- és keresk.-i, 1882. 
közieked. miniszter. Számos politikai és történeti mű
vet irt. f 1888. okt. 13. — 4) Jáno 's , erdélyi fejede
lem, Boldizsár, Fejér vm. főispánjának fia, szül. 1607. 
telén Bükösön. Mint Bethlen Gábor udvarnoka kezdte 
meg pályáját; 1625. Brandenburgban, 1627. Len
gyelországban és 1628. Konstantinápolyban járt 
diplomacziai küldetésben. Részt vett I. Rákóczy 
György 1645 — 46. hadjáratában s a linczi béke előz
ményeiben. II. Rákóczy György alatt mint az ország 
főkapitánya a moldva-oláhországi hadjáratban sze
rencsével harczolt, de a végzetes lengyelországi had
járatban 1657. a tatárok fogságába esett. Két év 
múlva kiszabadulva, II. Rákóczy György halála után 
Barcsay Ákos ellenében 1660: decz. 24. fejedelemmé 
választatott s Barcsayt lemondásra kényszeritette. A 
török által fejedelemségre emelt Apaffy Mihálylyal 
szemben a bécsi udvar segítségével remélte magát 
fentartani s 1662. elején hadat vezetett Apaffy ellen, 
de a nagyszőllősi ütközetben jan 24. elesett. Adomá
nyait az 1662. márcz. 10. országgyűlés megsemmisí
tette. A rabságban irt fontos emlékiratait kiadta 
Szalay László (1856.). — 5) J á n o s báró, Zsigmond 
öcscse, orsz. képv., szül. 1825. Puszta-Kamráson. 
1878-ig gazdálkodott, ez évben orsz. képviselő és a 
ház alelnöke, 1884. v. b. t. tanácsos, 1881. jelölt volt 
a koronaőri méltóságra, 1892. ismét képviselő. — 
6) J ó z s e f gróf, szül. 1795. szept. 11., történelmi bu-
várlatainak éli; főbb munkái: Notitia Capituli Alben-
sis (N.-Szeben 1836.). Erdélyország történeti tára 
(Kolozsvár 1837.). Deutsche Fundgruben der Gesch. 
Siebenbürgens (1839.). Gazdag könyvtárát és kézirat-
gyűjteményét az Erdélyi Múzeumnak ajánlá fel. f 
1855. szept. 12. — 7) K á l m á n báró, főrendiházi 
tag, szül. 1838.jun. 7. Kolosvárt; képv., 1885-ben 
Alsó-Fehérm. főispánja. — 8) S a m u gr., Miklós báró 
fia 1786. Belső-Szolnok és Doboka, 1790. Tordavm. fő
ispánja, 1795. főkormányszéki tanácsos; 1804. gróf
ságot kapott. 1810. az erdélyi tábla, 1816. a főkor
mányszék elnöke, f 1817. szept. 23. — 9) S i mo n , 
erdélyi trónkövetelő, János fejedelem és Lónyai Anna 
fia, atyja halála után Magyarországba menekült s a 
bécsi udvar segítségével igényt támasztott az erdélyi 
trónra, de sikertelenül. 1663. visszatért Erdélybe. — 
10) Z s i g m o n d báró, iró, született 1814. júniusban 
(valószínűleg 24-én, e kérdést a legújabban közzétett 
keresztlevél sem tisztázza) Alvinczen Erdélyben. Za-



lathnán s a nagyenyedi collegiumban tanult. 1834. a 
kolozsvári országgyűlésre ment, hogy a politikai 
élettel megismerkedjék, azután jószágán Kapudon 
(Alsó-Fehér m.) élt 1837-ig; majd Marosvásárhelyen 
joggyakornok volt. Itt lépett föl mint iró a Mohácsi 
veszedelem okai cz. tanulmányával. 1839. a bécsi 
egyetemet látogatta, innen Kolozsvárra tért vissza, 
hol társszerkesztője volt az Erdélyi Híradónak, az 
erdélyi alkotmányos ellenzék lapjának. 1842. ismét 
Kapudra vonult, s főleg történelmi tanulmányokkal 
foglalkozott. 1845. Pestre költözött, 1846. befejezte 
Kapudon megkezdett 6 kötetes regényét: Gyulai 
Pált. 1847. az Akadémia rendes, később tiszt, tagja. 
Egy ideig Zsibón volt Wesselényi Miklósnál, majd 
Széchényi őt hivta meg szerkesztőnek alapítandó 
lapjához, de K. inkább Csengerynek centralista irá
nyú lapjához csatlakozott. 1848. Kővárvidék orsz. 
képviselője, 1849. belügyminiszteri tanácsos. A sza-
badságharcz után a Pesti Napló szerkesztését vette 
át, melyet elsőrangú politikai tényezővé emelt. 1860. 
a Kisfaludy-Társaság tagja, Eötvös halála után pedig 
elnöke 1872-ig. Ekkor betegsége miatt volt kénytelen 
odahagyni. Idegbaj támadta meg, mely mindinkább 
megtörte testi és szellemi erejét. Visszavonult a.köz
élettől, f 1875. decz. 22. Puszta-Kamaráson. Mint 
publicista és mint regényíró örökítette meg nevét. 
Politikai röpirataival (Korteskedés és ellenszerei 
1842.) s vezérczikkeivel korán figyelmet keltett. Majd 
a Forradalom után és Még egy szó a forradalom után 
czimű röpiratokkal s a Pesti Naplóban irt vezérczik
keivel keltett feltűnést s egyengette útját az 1867. 
kiegyezésnek. Mint regényírót a mély psychologia 
emelte kortársai fölé. Tárgyai mindig tragikusak. Irt 
történeti s társadalmi regényeket. Történeti regényei: 
Gyulai Pál 1846. Báthory Zsigmond fejedelem ke-
gyenczének bukását tárgyalja, Az özvegy és leánya 
1857. a Mikes család tragédiáját beszéli el, a Rajon
gók 1859. a szombatos felekezetről szól s I. Rákóczy 
György korában játszik, a Zord idők (1862.) Izabella 
korának rajza. Társadalmi regényei: Szerelem és hiú
ság, Férj és nő, Ködképek a kedély láthatárán, a Sziv 
örvényei. Irt kisebb elbeszéléseket is. Nagy jellemző 
erő, a mult szellemének hű visszatükrö^ése, érdekes 
lélektani problémák teszik műveit becsessé. De a hiá
nyos compositio s nehézkes előadás miatt nem oly 
népszerűek, mint azt belső értékük megérdemelné. Irt 
két kötet tanulmányt történelmi s irodalmi kérdésekről. 
Ezek is jeles dolgozatok, nagy jellemző erővel írva. 
L. Szász Károly: K. Zs. eml. Kisf. Társ. Évk. XII. 
Salamon F. : K. Zs. eml. írod. Tanúim. 1889. Péterfy 
Jenő: B. K. Zs. mint regényíró, Bpesti Szemle 1881. 
Beksics Gusztáv: K. Zs. a forradalom és a kiegyezés 
1883. Gyulai Pál: K. Zs. regényei és beszélyei. Pesti 
Napló 1854. Gyulai: K. Zs. eml. Emlékbeszédek 1879. 
Lánczy Gyula: K. Zs. Tört. kor- és jellemrajzok. 1890. 

Kemény Pál , orsz. képv., sz. 1851. Győrött. Jogot 
végzett és ügyvédi oklevelet szerzett, 1887 óta orsz. 
képviselő. 

Kemény S imon, Hunyadi János vitéz bajtársa, 
1442. márczius 18. a szentimrei csatában ruhát és 
fegyvert cserélt Hunyadival s ez által megmentette 
őt, de maga 500 yitézével áldozatul esett a törökök 
fegyverének. Állítólag a gyerőmonostori Kemény csa
lád sarja volt, de az összetartozást nem lehet bebi
zonyítani. 

Kémény, az égéstermények elvezetésére s ezzel 
kapcsolatban az égés fentartásához szükséges lég
áramlás (léghuzam) létrehozása v. szellőztetés czéí-

jából épített magas cső. A különféle gyártelepeknek 
a környezetre nézve káros hatású gázait gyakran 
több száz méter magas kéményen vezetik a levegő 
magas rétegeibe, hogy ott szétosztva, mintegy fel
hígítva, a káros hatásnak elejét vegyék; van fala
z o t t és v a s b á d o g k. 

Keménybőrü halak, silerodermi, halcsalád a fr.rrt-
illcsontuak(plectognathij alrendjéből. Bőrük érdes,ke
mény pikkelyekkel v. sokszögű csontlemezekkel fedett. 

Keményítő, a növény magvában és a csírázásnak 
induló fiatal növény tartaléktápanyagát tartalmazó 
gumókban levő szénhydrát; vizzel való duzzasztás, 
durva őrlés és kimosás utján nyerik, többnyire búzá
ból, rizsből, kukoriczából és burgonyából; a k. hideg 
vizben oldhatatlan, forró vizzel főzve kocsonyanemü 
csirizzé dagad, jódoldattal keverve viola szint ölt, 
salétromsavval vegyítve az oxalsavat adja, sűrített 
salétromsavval pedig a durranó nitroamylumot; 
a k. tápszerül (szágóliszt) szolgál, a gabona és bur
gonya k. a szesz- és sörfőzéshez szükséges nyers
anyag, továbbá csirizkészitésre, papirenyvezésre, 
dextrin és keményítő-ezukor gyártására használják. 

Keménymag, 1. köménymag. 
Kemény Zsigmond-társaság, szépirodalmi társu

lat Marosvásárhelyt, az erdélyi részek irodalmi éle
tének emelése végett alakult 1877. jan. 27. Alapítá
sában legtöbb érdeme van b. Apor Károlynak, id. 
gr. Teleki Sámuelnek és Tolnai Lajosnak. Rendes 
tagjai közt a legkiválóbb erdélyrészi írók vannak. 

Kémer, község Szilágy m., 2274 lak. 
Kemielf (Kemijoki), folyó Finnországban a Maan-

selká egyik mocsarában ered, átfolyik a K. tavon és 
K. hegység m. a Bottni öbölbe szakad. Legnagyobb 
mellékfolyója a Cun&sjoki. 

Kémkedés, béke v. háború idején főleg az állam 
honvédelmi titkainak idkutatása és elárulása; a k. 
háború idején a hadi jog, béke idején a rendes bün
tető törvénykönyv határozatai alá esik ; de ujabban 
egyes államok a rendes törvényt nem tartották elég
nek s külön törvényt hoztak a k. ellen. Első sorban 
Francziaországnak van több ide vonatkozó s igen 
szigorú büntetéseket tartalmazó külön törvénye. 

Kémkorong, öntöttvas-korong, a melyen a vizs
gálandó anyagokat : érczeket, tüzelőszert stb. szét
dörzsölik. 

Kérnie v. p r ó b a , eljárás az érezek fémtartalmának 
meghatározására. 

Kémlepest, faszénnel v. gázzal fűtött, sajátságosan 
alkotott pest, melyben a kémléket készítik. 

Kémléstan, szaktudomány az érezek fémtartalmá
nak, v. egyéb a kohász igényelte alkatrészeinek meg
határozására. L. Dére r Mihály Kémlészettan (Sel-
meczbánya). 

Kémlész, azon egyén, ki az érezek fémtartalmának 
meghatározása- s kimutatásával foglalkozik. 

Kémlőügylet, arbitrage (1. e.). • 
Kempelen F a r k a s , szül. 1734-ben, Pozsonyban; 

kitűnő nevelésben részesült s az udvari kamaránál 
szolgált; egy sakkozó és egy beszélő gépet szerkesz
tett, melyek a külföldön nagy feltűnést keltettek ; az 
utóbbi minden szótagot világosan ki tudott ejteni; 
a sakkgépet, automatát a hagyomány szerint I. Napó
leon császár rontotta szét; mikor egy sakkjátszmá
ban megverte, a császár arczul vágta s igy^össze-
törte. Irt német munkákat, f 1804. 

Kempen, város Düsseldorf porosz kv.rmánykerület-
ben, 6000 Iák. Siketnémák intézete ; Kempis Tamás 
születésheW-e. 



Kempf J ó z s e f tanár, szül. 1854. január 18. Ko-
tnáromm. Kocsban. • Iskoláit Győrött és Bpesten vé
gezte, a fővárosban lett államgymn. tanár. Fordított 
görög és latin klasszikusokat és Dávid Istvánnal irt 
Latin olvasókönyvet. 

Kempis T a m á s , Thomas a Kempis, a középkor
nak egyik hires asketája és mystikus theologusa, 
Ágoston-rendi szerzetes, szül. 1380. Kempenben (Po-
roszorsz.), f 1471. "Krisztus követéséről* (De Imi-
tatione Christi) irt műve (1474.) összesen körülb. öt
ezer kiadást ért s nyelvünkön is több fordítása van. 
Kempten, város Bajororsz. az Iller mellett, 16.000 

lakossal. 
Kémszemle, az előőrsi csapatok által teljesített át

kutatása a terepnek, hogy tudomást nyerjenek az 
ellenség hadállásairól, mozdulatairól. 

Kén, sulfur, S, vegyelem, előfordul tisztán, legin
kább azonban k.-savvá oxydálódva és aljakhoz kötve, 
mint gipsz stb., továbbá fémekkel vegyülve; kén-
hydrogén a k. vizek jellemző alkatrésze, rothadó 
anyagokból illan el, vagy pedig, mint a kénessav, 
vulkánokból száll fel. Azonkívül az összes szerveze
tek tartalmaznak ként. Tiszta k. előfordul a vulká
nok tölcsérjeiben és fiatalabb rétegzetes kőzetekben; 
leihelyei főleg Sziczilía, a Romagna, Pola, Felső-Szi-
lézia, Spanyolország, Egyiptom, Tunis, Mesopotámia, 
Kalifornia, Louisiana, Mexikó, Khina, Japán stb. Kő
zetekből a tiszta ként kiolvasztás v. szénkéneggel 
való kivonás által nyerik s párolás utján tisztítják. 
Pyrit párolás által 13°/0 ként ad. Melléktermény 
gyanánt a rézkovand pörkölésénél nyerik. A k. fel- i 
lengitésénél a gőzök lehűtve finom porrá, kén v i r á g , 
változnak, mely magasabb hőfoknál megolvad és 
halmazokban megszilárdul; rudakba öntve, mint ru
d a s k é n jut a kereskedésbe. A k. sárga, merev, 
gyantafényü, gyenge izü s szagú, a villamosságot 
nem vezeti, más testekkel dörzsölve villamos lesz; a 
rhombos rendszerbe kristályosodik, p. s. 31'98, f. s. 
2'05; kem. 1"5; H4'5 foknál megolvad, oldódik szén-
kénegben, kénchlorid, chloroformban, folyékony szén-
hydrogénokban stb., és ezen oldatokból valamint 
megolvadás után lehűtve az egyhajlásu rendszerben 
kijegeczesedik (dimorph). 150 és 330 fok közöttsürün 
folyós és gyors lehűtés után barna, puha, oldhatlan 
(alaktalan k.) lesz, azonban kis idő múlva ismét 
rhombos kénné változik át. A rhombos ként oe (alpha), 
az egyhajlásut P (beta), az alaktalant 7 (gamma) 
kénnek nevezik. 448 foknál a k. forr és sötét, vörös
sárga gázát alkot; a levegőn a k. kék lánggal kénes
savvá ég el. Használják lőpor, kénsav, kénessav, 
gyufa, stb. előállítására. A k é n v i r á g o t az oidium 
penészgombának a szőlőtőkékről való kipusztítására, 
vasforgácscsal, salmiákkal és vizzel a vaskitt készí
tésére használják. Azonkívül a k. fehérítésre, czinó-
ber, kénmáj, ultramarin, alkénessavsók, szénkéneg 
készítésére és gyógyszerül szolgál. 
Kénammonium, ammoniumsulfhydrat (1. e.). 
Kénbalzsam, kénnek forró lenolajban való oldata; 

sötétbarna, sürünfolyós; a porczellán aranymázául 
szolgál. 
Kénbánya, kéntartalmú termények előállítására, me

lyekből a ként egyszerű levegő-kizárás melletti ol
vasztás által nyerik. Ezen alkalommal a kén 10 — 15°/o 

I idegen földes anyaggal keverve kiolvad, ez az u. n. 
nyerskén. Átpárolás által készül belőle a tiszta kén. 
Ilyen hazánkban a kalinkai k. Jelenleg nem művelik. 
Leghíresebbek a szicziliat, horvátországi, khinai, ja-

- páni k. bányák. 

Kénchlorür, SCI2, előáll chlornak kénre való beha
tásánál, folyékony, fojtó szagú, savanyu, maró, leve
gőn füstöl, vörösbarnás, 138°-nál forr, vizzel sósavra, 
kénre és alkénessavra bomlik, benzinnel elegyül, a 
kenet oldja; kaucsuk vulkanizálására használják. 

Kenéze, firnájsz (1. e.). 
Kende (Kölesei) család, a K ö l c s e y e k k e l együtt 

Ond vezértől származik; a két család a XIV. szá
zadban vált ketté. K. S á n d o r és M á t y á s részt 
vettek az 1444. budai országgyűlésen, az utóbbi 
Várnánál f 1444. nov. 10. A XVI. szd végén két 
ágra szakadt a család, a czégényi ág Szatmárban, a 
csekei Ung megyében játszott nevezetes szerepet. — 
1) G á b o r , András fia, mint szatmári követ vett részt 
1664. a kassai gyűlésen, 1670. az eperjesi és zólyomi 
tanácskozásokon. 1669. a gombási ütközetben a szat
mári nemesi fölkelést vezette. A bujdosókhoz csatla
kozván, 1672. Györké mellett vereséget szenvedett; 
1673. kegyelmet nyert s visszakapta elkobzott jószá
gait. — 2) M i h á l y , orsz. képv., szül. 1849. Putka-
Helmeczen Ung m. Műszaki tanulmányokat végzett 
Zürichben és Aachenben, haza térve kir. folyammérnök, 
1887. orsz. képviselő. 
Kendeffy (Malomvizi) grófi család, Erdély legrégib b 

családjainak egyike, melynek eredetét a hagyomány 
Kond vezérig viszi fel. Eredetileg a K e n d e nevet 
viselte. K. Elek, Hunyad vm. főispánja és főkor
mányszéki tanácsos, 1762. május 17. grófi rangra 
emeltetett. A család utolsó férfi sarja, Ádám gróf, 
az előbbi unokája, szül. 1795., az erdélyi ellenzéki 
mozgalmakban, mint Wesselényi Miklós barátja, ki
váló szerepet vitt. f 1834. február 12. Leánya Ka
t i n k a , özvegy gróf Andrássy Gyuláné. 

Kender, cannabis, növény a kender-félék (canna-
bineae) rendjéből. A k ö z ö n s é g e s k., c. sativa, ha
zája Perzsia és Kelet-India, szövő- és olajnövényként 
termelik. Levele lándzsás, fogas, virága kétlaki, 
magva szagtalan, ize olajos, édes, émelyítő. Zöld 
részei bódító szaguak. A kitépett k.-t vízben áztat
ják, hogy a kérgét s rostjait összetartó gyantaszerü 
anyagot rothadás által eltávolítsák, azután tiszta 
vizben kimossák s megszárítják, mí által a kéreg 
törékeny lesz ; ekkor a törékeny részeket a rostoktól 
elválasztják, a még megmaradt apró szálakat kifésü
lik. Magvait (kendermag) madáreledelül használják. 
Virágaiból készül keleten a h a s i s és egyéb bóditó 
készítmények. Magvaiból k e n d e r o l a j a t is készí
tenek, mely sárga, gyenge izü, — 27°-nál megmere
vedik; használják zöld szappan, kencze, olajgáz, 
égető olaj, stb. készítésére. A cannabis indica kivonata 
gyógyszerül szolgál, különösen a köhögést csillapító 
hatása miatt. 

Kenderáztatás, a legelterjedtebb mód szerint álló 
vizben megy végbe. Czélja az, hogy a kenderrostról 
erjedés utján leázzék a fás rész s későbbi műveletek
kel, minő a tilólás, gerebenezés v. héhelés az könnyen 
el legyen távolitható. 

Kenderes, község Jász-N.-K.-Szolnok m., 5244 lak. 
Kenderike, kenderike pinty, fringilla cannabina, 

madár az éneklők (oscines) rendjéből, 13 cm. h., 
Európában, Észak- és Elő-Ázsiában; fönt vörös
barna, melle vérpiros, szárnya s farka fekete, fehéren 
beszegve, hasa fehéres, az öreg him feje vérvörös, 
a jérczéé szürkésbarna, mely utóbbi 6 kékesfehér, 
felső végén hússzinü s vörösbarna pontokkal ellátott 
tojást rak. Himje fuvolaszerüen énekel. 

Kenderkócz, a k.-fonal gyártása alkalmával kelet
kező hulladék, kötél-, öv-, csomagolóvászon gyár-



tásra, ha durvább, madzagkészitésre és hajóiszká-
bálásnál használják. 

Kendermag, 1. kender. 
Kenderolaj, 1. kender. 
Kendertermelés, a kender a lennél durvább és 

ezért csak durvább szövetek (vitorla- és csomagoló 
vászon), fonál- és kötélgyártásra szolgál, Európa 
összes k. termelését 350 millió kgra becsülik ; leg
többet termel Oroszország (110 millió kg), majd 
Olaszorsz. (90 millió kg), azután Magyarország 
(43-2 millió kg). 
Kendertiló, válús eszköz, melybe kétágú nyelv jár. 

A válú s a nyelv közé haránt rakják a marokkendert 
s a nyelvrészszel erős ütéseket mérnek rá; ezzel meg
törik a roston tapadó fás részeket, a pozdorját, melyet 
aztán a gereben (a hehelő) a szöszszel, csepűvel, kócz-
czal együtt végkép leszed. 

Kendi (Szarvaskendi) család, Erdély történelmi 
nevezetességű családainak egyike, némelyek szerint 
Kond vezértől, mások szerint a kölesei K e n d é k k e l 
egy törzsből eredt. A XVI. századtól kezdve nagy 
szerepet vitt Erdély történetében. F e r e n c z 1553. 
Dobó Istvánnal együtt a vajdai méltóságot viselte; 
később Ferdinándtól elpártolva maga mozdította elő 
Izabella királyné visszatérését, de ez 1558. kivégez
tette. S á n d o r , 1565. kanczellár, 1571-től Báthory 
István bizalmas tanácsosa, ki 1583-ban a gyermek 
Báthory Zsigmond mellé harmadmagával gyámul és 
kormányzóul rendelé. B. Zsigmond nagykorúsága 
után visszavonult, s csak a török' elleni háború meg
akadályozása végett lépett ismét actióba ; mint veje, 
Báthory Boldizsár összeesküvésének főrészese, 1594. 
aug. 30. lefejeztetett. Fia I s t v á n 1600. visszakapta 
atyja elkobzott javait; 1605-ben Bocskay hive, ki 
Doboka vm. főispánjává nevezte ki. 1607-től Báthory 
Gábor kanczellárja, 1610. nejét féltve, a fejedelem 
ellen összeesküvést szervezett s Magyarországba 
menekült. Száműzetésben, mint nemzetségének utolsó 
sarja, f 1628 körül. 

Kendi-Lóna, község Szolnok-Doboka m., 1125 lak. 
Kendi Margit, trag. B a r t ó k Lajostól (1884.). 
Kéndioxyd, kénessav (1. e.). 
Kenedi Géza , szerkesztő, szül. 1853.nov. 25. Jogot 

végzett; ügyvéd, a Pesti Hirlap szerkesztője és 
vezérczikkirója. Quintus álnévvel számos tárcza-
czikket irt. Önálló munkában irta le a Quarnerót. 

Kéneg, a kénnel alkotott vegyületek gyűneve, pl . : 
vaskéneg = FeS s , rézkéneg = CuS, szénkéneg = 
C S 9 stb. 

Keneny, bismuth (1. e.). 
Kenés, 1. massage. 
Kenése, község Veszprém m., 1657 lak. a Balaton 

közelében. 
Kéneső, higany (1. e.). 
Kénessav, kénessav anhydrid, kéndioxyd, SO a, elő

áll a kénnek a levegőn való elégésekor, kénfémek 
pörkölésénél és kénsavnak rézzel, higanynyal, ezüst
tel, szénnel v. kénnel való hevítésénél. Színtelen, 
szúrós szagú, fojtó gáz, mely a vulkánok gázaiban 
előfordul; f. s. 2 'n , — 20°-ra lehűtve folyóssá lesz, 
égő testek benne kialszanak; vízben 0 foknál 79'8 
térfogat, 20 foknál 39"4 térf. oldódik. Oldata savanyu, 
a levegőn oxygént vesz fel s kénessavhydráttá (H 2S0 3) 
válik, bizonyos piros és sárga szerves festékanyagokat 
megfehérít; azonban a szín a levegőn és erősebb savak
kal való megnedvesités által ismét helyreáll. Aljakkal 
többnyire oldható sókat ad (sulfát-ok). Használják 
kénsav előállítására, gyapjú, selyem, tollú, szalma 

stb. fehérítésére, mint antichlort, alkénessavasnátrium 
készítésére, rézérczek kivonására, vasérczek tisztí
tására, mint tüzoltószert, az erjesztő iparban, fertő-
telenitésére és conserválásra. A savanyu alkénessa
vas nátrium (leukogen) mint antichlor, fertőtelenitő 
és fehérítő szerül szolgál. 

Kénes vizek, ásványvizek, melyek ként kénhydro 
géngáz alakjában tartalmaznak; rheuma, syphilis, 
bőrbajok stb. ellen használtatnak; hazánkban a fon-
tosabbak: a bpesti hévvizek, Harkány, Pöstyén, 
Trencsén-Teplicz, Mehádia; a külföldön: Aachen, 
Baden (Bécs m.), Aix-les-Bains stb. 

Kenet, 1) u t o l s ó k., a XII. szd. óta a kath. egy
ház 7 szentségének egyike, abban áll, hogy a pap a. 
halálos beteg arczát szentelt olajjal megkeni, mi
által isten kegyelmével ruházza fel; — 2) vallásos 
ihlet, mely az egyházi tanítók beszédét átlengi s a 
hallgatók szivére nézve foganatossá teszi. 

Kenetteljes v. kenetes , vallásos ihlettől áthatott 
beszéd; méltóságteljes, papos, feszes modor. 

Kene vára , Várasd m., Felső-Kneginecz faluban, 
ide zárta Imre kir. az ellene fellázadt öcscsét, Andrást. 

Kenézek v. vajdák, a XIV —XV. sz.-ban oláh nem
zetség- v. törzsfők; a szó maga szláv eredetű, 
k n y a z az oroszban herczeg, fejedelem. A kenézi 
tiszt, melyet a hazánkba bevándorló oláhok a Bal
kán-félszigetről hoztak magukkal, letelepedésük után 
egyes királyi várakhoz tartozó területekhez lett 
csatolva, melyeket a kenézek hadi kötelezettség fejé
ben birván, a jobbágyok és a nemesek közt fog
laltak helyet. A XV. sz. derekán e kenézségek leg
nagyobb részét nemesi birtok gyanánt adományoz
ták az illető kenézeknek, mi által ezek az ország való
ságos nemesei közé emelkedtek. Hasonló intézmény
nyel s annak ugyanilyen fejlődésével találkozunk az 
északkeleti részeken letelepült ruthénoknál. 

Kénezés, a boros hordóknak kénnel való kezelése 
oly czélból, hogy a bornak a levegő hatása folytán 
beálló eczetesedését megakadályozzák. A k. egy
szerűen ugy történik, hogy a hordóban megolvasz
tott kénbe mártott s meggyújtott vászoniapocskát 
dugnak bele s erre a nyílást elzárják; a kén elégésé
nél a hordóban levő levegő oxygénjét megköti s igy 
az eczetesedésnek elejét veszi s megöli az erje
dést okozó gombákat is; kénezni szokás néha a nem 
egészen telt boroshordókat is. 

Kenézlő, község Szabolcs m., 1057 lak. a Bodrog
közön. 

Kénfémek, stilfuret-ek, sulfid-ek, a fémeknek kén
nel alkotott vegyületei, a természetben mint fénylék, 
kovandok; előállanak részben fémeknek kénnel magas 
hőfoknál való egyesülése v. fémsóoldatoknak kén-
hydrogénnal v. kénammoniummal való kiejtése által. 
Többnyire oldhatlanok, néha jellegző szinüek, bazis-
természetüek (sulfuretok, hydrosulfidok, sulfobazi-
sok) vagy savi természetűek (sulfidok, sulfosavak) 
és egymással sulfosókká (kénsók) vegyülnek. 

Kenguru, a górugrány, macropus, emlős az 
erszényesek (marsupialia) rendjéből. Az ó r i á s k., 
m. giganteus, Ausztrália pázsitos síkságain él. 3 m. 
h., husa élvezhető. 

Kéngyár, olyan berendezés, hol ként állítanak elő 
különféle kéntartalmú anyagokból, főleg pyritből s más 
mellékterményekből, u. m. szodagyártásnál képződő 
maradványokból v. kénessav- és hydrothiongázból. 

Kengyelfutó, régebben uri szolga, ki kül. ünne
pélyek alkalmával ura hintaja előtt futott; ált. gyors 
futár. 



Kénhydrogén, H 2S, előfordul kénes ásványvizek
ben, tűzhányók gázaiban, előáll rothadáskor és ha 
kénsavat sósavval v. kénsavval leöntünk; színtelen, 
záptojás szagú, mérges gáz; f. s. 1'19; éghető, kénes
savvá és vízzé ég el. Oxygénnel keverve meggyújtás
kor hevesen robban; nyomás által folyadékká sűrít
hető. A viz 0°-nál 4"4 térf., 15°-nál 3'23 térfogatát 
oldja: oldata, a kénhydrogénes viz, a levegőn kén 
kicsapása mellett szétbomlik és az iparban fémek ej
tésére és vegyelemzésre szolgál. Az ezüstöt és ólom-
íehért megfeketiti, még ha csekély mennyiségben van 
is a tevegőben. 
Kenia, hegység' Kelet-Afrikában, 5.500 m. m.; a 

Kilima-Ndsárótól 220 km.-nyire. 
Kenilworth, város Wanvick angol grófságban, 

4500 lak. A K. várkastély romjaival, metyet Scott 
Walter egy regényében örökített meg. 
Kénkovand, pyrit, elterjedt ásvány, sárga színű, 

kénből és vasból áll, néha némi más keverékkel, kén, 
kénsav- és főieg trágya gyártására használják. K.-
gyár hazánkban is van. 

Kénmáj, az alkálifémek és a calcium vegyületei 
kénnel, melyek szénsavas sóiknak kénnel való össze
olvasztása által állanak élő, p. o. hepar sulfuris al-
calinum, hamuzsirból és kénből (főleg kaliumsul-
furetot tartalmaz); kénfürdőkhöz szolgál és savakkal 
felbontva, nagyon finoman eloszlott ként (kén te j , 
lac sulfuris) szolgáltat. Az i l ló k é n m á j , kénammo-
nium, 1. ammoniumsulfhydrat. 
Kennan G y ö r g y , utazó, szül. 1845. febr. 16. Nor-

walkban, Ohio államban. 1864. kezdte meg első uta
zását Nicaraguán és Kalifornián át Kamcsatkába; 
1865—68. Alaskában és Szibériában járt amerikai 
expeditióval; ezen útjáról érdekes ethnographiai mű
vet irt; 1870—71. Déloroszországot kutatta, 1885 — 
1S86. északi Oroszországot és Szibériát járta be, főleg 
az orosz száműzöttek ottani viszonyainak tanulmá
nyozására. Ezen útjáról irt munkái világszerte fel
tűnést keltettek s magyarra is lefordíttattak. 

Kenneh (Kinneh), város Felső-Egyiptomban, aNilus 
mellett, 15.000 lak. 
Kenőolaj, mindazon olaj-fajta, melyet gépeknek 

kenésére alkalmaznak. A k.-nak főleg sármentesnek 
kell lenni, hogy a gép-alkatrészeket meg ne támadja; 
továbbá bizonyos tapadási képességet is megkíván
nak tőle, azaz nem szabad gyorsan kifolynia a csap
ágyból stb. A k. növényi v. ásványi eredetű, jelenleg 
legkedveltebb a l u b r i c a t i n g nevü ásvány-k. 
Kenotaphium, síremlék vmely elhunyt személy tisz

teletére, mely alatt azonban nincsenek az illetőnek 
hamvai. 
Kénréz, 1. réz. 
Kénrud, a kéntisztitás alkalmával pálcza alakba 

öntött kén. 
Kénsav, acidum sulfuricum, H 2 S0 4 , előfordul kis 

mennyiségben tűzhányók körül, nagyon elterjedten 
kénsavsókban. Előállítják kénessavból (közönsé 
ges v. a n g o l k.), melyet kénegek pörkölése által 
nyernek s ólomlemezekkel bevont kamrákban víz
gőzzel, levegővel és salétromsavval hoznak össze, 
melyek gyors oxydatiót idéznek elő. A salétromsav 
nagyfokú elhasználásának megtakarítása czéljából a 
gázok az ólomkamrák végén a Gay-Lussac-féle koksz
toronyba jutnak, melyben tömény kénsav csepeg le 
kokszon. Ez a kamrákban meggyült hígított kénsav
val (ka mar a sav, 50 — 55° R., f. s. 1'5) összegyűlve 
a Glover-toronyban kokszon át egybefolyik a forró 
kénsavval, mi által ismét töménynyé lesz és a felvett 

nitrogénoxydoktól megszabadul, denitráltatik. A ka
marasavat szóda, stearin-, salétromsav, vasvitriol 
és superphosphat előállítására használják. A kamara
savat bepárolgás által töményitik (erősítik), még pe
dig ólomedényekben 60° R.-ra, de minthogy a tömé
nyebb az ólmot megtámadja, sőt megolvasztja, to
vább platina- v. üvegedényekben töményitik 65 — 66° 
R.-ra, f. s. 1*885. A tiszta tömény k. színtelen, olaj
szerű, 338°-nál forr, rendkívül maró, a szerves anya
gokat megszenesiti. A legerősebb savak egyike, a 
levegő nedvességét magába veszi, vizzel keverve 
nagy hőt fejleszt (miért is soha nem szabad kénsavba 
vizet önteni!), némely fémmel kénessavat fejleszt, 
vizzel hígítva egyes fémeket (horgany, vas stb.) 
hydrogén-fejlesztés mellett felold. Párolás által tisz
títják (tiszta kénsav, f. s. l'S4), 0'9 részben kénsavas 
nátrium előállítására, a szodagyártásnál és super
phosphat készítésére szolgál, azonkívül (O'l részi 
egyéb savak, sók, hydrogén, lőgyapot, hólyagpapir, 
előállítására, aranynak ezüsttől való leválasztására, 
répaolaj, ásványolaj, paraffin tisztítására, buzérké-
szitmények gyártására, keményitőlisztnek czukorrá 
változtatására, gyógyszerül stb. használják. Ha cal-
cinált vasgáliczot v. savanyu kénsavas nátriumot 
pároltató készülékekben hevítenek, előáll a f ü s t ö l g ő 
k. v. n o r d h a u s e n i v i t r i o l o l a j , a. s. futnans, 
oleum, H2SO< 4- SO s, barnás, olajszerű folyadék, f. s. 
1'89; a levegőn füstöl, vizbe öntve serczeg, lehűtve a 
p y r o k c n s a v a t (szilárd vitriololaj, szilárd oleum) 
adja s főleg az indigó oldására, kátrányfestékek elő
állítására, az ozokerit feldolgozására szolgál. Vigyá-
zatos hevítésnél v í z m e n t e s k.-at (kénsavanhyd-
rid, kéntrioxyd) ad, mely fehér, kristályos, 46°-nál 
forr, levegőn erősen füstöl, szétfolyik és vizben rob
ban. A vízmentes k.-at kénessavból és oxgénből is 
előállítják és mint a füstölgő k.-at használják. A k. 
sói (sulfátok) vizben többnyire oldhatók, jegeczithe-
tők és részben nagyon állandók. — A l k é n e s s a v , 
H 2 S s O s , szabad állapotban nem ismeretes; nátrium
sója, melyet szódamaradékokból nyernek, színtelen, 
könnyen oldható, jegeczes, antichlor gyanánt szolgál, 
használják a kelmenyomásnál, fényképészetben a ké
pek rögzítésére, ezüstözésre, az ezüst és réz termelé
sénél, fehérnemű tisztításánál stb. A kénsavat nagy 
üveg lombikokban, a füstölgő k.-at kőkorsókban szál
lítják. K.-gyárak Magyarországon: az osztr.-magy. 
áll. vas. gyára Moldován, továbbá gyártanak k.-at 
Bazinban, Nagy-Bocskón (Marmaros m.), a pozsonyi 
dynamitgyárban és Fiúméban. 

Kénsavmérgezés, ha tömény oldattal történt, égető 
fájdalmak közben néhány óra alatt halálos ; hígabb 
oldatok marólag hatnak s nagyfokú vérzéseket okoz
hatnak. Kezelés: nagy adag égetett magnesia és 
szénsavas nátrium. 

Kensington (kenszingtn), London egyik városrésze, 
királyi kastély és hires múzeum. 

Kénsók, 1. kénfémek. 
Kénszéneny, 1. szénkéneg. 
Kent, angol grófság, ter. 4028 km 2, 1,142.281 1. A 

k.-i angolszász királyság az V. szdban alakult. 
Kent V i lmos , angol festő és építész, szül. 1685. 

Yorkshireben. Az uj angol kert-stílus megalapítója, 
f 1748. ápr. 12. Burlingtonban. 

Kentaurok, 1. centaurok. 
Kéntej, lac sulfuris, 1. kénmáj. 
Kenteiké, község Szolnok-Doboka m.,828 lak. 
Kenti herczeg, e nevet viselik az angol királyi csa

lád némely tagjai; E d u á r d k. herczeg, III. Gvörgy 



király negyedik fia, szül. 17.67. f 1820. Viktória szász-
Coburgi hgnővel kötött házasságából szül. V ik tó 
r i a , a jelenleg uralkodó angol királynő. 
Kenting, vékony, fátyolszerü, finom sziléziai vászon. 
Kentucky (-tökki), állam az észak-amerikai Egyes .-

Államokban, ter. 104.630 km., 1,858.635 lak. Földje, 
melyet az Ohio számos mellékfolyójával (K., Cumber-
land, Green River) szel át, részben termékeny, hegyei, 
melyek a d.-ki részét ágazzak be, vasat és szenet 
tartalmaznak. Fővárosa Frankfort. 
Kénviasz, a kénnek viasz állományú módosulata, 

mely akkor képződik, ha a megolvasztott ként 
hideg vizbe öntik. Igen képlékeny s használható le
nyomatok készítésére. 

Kénvirág, 1. kén. 
Kenyér, az a gabonalisztből készült sütemény, me

lyet kovászszal v. élesztővel megkelesztenek oly 
czélból, hogy emészthetőbb és ízletesebb legyen. 
Készítésénél a sütés előtti estén a kovászt annyi liszt
tel s meleg vizzel gyúrják meg, mely a kenyértésztá
nak mintegy negyedrészét teszi ki. Ezt meghintik 
liszttel s reggelig mérsékelt meleg helyen veszteg 
hagyják, mi közben beáll az erjedés s a tészta 
megkél. Ez alatt a lisztben lévő keményítő dex-
trinné és czukorrá változik, utóbbi erjedés által alko
holba és szénsavba megy át, mely a tésztát meg
keleszti. Erre kétszer annyira szaporítják meleg vizzel 
s liszttel, vagy két órán befödve tartják, mire hozzá
adják a többi lisztet s még vizet és egyes részeit ki-
kiszakitva,majd együvé rakva, dagasztják. A dagasz
tott tésztát vagy még egyszer megkelesztik, vagy 
azonnal a szakajtóba rakják s mikor itt megkelt, ve
tik be a sütőkemenczébe, melyet már eleve fával jól, 
mintegy 250°-ra kifütöttek s melyből a tüzet kitaka
rították. Bevetés előtt is, de időközben is többször 
vizzel nedvesitik meg a kenyeret, részint hogy föl ne 
repedjen, részint hogy dextrint föloldva a kenyérhéj
nak megadják a kívánt fényt. Erjesztés nélkül oly 
vegyi szerekkel készítenek k.-et, melyek szénsavat 
fejlesztenek, mint kettősszénsavas nátron sósavval, 
phosphorsavas mész kevés magnesiával, v. pedig zárt 
edényben nagy nyomás alatt szénsavdus vizzel gyúr
ják a tésztát, mely a levegőn megkél, ha az edényből 
kiveszik. Gr a h a m k. készítésénél a korpa tápláló 
alkatrészeit is felhasználják. K.-t főleg buza- és rozs
lisztből készítenek; árpa k., száraz, nehéz, kemény 
és repedezett; zab k., még roszabb minőségű; burgo
nya hozzáadása a k.-t Ízletessé teszi, de csökkenti 
tápértékét. (L. I. Tápszerek táblázatunkat.) — A k. 
szóval a nép vkinek foglalkozását, szokását is jelzi, 
pl. a k.-e a hazugság; egy k.-en vannak a közös ház
tartást folytatók, külön k.-re megy a fiu, mikor aty
jától külön háztartást kezd; tenyerének javát meg
ette, a ki az öreg korba lép; lágy k.-rel várjuk azt, 
kit szívesen látunk; nem éri el az uj k.-ret; keserű a 
más k.-re; áldott mint a darab k.; nem kölcsön 
k. a házasság; könnyű elélni csak k. legyen; egy fehér 
k.-nél jobb kettő; k. mellé sajtot is kell adni. 

Kenyeres Adolf, beszterczei kir. törvénysz. elnök, 
szül. 1836. okt. 17. Kolozsvárt, 1862. ügyvéd ; 1872. 
brassói kir. ügyész, 1887. beszterczei tszki elnök. 

Kenyérfa, artocarpus (1. e.). 
Kenyérmező, a Maros két oldalán Alvincz felé 

terülő síkság, melyet rendkívüli termékenységéről 
neveztek el. E mezőn arattak 1479. Báthory István 
és Kinizsy Pál fényes diadalt a törökön. 

Kenyérviz, a Maros mellékvize, a Kenyérmezőn 
folyik át (Hunyad m.), ered a Surián tengerszeméből. 

Kényszer, vis, oly erőszakos behatás vmely ember 
testére ( t e s t i k.) v. lelkére (lelki k.), melynek követ
keztében akaratának szabad elhatározására nem 
képes s épen azért a k. behatása alatt elkövetett cse
lekedetet nem számítják be. 

Kényszerárfolyam, a hitelforgalmi eszközök (kül." 
papírpénz) elfogadására kimondott kötelezettség; 
ennek következtében, noha a kibocsátó az előmutató-; 
nak nem váltja be érezpénzre, mindenkinek teljes 
névértékben el kell fogadnia; ilyen k. á.-uk van 
nálunk a bank- és államjegyeknek (1. e.). 

Kényszeregyezség, a csőd befejezésének azon 
módja, melynél fogva a hitelezők a vagyonbukottal 
szerződésre lépnek követeléseik kiegyenlítésére és a 
csődbejutott vagyonának a zár alól való feloldására 
nézve. K.-nek azért nevezik, mert a hitelezők több
sége dönt és egyezségre kényszeríti a kisebbséget; 
egyezségnek azért, mert a hitelezők nem kapják meg 
egész követelésüket. 

Kényszereladás, a tőzsdei ügyletnek felbontása 
akként, hogy az értékpapír bármely áron eladatik; 
az árfolyamok rohamos csökkenésénél szokott elő
fordulni, ha az üzérkedő nem tud elegendő fedezetet 
adni v. ha az ügynök fizetésképtelenné válik. 

Kényszerkölcsön, melynél az állam arra kénysze
ríti polgárait, hogy bizonyos összeget kölcsönözze
nek neki; lehet d i r e c t és i n d i r e c t ; ez utóbbi a 
kényszerárfolyammal ellátott papírpénz kibocsátása 
utján történik ; a direct k. k. rendszerint kamatoz 
és visszafizettetik s a kényszer csak abból áll, hogy 
a polgárok egyenes adójok arányában kénytelenek 
bizonyos értékű kölcsönkötvényt átvenni. Nálunk 
utoljára a Bachkorszakban fordult elő. 

Kénytelen házasság, Moliére vígjátéka, fordította 
Kazinczy Ferencz, ujabban Szász Károly. 

Kényuralom, k é n y ú r , 1. autokrata és despota. 
Kép, általában a tárgyaknak a fénysugarak vissza

verődése által a reczehártyán megjelenő hasonmása; 
képzet (1. e.). 

Kepe, Dunán tul kalangyát jelent, a Tisza vidékén 
az aratónak járó gabona-rész. 

Képeddel alszom el, Képeddel ébredek. Kimond
hatatlan az, Mit érted szenvedek. K u n o s s Endrének 
egy költeményéből, mely valaha rendkívül nép
szerű volt. 

Képes beszéd, vmely kifejezésnek nem igazi, hanem 
átvitt, képletes értelemben való használata, pl. kő
szívű ember, rózsaarcz, mosolygó napfény stb. Szű
kebb ért. k é p b e s z é d az allegória (1. e.). 

Képesités, qualificatio, azon tulajdonságok össze-
sége, melyek vlkit bizonyos állás v. közhivatal vise
lésére alkalmassá tesznek s melyeket az állásokhoz 
mérten a reájok vonatkozó törvények állapítanak 
meg ; e törvényszerű tulajdonokkal való felruházás. 

Képeskönyvek, ált. képekkel, ábrákkal, rajzokkal 
stb. ellátott (illusztrált) könyvek, rendesen azonban 
csak a gyermekeknek szánt mulattatva oktató illusz
trált könyveket értik k. alatt. 

Képes krónika, 1. bécsi krónika. 
Képesség, természetadta tehetség v. jogi tulajdon

ság, melynél fogva vmit végezhetünk, vmiről rendel
kezhetünk ; végrendelkezési, hivatalra való stb. k. 

Képezde, oly szakiskola, melyben nép- és polgár
iskolai tanítók v. tanítónők képeztetnek. E szerint 
vannak: t a n i t ó - és t a n i t ó n ő k é p e z d é k , mig a 
középiskolai tanárokat a gyakorlati tanításra a bpesti 
és a kolozsvári tud. egyetem mellett szervezett ta
n á r k é p e z d e (v. tanárképző-intézet) készíti elő. 



Kisdedóvók a k i s d e d ó v ó - v. ó v ó n ő - k é p e z d é k -
ből kerülnek ki. 
Képfaragás, 1. szobrászat; k é p f a r a g ó , szobrász. 
Kephalalgia, 1. cephalalgia. 
Kephalonia (Kephallenia), jón sziget, ter. 688 km 2, 

70.000 lak. Földje hegyes (Elatonuni 1620 m.), bor
ban és déli gyümölcsökben gazdag. A k.-i nomarchia 
ter. (Ithakával) 815 kr. ' .80.178 lak. 
Képi, a francz. katonaságnál a könn}'ü ellenzős föveg. 
Képimádás v. képtisztelet, a keresztény hit sze

rint az istent, Jézust s a szenteket ábrázoló festmé
nyek és faragványok tisztelete, mely nem magát a 
képet, hanem az ábrázoltat illeti: ez heves viszá-
szályokra adott okot főleg a keleti egyházban, hol a 
VII. szdban a képrombolók pártja a k.-nak mint bál-
ványzásnak véget akart vetni, s a 754-iki konstanti
nápolyi egyetemes zsinat ki is mondta a k. elvetését, 
de a 869. és 879. ugyanott tartott zsinatok, vmint a 
pápák végleg a k. mellett nyilatkoztak. Zwingli és 
Calvin a képeket teljesen kitiltották az egyházból, mig 
Luther megtűrte. 
Képírás, 1) festészet (1. e.), — 2) hieroglyph (1. e.). 
Képiró, ugyanannyi, mint: festő, festőművész. 
Képlaky Vi lma, Szemere Krisztinának, Szemere 

Pál iró és műfordító költői lelkű nejének írói álneve, 
szül. 1792. f 1828. 
Képlékenység, több anyag azon tulajdonsága, mely 

szerint befőle különféle alakú tárgyakat lehet for
málni, s ezen tárgyak a nyert alakot megtartják. 

Kepler J á n o s , német csillagász, szül. 1571. decz. 
27. Weil der Stadtban. Prot. papi pályára készült, 
később azonban mennyiségtannal és csillagászattal 
foglalkozott. 1594. a mennyiségtan tanára Grácz-
ban, 1598. az ellenreformatio miatt Prágába költö
zött, hol 1600. Tycho tanár utóda, 1612. tanár 
Linzben. 1625. a protestáns-üldözés miatt távozott 
Felső-Ausztriából és Wallenstein hg. szolgálatába 
állott. 1630. Regensburgba ment a birod. gyűléstől 
12.000 frtnyi követelésének kifizetését kérni, u. o. f 
1630. nov. 15. K. nevét a bolygók mozgása törvényei
nek felfedezése (1609.) tette halhatatlanná. E három 
törvény: 1) a bolygók a nap, mint gyújtó pont 
körül ellipsisben mozognak; 2) a vezérsugár a pá
lya különböző részein egyenlő időben egyenlő felüle
tet súrol; 3) a különböző bolygók keringési idejé
nek négyzetei ugy aránylanak egymáshoz, mint a 
naptól való középtávolságaik köbei. 
Képlet, némely tudományágban használatos rövidí

tett kifejezés; a m e n n y i s é g t a n b a n számtani mü
veletek kifejezése jelek, betűk által; a v e g y t a n b a n 
elemek jele s ezek alapján a vegyületek rövidített ki
fejezése; a g e o l ó g i á b a n k. alatt olyan kőzet-cso
portokat értünk, melyek fekvése, szerkezete és a 
bezárt növényi v. állati kövületek bizonyos össze
függésre és egyforma eredetre vallanak. Megkülön
böztetnek első sorban: k r i s t á l y o s , eruptív s üle
dékes , sediment k.-et. A geológiai k.-ek sora követ
kező: I. Kaenozoi: alluvium, diluvium, harmadkori 
k. II. Mesozoi: kréta, jura, trias stb. k. III. Palaeozoi: 
dyas, kőszén, devoni, siluri k. IV. Őskori: huroni, 
laurenti k. 
Képletes (kifejezésmód), 1. képes beszéd. 
Képmutatás, tettetés, színlelés, álnokság. 
Képrímes versek, v. röviden kép r ímek, gör. 

t e c h n o p a e g n i a , oly költemények, melyek sorai ugy 
vannak kimérve, hogy a nyomtatásban vmely tárgy 
(oltár, kereszt, pohár stb.) alakját mutatják. Irodal
munkban Váradi Antalnak van ilyen k. költeménye. 

Képromboló v. képduló, i k o n o k l a s t a , a keresz
tény egyházban a VIII. szdban föllépett párt, mely a 
k é p i m á d á s t (1. e.) ellenezte. 

Képtalány, rebus, fejtörő játék, mely képekben, néha 
egyes betűkkel v. szavakkal keverve, elmésen fejez 
ki vmely szót, mondatot v. verset. Hetilapjainkban 
állandó rovata van. 

Képtár, 1) országos ,nyi lvános képtárBpesten,a m. 
tud. Akadémia palotájának második és harmadik eme
leti helyiségeiben; alapját az 1871: XI. t.-cz. vetette 
meg, melynek értelmében a magyar állam a herczeg 
Esterházy-féle kép-, kézrajz- és rézmetszetgyüjte-
ményt megvásárolta. Azóta tetemesen nagyobbodott 
s 1888. iskolák szerint rendeztetett; 22 teremben van 
elhelyezve, a festmények száma meghaladja a nyolcz-
százat; képviselvék benne Rafael, Leonardo da Vinci, 
Correggio, Pálma Vecchio, Tizian, Tintoretto, Paolo 
Veronese, Cranach-Müller Lukács, Dürer Albert, Rem
brandt, Rubens, van Dyck, a két Ruysdael, Adrián 
van Ostade, Brueghel, Wouwermann, Kupeczky, a 
két Teniers Dávid, Murillo; a XV. századi magyar
országi fest szét emlékeiből is van értékes gyűjte
mény; kiegészítő része a m. t ö r t é n e l m i képcsar
nok, mely azonban másutt van elhelyezve. — 2) 
m ú z e u m i , a nemzeti Múzeum (1. e.) egyik osz
tálya, a képek a folyosón kivül nyolcz teremben van
nak elhelyezve; a modern magyar festészet termékei 
itt őriztetnek. 

Képtelenség, ábsurdum, a mi nemcsak a valóság
ban, de még gondolatban sem létezhetik, tehát a mi 
önmagával ellenkezik. 

Képviselet, 1) helyettesítés; — 2) képviselő-testü
let értelemben is használják. 

Képviseleti rendszer, azon kormányrendszer, mely
ben a népet az államügyek intézésében, főleg a tör
vényhozásban a közreműködés joga illeti meg; a 
régi rendiségtől abban különbözik, hogy a törvény
hozásban nem egyes rendek, hanem polgárok össze-
sége vesz részt választott képviselők utján; a modern 
népek alkotmányos élete «.\ k. r.-re van fektetve; 
azért alkotmányukat k. a l k o t m á n y n a k , ha a kor
mányforma monarchikus, ezt a k. m o n a r c h i á n a k 
nevezik. 

Képviselő, az országgyűlés alsó házának tagja. 
Hazánkban az 1848: V. t.-cz. hozta be a népképvise
leti rendszert. A k.-t a szavazásra jogosultak egy
szerű szótöbbséggel választják. A k.-választási jogot 
az 1848 :V. és 1874: XXXIII. t.-cz. szabályozták. 
Megválasztható minden, 24 évet betöltött honpolgár, 
aki az ország vmely választói jegyzékébe fel van 
véve. Ki vannak zárva olyanok, kik a magyar nyel
vet tökéletesen nem birják, továbbá birák, ügyész
ség tagjai, az állami számszék elnöke és egyéb hiva
talnokai, a magyar ipar és kereskedelmi bank igaz
gatói; k. nem viselhet olyan hivatalt, mely a korona, 
kormány és kormányközegek kinevezésétől függ és 
fizetéssel jár, kivéve a miniszterek, minden minisz
térium egy-egy államtitkára, egyetemi tanárok. 

Képviselőház, az országgyűlés azon háza, mely a 
népképviselőkből áll. A képviselők száma nálunk 
413 és ezenkívül 40 horvát képviselő. Elnökét és a 
többi tisztviselőit a képviselőház maga választja. 
Tanácskozásait a házszabályok szerint az elnök ve
zeti, ki egyszersind kifelé a házat képviseli. Határo
zathozatalra legalább 100 képv. jelenléte szükséges. 

Képviselőválasztás. Az általános k. v.-ra a b. ü. 
miniszter 10 napi határidőt tüz ki oly módon, hogy 
az e tárgyban kiadandó rendeletnek a hiv. lapban 



való megjelenésétől a választási idő zárnapjáig leg
alább 30 és ettől az országgyűlés megnyíltáig leg
alább 10 nap legyen. Ezen határidőn belül a köz
ponti választmány olyképen határozza meg a válasz
tási határnapot, hogy ugyanazon törvényhatóság v. 
város területén a k. v. egy napra essék. A központi 
választmány választja a választási elnököt. A hol 
1500 szavazónál nincs több, egy, különben két szava
zatszedő küldöttség alakítandó. Megnyitja a válasz
tást az elnök reggeli 8 órakor, és vezeti a választás 
menetét. Ha képviselőnek a választás megnyílta után 
3/2 óráig csak egy egyént ajánlottak, a választást 
kilencz órakor befejezettnek és az illető egyént k.-
nek nyilvánítja. Különben a szavazást megkezdik és 
folytatják, mig az elnök ki nem tűzi a zárórát. Ekkor 
a szavazatszedő bizottságok megolvassák a szava
zatokat és az elnök kihirdeti annak eredményét. Ha 
kettőnél több k.-jelöltre történt szavazás és egyik sem 
nyerte el a többi összes szavazataival szemben a 
többséget, később pótválasztást tartanak a két leg
több szavazatot nyert jelölt között. A választás egész 
menetéről jegyzőkönyvet vezetnek, s ez az általános 
választási jegyzőkönyv szolgál a megválasztott kép
viselőnek megbízó levélül. 

Képzelet, k é p z e l e m v. k é p z e l ő erő, phantasia, 
a lélek azon tehetsége, mely által a régibb képze
teket feleleveníti s többé-kevésbbé átalakítja. A k. 
v i s s z a i d é z ő (reproducliv), mely oly képzeteket 
elevenít fel, melyek csak kevéssé különböznek az ér
zékek utján nyert képektől, v. t e r e m t ő (productiv), 
mely ugyan a szó szoros értelmében nem teremt egé
szen uj képzeteket, de a meglevőket uj csoportosí
tásban, uj alakulatban mutatja be. A teremtő k. főleg 
a művészetek terén bír nagy jelentőséggel. 

Képzelő tehetség, 1. képzelet. 
Képzelt beteg, Moliere vígjáték, fordította Bérezik 

Á. (1874.). 
Képzet, azon kép, melyet vmely tárgyról érzékeink 

utján szerzünk. E kép azon különböző érzetek (1. e.) 
egyesüléséből támad, melyeket különböző időben 
azon tárgyról nyertünk. A k. az emlékezet segélyével 
lelkünkben felújítható, reproducálható. 

Képzőintézet, 1. képezde. 
Képzőművészetek vagy térbeli művészetek azok, 

melyek l á t h a t ó anyagokat használnak, melyeknek 
alkotásai tehát a szemhez szólnak* ezek: az építé
szet, szobrászat és festészet. Szűkebb ért. a két 
utóbbit szokás k. alatt érteni. 

Kér, község Abauj-Torna m., 1074 lak. 
Keramika, agyagárugyártás, 1. agyag áruk. 
Keratin (gör.), szaruanyag. 
Keratitis (gör.), szaru- v. porczhártyalob. 
Kerauniai hegység, Epirus északny. részén, az 

akrokerauniai előhegyben végződik. 
Kerbela, város Bagdad ázsiai török vilajetben, 

50.000 lak. Igen gazdag város s ujabb részei euró
pai módon épülnek. Az Arábiával való kereskedés 
egyik főpiacza; évenkint óriási karavánok mennek 
innen Mekkába búcsúra, de egyszersmind áruczikkel 
megrakva. El Husein sírja, melyhez a síiták töme
gesen vándorolnak. 

Kercseliget, község Somogy m., 1271 lak. A Kapós 
mellett. 

Kercz, község Fogaras m., 996 lak. Az ev. tem
plom mellett még megvannak, a mongolok által fel
dűlt, de V. István által helyreállított és Mátyás által 
1477-ben feloszlatott ciszterczi apátsági templom 
némi romjai. 

Kerczek K e r e s z t é l y , vezérőrnagy, szül. 1838.5 
A 31. gyalogdandár parancsnoka Brassóban. 

Kérdőjel, írásjel a kérdő mondatok végén v. oly 
helyeken, hol az író az elmondottakkal szemben a 
saját kételyét akarja kifejezni. 

Kerdyk A r n o l d , németalf. államférfiú, szül. 184S. 
május 24. Rotterdamban. 1873—1880. tanfelügyelő, 
1880. a posta-takarékpénztárt alapította, 1887 óta 
a képviselőház tagja és lapszerkesztő. Népnevelési és 
társadalmi műveket irt. 

Kerecsend, község Heves m., 1618 lak. 
Kerecsényi L á s z l ó , gyulai várkapitány, zalai 

nemes családból származott. Zrínyi Miklós oldala 
mellett nevekedett és 1556-ig Szigetvár kapitánya 
volt. I. Ferdinánd 1561. a gyulai vár kapitányává 
tette. A törökök ellen a várat 1566. július 11-től 
vitézül védte, de a túlerőnek szept. 1. engedni; 
kényszerült. A vár feladása után a törökök Belgrádba 
hurczolták és ott 1567. megölték. Szabó Károly: 
Gyula vára bukása 1566. (Békés vm. rég. társ. 
évkönyve VII. k. 1881.) 

Kereczke, község Mármaros m, 1888 lak. 
Kéreg, általában az a külső, kemény szövet v. héj, 

mely a fát takarja ; k é r g e s bőr , a felhám megvasta-
godása ; a föld kérge, megkeményedett felülete. 

Ké'regöntés, vasöntés fémmintákba (csészeöntés), 
melynél a vas gyors lehűtés utján fehér, majdnem 
üvegszerü, 10—15 mm. vastag kérget kap, henger, 
kerék, lövedék gyártásánál alkalmazzák. 
Kerek, község Arad m., 1844 lak. 
Kerék, köralaku eszköz, mely a középen átmenő 

tengelylyel v. tengelyen forog. Részei: az agy, mely
ben a tengely jár, az agyba illesztett küllők, a talp, 
mely 6 — 8 részből van összeállítva, s az abroncs 
v. heveder. A fakerekek agya is fa, belül vassal van 
megbélelve, a k.-perselylyel. Hintó kerekeinek talpát 
kaucsuk-abroncscsal látják el, hogy zajtalanul járja
nak az utczakövezeten. 

Kereket oldani, elillanni, elszökni. 
Kerékgyártó, az az iparos, ki kocsikészítéssel 

foglalkozik, más néven bognár. Szerszámai jobba
dán egyeznek az asztaloséival, melyekhez még szá
mos bárd, furó s a kerékszék járul, melyben az 
agyat kifúrják. 

kerékgyártó, 1) Árpád, bölcsészettudor, köz- és 
váltóügyvéd, bpesti egyetemi rendes tanár, szül. 
1818. jun. 19. Jászberényben ; bölcsészeti és jogi 
tanulmányait befejezve 1838. Pest városa szolgála
tába lépett, 1842. ügyvédi oklevelet nyert; 1849. az 
idegen kormány elmozdította hivatalából ; 1861. 
Pest városa tanácsossá választotta, 1864. a bpesti 
egyetemen a világ- és magyar történelem helyettes, 
1869. rendes tanárává neveztetett ki ; nagy arányú 
történetírói működést fejtett ki ; ő irta az első magyar 
mívelődéstör,ténetet (eddig egy kt. Bpest 1881. az 
Árpádok kora); további nagy művei Magyarország 
történetének kézi könyve 7 ktben (Bpest 1866—74), 
Hazánk évlapjai (Bpest 1875), Gróf Széchenyi Istváa 
élete s számos tanulmány és forrástörténelmi munka, 
részben tanítványai számára kőnyomatilag sokszo
rosítva. 1861 óta a m. tud. Akadémia lev. tagja. — 
2) Elek dr., főv. polg. leányiskolái tanár, szül. 1847. 
jul. 17. Mező Csáthon (Borsod m.). 1873 óta polg. 
leányiskolái tanár Budapesten. Irt szépirodalmi és 
aesthet. czikkeket. Társszerkesztője volt a Felső nép
es polg. isk. Közlönynek, szerkesztette 1890. a Nem
zeti Iskolát, 1891 — 92. a Magyar Protestáns Néptaní
tót. Szerkesztett polgári iskolai olvasó-könyveket. 



Kereki, Nagy-, község Bihar m., 1579 lak. Egykor 
a veres barátoknak itt kolostoruk volt; a község é. 
végén a tornyos várkastély, mely Bocskay Istváné 
volt, ki Bethlen Gáborra hagyta. 

Kerékkötő, az a kötél v. láncz, melylyel a kereket 
megkötik, hogy a kocsi lejtőn v. ereszkedőn lassab
ban haladjon. L. fék. 
Kerékmű, több kerék és gerendely egybekapcso

lása azon czélból, hogy vmely sebességet v. erőt át
származtassanak. A kerekek közti kapcsolat lehet 
közvetlen érintkezés v. közvetített vmely hajtószij 
által. Az elsőre nézve példa az óra, az utóbbira a 
gőzgépek erőátvitele. 
Kerékpár,bicycle, két kerekű velocipéde (1. e.), mely

nek első nagyobb kerekét a rajta ülő lábával hozza 
mozgásba: 1867-ben készült az első Parisban, azóta 
tetemesen javittatott s nagyban átment a haszná
latba; nem csupán sportkedvelők használják, hanem 
üzleti és katonai czélokra is. 
Kerekszám, vmely mennyiség hozzávetőleges meg

határozása oly szám segélyével, melynek végén egy 
v. több zéró van. 

Kerékszék-hegy, Borszék-fürdő mellett Csik m. 
Kristályos palákra lerakodott mésztufából áll, vegyes 
sziklacsoportokat, gúlákat, medenczéket, oszlopos 
csarnokokat s néhány barlangot alkot; az egyik 
jégbarlang. ̂  

Kerékvágás, földúton a kocsikerék besülyedése, 
kavicsolt közúton az ut felületének a kocsikerék által 
való koptatása folytán előállott hosszirányú, vályu-
forma mélyedés. 
Kerékvető, közutak szélein földbe ültetett fa- v. 

kőoszlop, melyet nagyobb lejtőn v. magas töltésen 
azon czélból helyeznek el, hogy a kocsikat az ut 
szélétől távol tartsa. 
Kérelmezési jog, az állampolgárok azon joga, hogy 

kívánságaikkal s panaszaikkal a hatósa'gok elé járul
hatnak. Jelenleg az 1871: XLIII. t.-cz. értelmében 
csakis az országgyűlés utján történhetik. O felsége elé 
mindenki járulhat kérésével személyesen is. Magá
nyosok csupán képviselő utján járulhatnak az orsz. 
gyűlés elé, törvényhatóságok kérvényét az elnök 
mutatja be s a kérvényi bizottságnak adja ki. 

Kerelő-Szt-Pál, község Kis-Küküllő m., 861 lak., 
a hegj'en kápolna, melyet magas négyszögű fal és 
nyolczszögletü bástyák öveznek. A d.-k.-re elterülő 
sikon győzte le Báthory István 1575. jul. 8-án ellen
jelöltjét, Békés Gáspárt. 

Keren, Abessziniához tartozó város a Bogos-terüle
ten, melyet az olaszok megszállottak. 
Kerényi F r i g y e s , költő, szül. 1822. jan. 1-én 

Eperjesen. Családi neve Christmann. Barátságban 
állott Petőfivel és Tompával. Ügyvédi vizsgát tett, 
de más pályán működött. Részt vett a szabadság-
harczban, s azután kibujdosott Amerikába. Ez a kö
rülmény szolgált alkalmul Tompának, hogy Levél egy 
kibujdosott barátom után cz. versét megírja. Ameriká
ban Jova államban Uj-Budán telepedett meg, 1851. 
megőrült és' meghalt. Költeményeiben nemes eszméi, 
szelid lelkülete, később honvágya tükröződnek. 

Kerepes, község Pest m., 1056 lak. 
Keresd, község Nagy-Küküllő m., 1241 lak. A 

Bethlen család kastélya szép renaissance részletek
kel és földalatti templom maradványaival. A luther.-
szász templommal átellenben van a Macskásyak 
régi várkastélya három sarokbástyával. 

Keresd a szivet, színmű J ó k a i Mór-tói (1887.), 
a » Kőszívű ember fiai« után. 

Keresd az asszonyt ! cherchez la femme (1. e.). 
Kereset, 1) foglalkozás ; — 2) a polgári perben a 

panasz, melylyel vlki a bíró előtt vmely jogát érvé
nyesíteni, annak más valaki ellen érvényt szerezni 
igyekszik. 

Kereseti adó, a kézimunkából, ipari v. kereske
delmi üzletből, értelmi v. egyéb haszonhajtó foglal
kozásból, végre a föld-, ház- és tőkekamatadónál 
tekintetbe nem vett személyes keresetből származó 
jövedelem után kivetett egyenes adó, mely négy 
osztályra oszlik. Ha az adókötelesnek különböző 
forrásból eredő többféle keresete van, a megfelelő 
adókulcs szerint, mindegyik keresete után külön tar
tozik k. a.-t fizetni ; a k. a.-t az adókivető közegek 
a családfőre és a 16 évnél idősebb családtagokra 
külön rójják ki; 70°/0-a állami adó, 30% pedig föld-
tehermentesitési járulék. A k. a. e l ső o s z t á l y a alá 
esnek: 1) általában az ipari, kereskedelmi, gyári, 
mezőgazdasági vállalatoknál alkalmazott cselédek 
és segédek, ha 40 frtnál több havi fizetésük nincs; — 
2) állandó alkalmazás nélküli írnokok, segéd nélkül 
dolgozó kézműiparosok, állandó üzlettel nem bíró 
házalók ; a k. a. fizetése alól fel vannak mentve a. 
keresetképtelenek, a katonaság a tényleges szolgálat 
tartamára és az idegenek itt tartózkodásuk első évé
ben ; a felmentést a pénzügyigazgatóság állapítja, 
meg; a napszámosok az 1883: X. t.-cz. ért. kere
setük után adót nem fizetnek ; ha a k. a. I. osztálya 
alá eső családfő nő, az adótétel felét fizeti. A k. a. 
m á s o d i k osztálya alá tartoznak: 1) a föld-, ház
birtokosok és a házközösségek fejei, 2) kik tőkeka
mat- és járadékadóval vannak megróva, de az 1886 
XXXVIII. t.-cz. ért. a volt magyar- és horvátországi 
határőrvidék házközösségeinek fejei, ha házosztály-
és földadójuk 5 frtnál kevesebb, saját személyük és 
családtagjaikra nézve a k. a. II. o.-a alól fel vannak 
mentve. A k. a. h a r m a d i k osztálya alá tartoznak 
a haszonbérlők, gyárosok, iparosok, kereskedők, és 
ált. mindazok, kik haszonhajtó üzletet folytatnak, 
továbbá ügyvédek, magántanárok, tanítók, a nyilvá
nos számadásra kötelezett vállalatok és egyletek 
igazgatói és tisztviselői, a végeladási üzlettulajdo
nosok, kivéve ha saját gyártmányukat adják el 
bevallását január hóban kell a községi elöljáróság
nál benyújtani; azon adózó, kinek megelőző évi 
összes adója 50 frtnál kevesebb, kereseti nyereségét 
élőszóval is bejelentheti; ha a vállalat székhelye az 
igazgatóságétól különböző, az üzletadó 20°/0-a az 
igazgatóság, 80°/0-a pedig a vállalat székhelyén 
irandó elő; a kivetés 3 évre történik, adóalapul a 
3 évi kivetési időszak első évét megelőző 3 eszten
dőben elért tiszta kereseti v. üzleti eredmény átlaga 
szolgál és minden 100 frt után 10 frt fizetendő. A 
családtagok III. oszt. k. a. fejében, ha a családfő 
egyenes adó czimén 40 frtnál kevesebbet fizet, 1 — 1 
frtot, ha többet fizet, 2—2 frtot tartoznak fizetni. 
Ak. a. n e g y e d i k osztálya alá tartoznak az állandó 
fizetést, nyűg-, kegy-, tiszteletdijat élvező állami, tör
vényhatósági, községi, egyházi, társulati és magán
tisztek, hivatalnokok, üzletvezetők, felügyelők, keze
lők, pénztárnokok, könyvelők, és ált. a 40 frtnál 
több havi fizetéssel biró segédek, hivatalszolgák,, 
lelkészek, tanárok, nevelők, irók és művészek, még 
pedig fizetendő 100 — 500 frt adóalap után 1 — 5 frt, 
600 — 1500 frtig 7 — 25 frt, 1500-2500-ig 25—55-
frt stb. 

Kereskedelem, általában javak kicserélése nyere
ség elérése czéljából; a kicserélés történhetik pénz v.. 



áru ellenében, előbbi esetben p é n z k., utóbbiban 
c s e r e k., szűkebb ért. a k. az áruk adásvevését üz
letszerűen közvetítő foglalkozás; a k. czélja a ter
melő és fogyasztó közti közvetítés; az üzlet terjedel
mét tekintve van n a g y k., mely nagy tőkével űzetik, 
az árukat tömegesen és legtöbbnyire a termelőtől 
szerzi be és a kiskereskedőnek adja tovább, kisk. , 
mely közvetlenül a fogyasztóknak szolgáltatja az 
árut, ide tartozik a z s i b á r u s k o d á s , h á z a l á s , 
(1. e.) stb. A k. űzhető saját számlára v. idegen sze
mély megbízásából, ez utóbbi a bizományi üzlet 
(1. e.); a szerint a mint az ország lakói által produ
kált áruk az államterületen belül hozatnak forga
lomba v. több ország közt történik az árucsere, bel-
v. kü lk . ; ha az áru a kereskedelmi érintkezésben 
álló államok vmelyikében lesz elfogyasztandó, fo
gy a s z t á s i, ellenesetben k ö z v e t í t é s i ; a fogyasz
tási k. ismét lehet k i v i t e l i , ha belföldi készítmények 
vitetnek a külföldre, b e h o z a t a l i , ha külföldi czik-
kek hozatnak be a fogyasztásra; a külk. és közvetí
tési k. alapja a világk.-nek, mely a nemzetközi 
áruforgalom rendszerét teszi; á t m e n e t i v. t r a n s i t 
k., mely a behozott árukat ismét kiviszi; a c t i v k.-t 
üz a nemzet, ha a behozatalt vmint a kivitelt saját 
erejével és tőkéjével űzi, ha pedig termeivényeit ide
gennek adja el és áruszükségleteit nem maga állítja 
elő, hanem a külföldről szállíttatja, p a s s i v v. szen
v e d ő l e g e s k.-t. A k. tárgyát tekintve termény-, 
gyarmat-, anyag-, kézmű-, rövidáru-, pénz-, érték
papír-, könyvk. stb., megkülönböztetünk továbbá k.-t 
szoros ért.-ben vett árukkal, értékpapírral és ingat
lan jószággal. 

Kereskedelemügyi minisztérium, m. k., az 1848. 
III. t.-cz. alapján szervezett földmüvelés-, ipar-és keres 
kedelemügyi, továbbá a közmunka- és közlekedési 
minisztériumok némely ügyosztályaiból alakíttatott 
az 1889 : XVIII. t.-cz. alapján. 6 szakosztályra osz
lik: 1) Ut-és középitészet (ide tartoznak az állami 
utak és magas építészeti ügyek, a törvényhatósági 
és községi utak, ut-, híd-, rév-, vám- és kövezet
ügyek, a hadászati szempontból szükséges ut- és hid-
épitkezések, az ut- és középitészeti műszaki ügyek, 
a horvátországi utak és épületek ügyei), 2) tengeré
szet és az aldunai Vaskapu műszaki ügyei, 3) vasúti 
és gyári ügyek (ide tartoznak a vasútépítési és fel
szerelési, engedélyezési, kezelési és műszaki ügyek 
és a m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség), 4) ke
reskedelmi ügyek (vasutak és hajózási vállalatok 
árszabása, üzletszabályzata és díjszabása, minden 
vám- és keresk. politikai ügy, a tengerészeti ügyek 
általában és a fiumei tengerészeti hatóság ügyei), 
5) postai és távirdai ügyek (ide tartoznak az állami 
posta és távírda személyzeti és állomás ügyei, a kül
földi postaügyek, az üzleti, műszaki és postajárati, a 
levél- és kocsipostai, a távirdai ügyek, a postahivata
lok ügyei, a nemzetközi és személyzeti ügyek), 6) ipar
ügyek (ide tartoznak az ipar- és kereskedelmi tör
vény végrehajtása, tőzsde, országos és heti vásárok, 
mértékügy és mértékhitelesités, kir. zálogházak és 
kézi zálogkölcsönző üzletek, a keresk. és ipar-fejlesz
tés és oktatás, a keresk. és iparkamarák, kiállítások, 
iparstatisztika, árucsarnokok, közraktárak és árve
rési csarnokok, a szabadalmak és védjegyek); a ker. 
m.-hoz tartozik még a szabadalmi levéltár és védjegy
lajstromozó hivatal, a központi posta- és távirda-
pénztár, az országos posta- és távirdagazdászati hi
vatal, a miniszteri számvevőség, a posta- és távirda-
számvevőség, a könyv- és térképtári igazgatóság. A 

ker. min. hatásköre alá vannak még rendelve az orszá
gos statisztikai tanács, az orsz. statisztikai hivatal, 
az orsz. magyar ipartanács, a m. kir. államépitészeti 
hivatalok, a vasúttársaságoknál működő kormány
biztosok, a tariffa-bizottság, a posta- és távirdai 
igazgatóságok, a m. k. államvasutak, a postataka
rékpénztár, a fiumei tengerészeti hatóság, a központi 
mértékhitelesítő bizottság és hivatal, a kereskedelmi 
és iparkamarák, a budapesti és fiumei tőzsde, az ' 
állami távbeszélő hálózatot bérlő vállalat Bpesten, 
az áruforgalmi értékmegállapító állandó bizottság, 
az ipartestületek és az iparfelügyelők. Az első ma
gyar kereskedelmi min. Baross Gábor volt, kinek 1892. 
bekövetkezett halálakor Wekerle Sándor pénzügymin. 
vette át e minisztériumot is. 

Kereskedelmi akadémia, 1. keresk. szakoktatás. 
Kereskedelmi alap, 1. ipari és kereskedelmi alap. 
Kereskedelmi bank, pesti magv., alapíttatott 1842. 

90 évi tartamra 1,050.000 frtnyi alaptőkével, mely 
azonban időközben uj részvények kibocsátása által 
10 millióra emeltetett; kamatozó pénztári utalványok 
és jelzálogi levelek kiadására jogosult; a rendes bank
ügyleteken kivül takarékbetétek elfogadása, jelzálog
hitei nyújtása, uj vállalatok financirozása is ügylet
körébe tartozik. Az intézet 1892. ülte meg fennállá
sának 50 éves jubileumát. Történetét az alkalomból 
megírta Pólya Jakab (Bpest 1892.). 

Kereskedelmi bíróság, azon bíróság, mely keres
kedelmi üg}'-ekben van hivatva eljárni. Ezek hatás
körükben a járásbíróságok és a kir. törvényszékek, 
Budapesten a keresk. és váltótörvényszék. 

Kereskedelmi jegyzék, 1. czégjegyzék. 
Kereskedelmi jog, a keresk. ügyekre vonatkozó 

sajátságos jogszabályok összesége. L. keresk. tör
vény. A magyar keresk. jog kézikönyvét megírta 
Nagy Ferencz (Bpest 1884.). 

Kereskedelmi kamara , 1. ipari és k. kamara. 
Kereskedelmi könyv, 1. könyvvitel. 
Kereskedelmi konzul, 1. consul. 
Kereskedelmi levelezés, a k.-i iratok fogalmazá

sára, irályára vonatkozó tudomány. 
Kereskedelmi meghatalmazott , a kereskedő he

lyettesitője, ki a czégvezetőtől annyiban különbözik, 
hogy míg ez, az ingatlanok eladását v. elzálogosítá
sát kivéve, bármely ügylet megkötésére jogosult, 
addig a k. m. jogait a főnök meghatalmazása ponto
san megjelöli; kétes esetben a k. m. mindazon ügy
let megkötésére jogosultnak tekintetik, melyet a ke
reskedelmi üzem magával hoz, kivéve a kölcsönfel
vételt, váltókötelezettség elvállalását és a perindítást; 
a k. segédtől abban különbözik, hogy ez főnöke 
meghatalmazása nélkül jogügyletet nem köthet. 

Kereskedelmi mérleg, az állam összes behozatala 
és kivitele közti különbség, mely szűkebb értelem
ben az összes forgalomba jött árumennyiségek, tá
gabb ért. az összes előforduló értékátutalások külön
bözete; ha a kivitt értékek összege nagyobb a behozot-
takénál a k. m. activ, ellenkező esetben pedig passiv. 

Kereskedelmi múzeum, a keresk. minisztérium 
alatt álló intézet, a bpesti városligeti iparcsarnok
ban a hazai ipartermékekből állandó kiállítást tart 
fenn. Ezenkívül a külföldön, 1892. nyarán Belgrád, 
Bukarest, Málta, Konstantinápoly, Szalonik, Szófia, 
Filippopoli városokban, továbbá Boszniában: Szera-
jevo, Mostar, Brcka, Banjaluka városokban, végül Fiú
méban ügynökségei és mintaraktárai vannak, hogy 
általok hazánknak a kelet felé irányuló kiviteli keres
kedelmét előmozdítsa. Bpesten van külön t u d a k o z ó 



i rodá ja , mely felvilágosítással szolgál a kivitelre 
szánt árunak a Keleten megkívánt minőségéről, elő
állítási módjáról, csomagolásáról stb., továbbá egyes 
keleti czégek hitelképességéről. 
Kereskedelmi növények, melyeket kereskedelmi, 

ipari v. műszaki czélból termesztenek; ilyenek az ola
jos, fűszer-, festék- stb. növények. 

Kereskedelmi pénz, általános ár- és értékmérésre 
nem használt csere-eszköz; igy p. oly országokban, 
hol ezüst valuta van, keresk. áruként forgóésárfolyam
mal biró aranyérmek, mint nálunk a cs. és k. arany. 

Kereskedelmi polit ika, azon irányelvek össze-
sége, melyeket az állam kereskedelme érdekeinek 
megvédése és fejlesztése czéljából főleg a külfölddel 
szemben követ és intézkedéseiben megvalósit. 

Kereskedelmi statisztika, a stat. tudomány azon 
része, mely a k. forgalomra vonatkozik. 
Kereskedelmi szakoktatás , czélja a kereskedelmi 

pályára készülőket hivatásukra elméleti s részben 
gyakorlati tekintetben kiképezni. Ez a kereskedelmi 
szakintézetekben történik, melyek nálunk kétfélék: 
1) k. a k a d é m i á k : Bpesten, alapittatott 1857., leg
újabban keleti k. tanfolyammal kibővítve, Aradon, 
Brassóban, Debreczenben, Fiúméban, Kolozsvárt 
(benlakással összekötve), Pozsonyban, Sopronban és 
Székesfehérvárt; 2) közép-k. i s k o l á k , összesen 
(a nyilvános jellegű magánintézetekkel) 20. Van 
Bpesten női k. tanfolyam is. 

Kereskedelmi szerződés, két önálló állam azon 
szerződése, melyben megállapitvák a feltételek, me
lyek mellett az egyik szerződő fél alattvalói a másik
nak területén kereskedést, üzletet, ipart folytathatnak 
v. hajózhatnak, ill. az egyik állam őstermelésének 
v. iparának termékei a másiknak területére bevihe
tők. Rendesen a tarifára vonatkozó határozatokat 
is tartalmaz. Ausztria-Magyarországnak 1892. ttva-
szán 24 állammal volt k. szerződése. A k. szerződést 
a magyar kormány közreműködésével a közös külügy
minisztérium köti, de a magy. országgyűlés czikke-
lyezi be törvényeink közé. Legújabban Németország
gal, Olaszországgal, Belgiummal és Svájczczal létesült 
k. sz. (1892 : III., VI., VII. és VIII. t.-cz.-ek), melyek 
1892. febr. 1. léptek életbe s tizenkét évre szólanak. 
— L. a kereskedelmi szerződések és a legnagyobb 
kedvezés elmélete. Irta Schraut M., átdolgozta dr. 
ifj. Emich G. (Bpest, 1892.). 

Kereskedelmi szokás, 1. áru- és é. szokványok. 
Kereskedelmi társaság, 1) többek egyesülése ke

reskedelmi ügyletek közös eszközlése végett; a k. t. 
többféle alakban jelentkezhetik, ezek: a közkereseti, 
a részvény- és betéti társaság (1. ezeket). — 2) K. t., 
m a g y a r , Baross Gábor ker. miniszter kezdeménye
zésére és pártfogása mellett 1890-ben 2 1 / a millió alap
tőkével alakult részvénytársaság, melynek czélja 
hazánk behozatali kereskedését emelni, főleg pedig 
a gyarmatáru - behozatalt Triesztből el Fiume felé 
irányítani. A társaság Fiúméban és Smyrnában fiók
telepeket létesített. 
Kereskedelmi tengerészet, a tengerészet azon 

része, mely vmely állam kereskedelmi forgalmát a 
tengeren közvetíti. 1890 elején a m a g y a r k. t. ösz-
szesen állt 247 hajóból 54.294 tonnatartalommal s 
1592 főnyi személyzettel s 220 halászbárkából. 1891 
elején az o s z t r á k - m a g y a r k. t. együtt állt: a 
halászbárkákkal 10.024 hajóból 257.004 tonnatar
talommal és 29.197 főnyi személyzettel. 

Kereskedelmi törvény, ama speciális törv., mely 
a kereskedelem jogviszonyait szabályozza és meg

állapítja, hogy melyek azon személyek és ügyletek, 
melyekre a k. t. szabályai kiterjednek. A magyar tör
vény az 1875 : XXXVII. t.-cz.-be van foglalva, mely 
az ált. ném. ker. törvény alapján készült. A keres-
ked. törv. gyakorlatából és ker. szokásokból fejlő
dött a mai ker. j o g . 

Kereskedelmi ügynök, 1. ügynök. 
Kereskedelmi utazó (commis v o y a g e u r ) , ke

reskedő v. gyári czég megbízottja, ki üzleti ügyek
ben utazva megbízója részére megrendeléseket és 
fizetést elfogad ; jogilag k. m e g h a t a l m a z o t t n a k 
tekinthető. 

Kereskedelmi válság, a kereskedelem és forgalom 
és ezzel kapcsolatban a termelés és fogyasztás közti 
viszony heves megrendülése (1. Pólya Jakab : Gazda
sági válságok. Wirth: Geschichte der Handelskrisen). 

Kereskedés, 1. kereskedelem. 
Kereslet, a vevő befolyása az árképződésre ill. a 

venni szándékozók össz-szükségletének nyilvánulása 
olyképen, hogy egyidejüteg számosan akarnak vmit 
vásárolni, mi rendesen áremelkedést okoz. 

Kérészek, ephemerida, rovarok az álegyenesszár-
nyuak (orthoptera, pseudoneuroptera) alrendjéből. 
Álczáik a vizfenéken ragadozásból élnek, kb. húsz
szor vedlenek, kifejlődésükhöz 3 év szükséges. Utolsó 
vedléskor elhagyják a vizet s felrepülnek, de csak 
addig élnek, mig fajuk fentartásáról gondoskodtak. 
Egy éjjel milliók fejlődnek ki s ilyenkor a vizet 
töméntelen sok lehullott álcza-ruha s már elhalt kérész 
borítja, mikor is azt mondják, hogy a T i s z a v i r á g 
z ik ; innét a rovar népszerű neve: t i s z a v i r á g . 
Hulláikat néhol trágyázásra használják. A k ö z ö n 
s é g e s k., ephemera vulgata, feketebarna, a szár
nyak reczéi koromfeketék, potrohán felül három sor 
vörössárga folt. A t i s z a v i r á g v. h o s s z ú f a r k ú 
s z a p o r c s a , palingenia longicauda, teste fekete, ol
dalán s alul sárga, vmint lábai s hossszu farsertéi is. 

Kereszt, 1) általában két egymást metsző vonalból 
alkotott alak; legrégibb az Antal-k. ( T ) , mely 
valószínűleg Jézus keresztrefeszitésénél is használ
tatott. Azon k., melynél a harántvonal a függélyes 
törzsvonal közepén felül van alkalmazva (f), a la
t in k., az pedig, melynek karjai egyenlők (4-) a 
g ö r ö g k. Az A n d r á s k. (X)> Pé t e r k. ( |) , v i l l á s 
k e r e s z t (Y) alakú; az o r o s z k.-nél a harántvonal 
kettőzve van. — 2) Átv. ért. kín, baj, nyomorúság : 
»Jó Ágota, az Isten megáldja! Nagy keresztet mért 
a sors magára« (Kiss József). — 3) Kévékből össze
állított gabonarakás (1. kalangya). 

Keresztbe szőtt szövet (köper), melynél a mejjék-
fonál két v. több ontókfonalat átugrik v. azok alatt 
van, mig a legközelebbi ontókfonál két v. több mej-
jékfonál felett v. alatt vonul el. 

Keresztcsont, os sacrtim, a gerinczoszlop alsó 
részlete, mely az ágyéki g. o. és a farcsigolyák kö
zött foglal helyet s az 5 egybeforrott keresztcsigo
lyából (vertebrae sacrdles) áll, melyek nyilasain a 
keresztfonatot'fjPfetfí/s sacralis) alkotó idegek halad
nak kifelé. 

Keresztcsőrüek, loxia, a pintyek (fringillidae) 
egyik alcsaládja. Csőrük hegyén összenyomott; a 
két káva egymással keresztben áll ; ügyesen kúsz
nak. Idetartozik a k ö z ö n s é g e s k e r e s z t c s ő r ű , 
l. carvirostra; a k a j d á c s o r u p i n t y , l. pityopsit-
tacus és a s z a l a g o s k., bifasciala. 

Keresztelt, az, aki a keresztség szentségét felvette. 
Keresztély, dán király, e néven IX., szül. 1818. apr. 

8; Frigyes Vilmos schleswig-holstein-sonderburg-



glücksburgi herczeg (szül. 1785. f 1831.) fia; 1842. 
május 26. vette nőül Lujza herczegnőt, a dán trón
örökösnőt; az 1852. május 8. londoni szerződés s a 
dán trónörökösödési törvény elismervén jogát a 
trónra, VII. Frigyes király halála után 1863. nov. 15. 
király lett; még azon évben jóvá hagyta az uj alkot
mányt, mely Sehleswig-Holsteinnak Dániába való tel
jes beolvasztását czélozta. Ez okot adott a közbelé
pésre Poroszországnak, mire 1864. megkezdődött a 
dán-porosz-osztrák háború. A dánok legyőzetvén, K. 
király elvesztette Schleswig-Holsteint. Azóta békében 
uralkodik; 1892. május 26. nagy ünnepélylyel ülte 
meg aranylakodalmát; házasságukból hat gyermek 
szül. és pedig Keresztély Frigyes Vilmos trónörökös 
(szül. 1843. jun. 3., 1869 jul. 28. vette nőül Lujza 
svéd-norvég kir. herczegnőt); Alexandra (született 
1844.), Eduárd Albert walesi herczeg angol trónörö
kös neje; Keresztély Vilmos György görög király 
(1. e.), Dagmar herczegnő (szül. 1847.), Mária Feodo-
rcvna névvel III. Sándor czár neje; Thyra herczegnő 
(szül. 1853.) a cumberlandi herczeg neje; Valdemár 
herczeg szül. 1858. 

Keresztély Á g o s t , szász herczeg, esztergomi bi-
bornok-érsek, Móricz szász herczeg 3. íia, szül. 1656. 
október 19. Szülei katonának szánták és 1686. részt 
vett Buda ostromában. De nemsokára áttért a kath. 
vallásra, papi pályára lépett s 1(595. győri püspök, 
1706. bibornok, 1707. esztergomi érsek lett. III. Ká
roly alatta emelte az esztergomi érsekeket r. sz. 
bir. herczegi rangra. Regensburgban, mint a bir. gyű
lés elnöke f 1725. aug. 22. Holtteste Pozsonyban a 
Szt-Márton-templomban temettetett el. 

Keresztényfalva, község Brassó m., 2604 lak. 
Erdős hegyek aljában. Templomát középkori vár 
övezi, melynek kettős fala és tiz bástya-tornya van. 

Keresztényhavasi kőtej barlang, a K.-havasnak 
a brassói havasok é. végét képező Krukur-ban és 
pedig a Rüttlinnak nevezett hegyi réten és forráson 
felül. Bejárója 2 m. magas, a d.-k. irányú főcsarnok 
hossza 70 m., a ny.-ra kiváló mellékág hossza 45 m. 
A magasság 4—6 — 8 m. Falát vékony mészoldat 
fedi és ezért nevezik kőtej barlangnak. Boltozatát 
cseppkő disziti. 

Kereszténység, összesége a keresztényeknek vagyis 
azoknak, akik meg vannak keresztelve, ide tartoznak 
tehát a katholikusok, eretnekek és elszakadottak 
(schismatici); általában véve tehát azok, kik Krisztus
ban mint az emberi nem megváltójában hisznek. 

Keresztény-Sziget, község Szeben m., 2779 lak. 
A Steinberg hegyen várromok vannak. 

Keresztény-szocziális munkáspár t , Németország
ban politikai párt, melynek czélja a munkásokat bé
késen szervezni s számukra az államélet többi ténye
zőivel egyetértésben gazdasági es politikai reformo
kat létesíteni. Alapitója Stöcker Adolf, volt berlini 
udv. lelkész s ismert antisemita képviselő. 

Keresztes, 1) község Fejér m.. 1218 lak. — 2) köz
ség Temes m., 1657 lak. 

Keresztes K á r o l y (csik-bankfalvai), m. kir. hon
ved ezredes-hadbiró, az I. honvédker. hadbíróság ve
zetője, ugyané ker. parancsnokságának igazságügyi 
előadója, a honvéd főtörvényszék ülnöke, a Ferencz 
József-rend lovagja, született 1836. Csik-Kozmáson 
Csikm., jogot végzett, 1871-ig a közös hadseregben 
hadbíró ; azon év jun. 15-e óta az V., VI. és most az 
I. honvédker. hadbiróságnak vezetője. 

Keresztes háborúk neve alatt ismeretesek a kö
zépkori keresztény világnak a XI.—XIII. századok 

folyamán a szentföld visszafoglalása czéljából indi-5 
tott hadi vállalatai. Az eszme a szent sírhoz zarán-l 
dokló hívektől indult ki s Palaestinának a szeldsukok^ 
által 1076. történt elfoglalása után lépett fel teljes- 5 
erejében. II. Orbán pápa magáévá tette azt s az 1095.4 
piacenzai és clermonti zsinatok elhatározták, hogy:| 
fegyverrel fogják visszahódítani a szent földet. A hadjá
rat vezérévé a piacenzai zsinat Szent László magyar i 

királyt választotta. 1096. tavaszán Amiensi Péter'" 
szerzetes vezérlete alatt rendetlen és rosszul fegyver
zett csapatok vonultak kelet felé; ezek s a Gautier* 
(Walter)és mások által vezetett seregek Magyarorszá
gon keresztül vették útjukat, de kihágásaikkal ma- • 
gukra vonták Kálmán király haragját, a ki megtámadta 
és nagyrészt szétverte őket. A tulajdonképeni első' 
k e r e s z t e s h a d ez év nyarán Bouillon Gottfried (l.e.) 
lotharingiai herczeg vezérlete alatt indult meg, kihez 
testvérei Balduin és Eustach, Róbert flandriai és Bal-
duin hainauti, Rajmund tolousei grófok és Boemund, 
Guiscard Róbert fia csatlakoztak. 1097. júliusban el
foglalták Nicaeát, 1098. Edessát és Ántiochiát s 
amott Balduin, itt Boemund önálló fejedelemséget 
alapítottak. 1099. július 15-én 39 napi ostrom után 
bevették Jeruzsálemet, s királyukká választották 
Bouillon Gottfriedet, ki azonban a királyi czimet nem
fogadta el, ugy hogy a j e r u z s á l e m i k i r á ly ság 
(1. e.) névleges megalapítója csak testvére Balduin 
volt, ki 1100. királyi czimmel követte elhunyt fivérét 
a trónon. Az uj királyság, az antiochai és edessai 
fejedelemségekkel mint hübérekkel, franczia minta 
szerint szerveztetett, de a szeldsukok szomszédsága 
miatt, kik már 1147. elfoglalták Edessát, nem volt ké
pes megszilárdulni. Ennek visszafoglalására irányult, 
de eredmény nélkül végződött a m á s o d i k k.-h. 
(1147—49.), melyben VII. Lajos franczia király és III. 
K%nrád római császár is részt vettek. A h a r m a d i k k.-
h.-t I. Frigyes császár, Fülöp-Ágost franczia és Orosz
lánszívű Richárd angol királylyal indították 1190. a 
Saladin által 1187. elfoglalt Jeruzsálem visszavételére. 
A császár a Saleph vizébe fult, a franczia és angol kirá
lyok Akka bevétele után viszályba keveredtek és Jeru
zsálemet a hitetlenek kezében hagyva visszatértek. A 
n e g y e d i k k. h., melyet IILIncze pápa kezdeményezé
sére Balduin flandriai gr. a velenczeieksegitségévelindi-
tott, csak Konstantinápolyig jutott el; itt a keresztes 
vitézek az elűzött Angelos Izsák császárt visszahelyez
ték, majd 1204. april 12—13. elfoglalták Konstantiná
polyt s itt az u. n. l a t i n c s á s z á r s á g o t (1. e.) alapí
tották. A franczia és német gyermekek 1212-iki hadi-
vállalatát, mely a rajongó csapatnak útközben való 
elpusztulásával végződött, a történelem nem tekinti 
k. h.-nak; s hasonlókép csak epizód számba veszi 
II. András magyar királynak 1215-iki hadjáratát, 
meh/bői a király a táborhegyi vár sikertelen ostroma 
után minden eredmény nélkül tért vissza. Az ötödik 
h a d j á r a t b a n (1228—29.) II. Frigyes császár visz-
szaszerezte Jeruzsálemet s föltette fejére annak koro
náját. A h a t o d i k a t (1248 — 54.) IX. v. Szt-Lajos 
vezette; 1149-ben elfoglalta Damiettet, de nemso
kára fogságba esett s Damiette átengedése és 10 évi 
fegyverszünet árán vásárolta meg szabadságát. 
Ugyanő indította meg 1270-ben a he ted ik had
j á r a t o t , melynek Tunisban bekövetkezett halála ve
tett végett. Ez volt az utolsó keresztes hadjárat; a 
szent föld azontúl sorsára hagyatott s 1291. Akka 
elestével teljesen visszakerült az izlam hatalmába. 
A keresztes háborúk rendkívüli befolyást gyakorol
tak a középkori világnézlet fejlődésére, emelték a pá-



paság tekintélyét, bölcsőjévé lettek a lovagkor szel
lemének, uj ismeretköröket nyitottak meg a tudomá
nyok és művészetek számára, a keleti kereskedelmet 
Európa nyugati államaival nagyban föllenditették. 
Wilken: Gesch. derKreuzzüge (1807—32.). Michaud: 
Hist. des croisades (1874.). Kugler: Gesch. der Kreuz-
züge (1880.). 
Keresztes lovagok, igy neveztettek a keresztes had

járatokba induló vitézek, kik jobb vállukon, Lukács 
evangélista 14. fej. 27. versére való czélzással, vörös 
keresztet viseltek. 

Keresztes növények, cruciferae, növényrend; le
hulló 4 szirma keresztben áll; a porzók száma 6, kö
zülök 4 hosszabb. Termésük becző v. táska, mely 2 
kopácscsal nyilik fel. Mintegy 1200 faja van, melyek 
Európában tenyésző fűnövények. 
Keresztes pók, epeira diadema, nagy, gömbölyű, 

sötétbarna v. vörösbarna potroha van, fehér v. sárga 
keresztidomu rajzolattal. Hálója nagyon művészies. 
A nőstény, mely a hímnél sokkal nagyobb, őszszel 
kb. 1000 petét rak, melyeket sűrű, selyemszerü, sárga 
hüveiylyel fon körül. Nem mérges. A kerekhálósak 
(orbitelae) rendjébe tartozik. 
Keresztes-Püspöki, község Borsodmegyében, 1106 

lakossal. 
Keresztessy József, bpesti vivómester, szül. 1819. 

aug. 7. Pesten. 1842. febr. 4. lett vivómester, 1848/9. 
honvéd ; ötven éves vivómesteri jubileumát, mely 
1892. febr. 4-re esett, ugyanazon év május 21. ünne
pelte barátai s nagy számú tanítványa résztvételével, 
kik ez alkalomból emlékkönyvet adtak ki. 

Keresztes urak rendje, a keresztes háborúk ide
jén B e t h l e h e m i rend név alatt keletkezett; Jeru
zsálem elvesztése után déli Francziaországban és 
1217. Cseh-, Morva- és Lengyelországokban és Szilé-

'ziában telepedett le. Hazánkban III. Károly 1720. a 
budavári Szt. Zsigmond prépostságot adta a rendnek, 
melyet a vele összekötött kir. palotai plébániával 

i sokáig birt. Pozsonyban is volt kórháza Keresztély 
i Ágost szász hg. esztergomi érsek adományából 
i (1723.). Ez idő szerint csak Csehországban vannak 
; rendházai; a nagy-mester Prágában székel. A rend
tagok jelvénye vörös máltai kereszt és hatágú vö-

t rös csillag.. 
\ Keresztes vitézek, igy neveztettek a J o h a n n i t a 
i rend (1. e.) tagjai, a rend jelvényeként viselt nyolcz-
: águ fehér keresztről. 
: Keresztezés, növény v. állat megtermékenyítése 
X vmely más faj v. fajta hímjének termékenyítő anyaga 
s (ondó, porzó) által; korcsot (bastard) hoz létre. Az 
í állattenyésztés a k.-t fajták és alfajták között a te-
I nyészállomány nemesbítésére alkalmazza. 
\ Keresztfa, fából faragott s felállított kereszt; az 
1 ó-korban a halálbüntetés végrehajtására szolgált. 

Keresztfelmagasztalás. exaltatio sanctae crucis, 
f szept. 14. tartott ünnep a ker. egyházban annak em-
. lékére, hogy a Heléna császárné által Jeruzsálemben 
• hagyott s Chosru perzsa király által 614. elrabolt 
:: Krisztus-keresztjét Heraclius császár 628. vissza
vette és saját vállain vitte be Jeruzsálembe a Kal-

:'varia hegyére. 
Keresztfeltalálás, inventio sanctae crucis, a kath. 

fegyházban máj. 3., a görögben márcz. 6. tartott ün-
; nep annak emlékére, hogy Nagy Constantin császár 
-anyja, Heléna, 327. jeruzsálemi utja alkalmával rá
talált Krisztus keresztfájára. 
: Keresztjárás, ünnepi körmenetek ápr. 25-én és ál-
'dozó csütörtököt megelőző 3 napon (ke re sz t hét). 

Keresztkutv. keresztelőkut, kőmedencze a templo
mokban, mely felett a kisdedet tartják, midőn a ke
resztvízzel leöntik. 

Keresztmetszet, vmely épület, gép v. bármely más 
tárgy függélyes síkkal gondolt elmetszése után a met
szett részekről készített rajz; k. s z e l v é n y , a hossz
szelvényre (1. e.) függőlegesen vett metszet. 

Keresztnév, az a név, melyet a keresztény gyer
mek a keresztségben kap ; a többszörös kereszt
nevek, minők kül. az uralkodóké, ama szokásból 
erednek, hogy az újszülött felveszi a keresztszülék 
nevét is. 

Keresztrefeszités, a régieknél divott azon halál
büntetés, midőn az elitéltet keresztfára szegezték, 
hol olykor napokig szenvedett, mig a halál bekövet
kezett. Főleg a rómaiaknál, phőniciaiaknál és kartha-
góiaknál volt szokásban, leginkább tolvajok, orgyil
kosok és zendülők büntetésére. 

Kereáztrím, 1. rím. 
Keresztség, szentség, mely a megkeresztelendőnek 

az anyaszentegyházba való felvételére s az eredendő 
bűn eltörlésére szolgál és a felveendőnek vizzel való 
megöntözésében áll, a keresztelő ezen szavai kísére
tében : N. N. Ego te baptiso in nomine patris et filii 
et spiritus sancti, megkeresztellek az atya, fiu és szt. 
lélek nevében. 

Keresztségismétlők, 1. anabaptisták. 
Keresztszeghy La jos , curiai bíró, szül. 1821. 

jun. 21. Debreczenben. 1837. mérnöki gyakorlaton 
volt, 1840. szatmármegyei irnok, 1842. váltófeltszki 
járulnok, 1844. u. o. díjnok, 1845. u. o. fogálm vgya-
kornok, 1849. szatmári gyakorló ügyvéd, 1872. budai 
tvszéki, 1876. váltótvszéki, u. akkor bpesti it. táblai, 
végül curiai bíró. 

Keresztszelvény, 1. keresztmetszet. 
Keresztszülők, azok, kik a megkeresztelendőt a 

keresztség felvétele alkalmával a keresztvíz fölé tart
ják s nevében a vallási fogadalmat elmondják. Ezzel 
ugynev. lelki rokonság létesül, mely a keresztelt és 
k. között házassági akadályul szolgál. 

Keresztúr, község Bács-Bodrogm. 5038 lak. 
Keresztúri Pá l , ref. pap és egyházi iró, szül. 1589. 

Erdélyben, Bethlen Gábor a gy.-fehérvári főtanodához 
nevezte ki tanárnak, később a Rákóczyak udvari lel
késze, f 1655. Több vallásos művet adott ki magyar 
nyelven. 

Keresztúri nyelvjárás, a nyugati székelységnek 
legjellemzetesebb nyelvjárása, 1. székely nyelvjárások. 

Keresztvíz, szentelt víz, melylyel a keresztelendőt 
a pap megkereszteli. Szólásmód: v k i r ő l a k.-et le
v e n n i = oly gonosznak, istentelennek tüntetni fel, 
mintha a pogánynál is rosszabb volna. 

Keret, vmit körülvevő foglalvány, különösen a ké
peké; a gépészetben állvány. 

Keret, cadre, tulajdonképen pótzászlóalj-k., a had
erő szervezésénél minden ezrednél a nem tényleges 
szolgálatban levő havidíjas és legénységhez tartozó 
személyeket nyilvántartja. 

Keretes elbeszélésmód, több elbeszélésnek egy 
más, fő történetbe való beillesztése, bekeretezése; az 
iró bevezetésképen egy történetet mond el, melybe 
példákul, tanuságtételre, meggyőzés v. pusztán mu-
lattatás czéljából az elbeszéléseknek egész sorát 
illeszti bele. A keleti (hindu, arab, perzsa stb.) s a 
középkori irodalmaknak kedvelt alakja. Nyugaton 
Boccaccio »Decamerone«-ja tette népszerűvé e formát. 

Kerevet, matráczczal ellátott ülőbútor, melyen több 
párna van háttámaszul. Egy a divánnal. 
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Kergeség, a juhok betegsége, melynek tünetei bó
dultság, keringő és egyéb rendellenes mozgások. Oka 
a taenia coenurus nevü galandféreg, mely a kutyá
ban él, míg ébrényei a takarmánynyal a juhokba 
jutnak, melyek agyában v. gerinczagyában azután a 
taenia hólyagféreg alakja (coenurus cerebralis) fejlő
dik ki, a k.-t okozva. Többnyire halálos, csakis a 
daganatnak az agyból való kimetszése által gyógyít
ható. A k.-hez hasonló tüneteket hoz létre a juhbögöly, 
oestrus ovis, mely petéit a juhok orrára rakja, hol 
azok kikelnek s a kukaczok felmásznak az orron át a 
Highmoor- v. homloküregbe. 

Kerguelenföld (kirghlen), lakatlan, hóval fedett, 
hegyekkel borított sziget az Indiai óceánban, ter. 
3414 km 2, kikötőit csak czethalászok látogatják. Ne
vét Kerguelen-Trémarec franczia hajóstól nyerte, ki 
1772. fedezte fel. 
Keringő, ném. w a l z e r , német nemzeti táncz, me

lyet 3U ütemben forogva járnak; van lassú (láncMer), 
gyors (a bécsi) és közönséges k. A megfelelő zene
darab is k. nevet visel. 

Kerka, 1) az Adria vize, ered a Dinári alpesekben, 
előbb négy kisebb, majd Scardonánál egy nagyobb 
zuhatagot képez s a sebenicoi csatornába rohan. — 
2) A Mura (illetőleg a Dráva) mellékvize, támad Vas 
megyében a Dobrai dombvidéken több patak egye
süléséből, k.-re foly, majd d.-k.-re és egészen d.-nek 
kanyarodik. Számos patakot vesz fel. 
Kerkápoly K á r o l y , pénzügyminiszter és egyet, 

tanár, szül. 1824. máj. 15. Szent-Gálon Veszprém 
vm.-ben. Pápán, Pozsonyban és Halléban tanult. 
1848. nemzetőr, később a pápai ref. collegiumban a 
bölcsészetet tanitotta, s bölcsészeti munkákat irt; 
munkásságáért az Akadémia 1859-ben 1. tagjának 
választotta. A protestáns autonómia védelmében 
általános feltűnést keltve, 1865. képviselővé válasz
tatott s a Deák-párt kiválóbb tagjai közé emelkedett. 
1868. pesti egyetemi tanár és honvédelmi államtitkár 
s 1870. pénzügyminiszter, de pénzügyi terveit kevés 
siker kisérte s 1873. lemondott. 1875-től többször 
képviselő, de a politikával szakítva, jobbára egye
temi tanszékének élt. f 1891. decz. 31. 

Kerkuk, élénk kereskedelmi város Mosul ázsiai 
török vilajetben, 15.000 lak. 

Kerlés, község Szolnok-Doboka m., 956 lak., átelle
nében Cserhalom (1. e.). 
Kermes, a Dél-Európában és Keleten tenyésző örök

zöld skarláttól gyön élő kermes pirék, coccusilicis, meg
szárított nősténye, melynek kifejlett állapotában kül
seje fénylő, sima, barnavörös szinű, benseje szemcsés 
anyaggal telve; keleten fez-, nálunk fogpor- és 
folyadék festésre használják. 

Kerner, 1) A n d r á s J u s t i n u s , német költő, szül. 
1786. szept. 18. Ludwigsburgban. 1818—1851. főhi-
vatali orvos Weinsbergben, utolsó éveiben megva
kult, f 1862. febr. 21. Lyrai költeményeket, román-
czokat és humoristikus regényt irt. Költeményei 
közül sokat fordítottak magyarra. — 2) A n t a l , 
lovag, botanikus, szül. 1831. nov. 12. Mautern várá
ban. 1860. tanár Innsbruckban, 1878. tanár és a 
növénykert igazgatója Bécsben. Az osztrák és a 
magyar növény-világról számos művet irt. 

Kerntler F e r e n c z , volt orsz. képv., szül. 1836. 
márcz. 28. Bpesten. A bíróságok szervezése után ő volt 
a legelső budai kir. járásbiró. 1878—1881. orsz. 
képv., 1878 óta Bpesten az alagut-részvénytársaság 
igazgatója. A magyar hitelbank felügyelő bizottsá
gának tagja. 

Kernyája, község Bács-Bodrog m., 7088 lak. 
Kernyécsa, község Krassó-Szörény m., 1143 lak. 
Kérő, község Szolnok-Doboka m., 438 lak. Kénes 

fürdő. 
Kérődzeni, 1. kérődzők. 
Kérődzés, 1. kérődzők. 
Kérődzők, a párosujju emlősök (artiodaciyla) al

rendje. Fogazatuk tökéletlen, kivéve a tevét és lámát;, 
pupillájuk elliptikus és vízszintesen áll. Homlokukon 
többnyire szarvakat, agancsokat viselnek. Legjellem
zőbb gyomruk szerkezete, mely négy, néha három 
részből áll. A bárzsing a b e n d ő b e (rumén) megy 
át; ez a legnagyobb rész és belül kiálló szemölcsök
kel van megrakva; a második rész a r e c z é s gyo
mor (reticulum), melynek belseje reczeszerü redők
kel borított; a harmadik a s z á z r é t ü (omasus), a leg
kisebb rész, belsejében a könyv lapjaihoz hasonlóan 
rendezett redők vannak; a negyedik az o l tó (aboma-
sus), ez a valódi gyomor, mely a vékonybélbe megy 
át. Az első három mirigyei csak nyákot, az oltó 
mirigyei valódi gyomornedvet választanak el. Egyes 
fajoknak (tevék, lámák, moschus javanicus) százrétü-
jök nincs. A durván összerágott táplálék a bárzsin-
gon át a bendőbe s innen a reczés gyomorba jut. 
Itten gomolyokká alakul s ujolag a száj üregbe vitetik 
fel, hol az állat ismét megrágja, megőrli. Ez a kérőd
z é s mívelete. A finoman megrágott eledel ekkor ismét 
lenyeletvén, a bázsingcsatorna redőit a bendő felé 
szétnyitni nem birja s egyenest a harmadik gyo
morba, innen a valódi gyomorba, majd onnan a be
lekbe jut. Folyadékok egyenest a harmadik gyomorba 
jutnak. Felosztásuk: kérgestalpuak, tylopoda; pézs-
mások, moschifera; lejtőshátuak, devexa; szarvasok, 
cervina; üresszarvuak, cavicornia. 

Kérők (A), vigj. K i s f a l u d y K.-tól (1819.). 
Kerpely A n t a l , lovag, min. tanácsos, szül. 1837. 

febr. 5. Aradon. 1868. a metallurgia tanára a selmecz-
bányai akadémián. Azután a pénzügyminisztériumba 
lépett, hol jelenleg min. tanácsos; számos metallur
giai szakmunkát s tanulmányt irt; a vaskorona-rend 
III. oszt. lovagja, 1877. a tud. Akadémia 1. tagja. 

Kerpenyes, 1) község Alsó-Fehér m., 1393 lak. — 
2) község Szeben m., 870 lak. 

Kerry, hegyekkel borított ír grófság, ter. 4799 kma, 
178.919 lak. Főhelye Tralee. 
Kert, 1. kertészet. 
Kertbenéző, tréfásan mondják a kancsalról. 
Kertbeny K á r o l y M á r i a , az első kiválóbb Petőfi-

forditó, szül. 1824. f 1882. Németre fordított sokat 
Petőfi, Arany és Jókai műveiből. 

Kertészet, kertmívelés, horiiculíura, a növények
nek kertekben és kertszerüen kezelt telkeken való 
tenyésztése, kertek berendezése és fentartása. Agai: 
a) a h a s z o n k . , melyhez a zöldség-és gyümölcs
tenyésztés, ipar- és kereskedelmi k., vmint a gyógy
növények termesztése tartozik; b) a d iszk . , mely 
ékitésül szolgáló növények tenyésztésével foglalko
zik; ennek egyik faja a v i r á g k . ; c) a t u d o m á n y o s 
k. v. fű v é s z e ti és k í s é r l e t i k., melynek czélja 
hasznos és dísznövényekkel honosítási kísérleteket 
végezni. K.-et már a régi egyiptomiak, asszyrok, zsi
dók, perzsák, görögök, de mindenekelőtt a rómaiak 
űztek, kiknek remek parkszerű telepitvényeik voltak. 
A XVI. szdban fejlődtek Olaszországban a szabályos 
kertültetvények, szigorúan a ház építészetéhez ra
gaszkodva, barlangokkal, viziművekkel és nagy
számú antik szobor symmetrikus elhelyezésével. 
XVI. Lajos idejében hozta be Le Nőtre a f r ancz ia 



kerti stylust (Versailles), melyet a szigorúan követett 
symmetria jellemez. A XVIII. szdban az a n g o l kerti 
stylus vergődött túlsúlyra, mely a khinai és részben 
a japáni kertekben talált nagyszerű mintákra, s me
lyet a parkszerüség, a természet utánzása jellemez. 
Irodalom: Jáger-Benes, A k. ált. kézikönyve, 2. kiad. 
Bpest, 1891.; Villási P., A gyümölcsfa tenyésztése és 
ápolása; dr. Rodiczky J., Az iparnövények kézi
könyve; Falusi könyvtár: A kis konyhakertész, Bpest, 
1891., A kis gyümölcstermelő, Bpest, 1891., Fonto-
sabb ipar- és keresk. növények, Bpest, 1891. 
Kerts, Krim félsziget keleti földnyelve, szélén húzó

dik az Asovi és Fekete tengert összekötő k.-i ut. Ki
kötővárosa K., Jenikaléval 25.000 lak. Erődök ural
kodnak a k.-i uton; élénk kereskedelem. A genuaiak, 
a törökök birták, 1774 óta orosz kézen van, a krimi 
háborúban 1855. jun. 11 — 14. elpusztult. Régi neve 
Bosporus Cimmericus v. Pantikapaeon. 
Kerülék, ellipsis (1. e.). 
Kerület, az ország területének egy kisebb része, 

mely bizonyos közigazgatási, egyházi stb. czélból 
külön egészet tesz; választó- egyház-, közigazg.- k.; 
Bpest 10 közigazgatási kerületre van osztva, 1848 
előtt a magyar anyaország négy kerületre (Dunán 
inneni és tuli, Tiszán inneni és tuli) k.-re oszlott, 
mindegyiknek külön kerületi táblája volt (Nagy
szombat, Kőszeg, Eperjes, Debreczen) s az ország
gyűlésen az egyes kerületek megyei követei külön 
szoktak tanácskozni. 
Kerületi tábla, 1. districtus. 
Kerülős, község Arad m., 2362 lak. 
Kérvény, petüio, írásbeli kérelem, mely a felséghez, 

hatósághoz v. az országgyűlés bármelyik házához 
intéztetik; k.-t e l ő t e r j e s z t e n i , a kérvényezés v. 
kérelmezés joga (1. kérelmezési jog); t ö m e g e s k., 
mely igen nagyszámú aláírást visel; k.-nek nevezik 
nálunk a panaszlevelet, mely az orsz. képviselő 
megválasztásának megsemmisítése végett a képvi
selőházhoz intéztetik; ez a biráló v. állandó igazoló 
bizottsághoz, ellenben a többi k. a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. 
Kervyn de Lettenhove J ó z s e f M á r i a B r u n o 

K o n s t a n t i n , belga politikus, szül. 1817. aug. 17. 
St.-Michelben. A belga és franczia akadémia tagja. 
1870 — 71. közoktatásügyminiszter. Számos történeti 
művet irt. f 1891. 

Kés, különféle czélra szolgáló eszköz, melyet részint 
finomított, kévéit, részint öntött aczélból készítenek; 
az asztali k. használatát a XVI. századra teszik; 
k. m i v e s s é g , k.-ek készítésével foglalkozó iparág, 
mely először Angolországban, Birmingham és Shef-
fieldben fejlődött; nevezetes k. m. van továbbá: So
ringen, Steyer, Puy-de-Domeban stb. 
Késedelem, tnora, a kötelezettnek mulasztása kö

telezettségei teljesítése körül. K. tehát csak akkor 
állhat be, ha a teljesítési határidő lejár; előfordulhat 
az adósnál a fizetés v. teljesítés tekintetében (m. sol-
vendi) v. a hitelezőnél a teljesítés elfogadása tekin
tetében (m. accipiendi). Általában következménye, 
hogy a k.-es fél az ez által okozott károkat megtérí
teni tartozik. — Periculum in mora, veszély van a 
késedelemben, orvosi szójárás. 

Késedelmi kamat, a lejárat napján nem törlesz
tett adósság után a törlesztésig fizetendő kamat, 
mely, ha más megállapítva nincs, nálunk 6%-os. 
Keselőkő-Podhrágy, község Nyitra megyében, 534 

lakossal. 
Keselymező, község Mármaros m., 1732 lak. 

Keselyük, vulturini, madárcsalád a ragadozók 
(raptatores) rendjéből, többnyire társas, gyáva, 
döggel élő s ezért hasznos madarak. Újvilági fajok 
(catharihidae) : a k i r á l y k., sarcorhamphuspapa, 
a k o n d o r k., s. gryphus (grifmadár), kiterjesztett 
szárnyhossza 3Va m. ; az u r u b u , cathartes aura. 
Óvilági fajok(gypaetidae); az e g y i p t o m i v. d ö g k., 
neophron percnopterus, 70 cm. h., Afrikában és mint 
költöző madár Dél-Europában, a régi egyiptomiak 
szentnek tartották ; a b a r n a k., vultur cinereus, 
1.16 m. h. ; a f akó k., gyps fulvus, 1 m. h., 
Dél-Európában, Észak-Afrikában, Nyugat-Ázsiában; 
a s z a k á l a s k., gypaetus barbatus, állán előreálló 
szakállat visel, 1.15 m. h., szárnyszélessége 2.6 m. ; 
az erdélyi részekben, a havasokban, Dél-Európában, 
Elő- és Közép-Ázsiában, dögökkel és eleven állatok
kal is él. 

Kesergő Szerelem, »Himfy Szerelmeinek« első ré
sze, megjelent 1801., 1. Himfy. 

Keserüföld = MgO, keletkezik a magnesiumfém 
elégésénél; rendesen azonban a szénsavas mag-
nesium izzitása által nyerik, mint könnyű fehér port. 
Gyógyszer és az arsen egyik ellenmérge, neve: 
magnesia usta. 

Keserü-mandolaolaj , a keserű mandola sajtolá-
sánál maradó anyagból vizzel párlás által készített 
olaj, színtelen v. sárgás színű, gyakran kéksavat 
tartalmaz, illatszer- és likőrgyártásra szolgál; mes
t e r s é g e s k. m. o. a nitrobenzol. 

Keserű só, kénsavas magnesium = MgS0 4 , 7 tö-
mecs vizzel átlátszó színtelen jegeczeket alkot. 
Gyógyszer, hashajtó. Főalkatrésze a keserüvizeknek. 

Keserüvizek, kénsavas nátriumot és magnesiumot 
tartalmazó ásványvizek, melyek főleg hashajtó, pur-
gáló hatásúak. Javaltak : egyszerű és idült szék
rekedés, aranyér, pozsga, elhízás, stb. ellen. A kü
lönböző keserüviz-forrásokat 1. ásványvizek. 

Keskenynyomu v. keskeny vágányu vasút , mind
azon vasút, melynél a síntávolság kisebb a szabvá
nyos távolságnál (1.436 m.). 

Késmárk, szab. kir., rend. tan. város Szepes m., 
4897 lak. A Poprád jobb oldalán, dombokkal szegé
lyezett térségen ; a csinos piaczon áll az 1461-ben 
épült városház szép toronynyal. Nevezetes a róm. 
kath. plébániatemplom, épült 1444—1486-ig, gót 
stílben, három hajóval; boltozatai, a főoltár, a szent
ségháza kiválóan szépek. 1533—1673-ig az evan
gélikusok is birták. Közelében áll a román stílű 
harangtorony (épült 1591.), mely őrtornyul is szol
gált. Igen érdekes az evangélikusok régi fatemploma 
s a most helyette épülő diszes evang. templom. 
Mellette van a lyceum épülete, jelenleg főgymna-
sium. A régi Tököly-vár kerítő falai még állanak; 
benne most kaszárnya van ; a várkápolnában több 
érdekes régiség van. Bőr- és posztógyár, mű-szövő és 
vászonszövő gyárak. Járásbir., adóhiv. 

Késmárky Á r p á d , zeneszerző, szül. 1857. jun. 12. 
Zilahon, a magyar zeneiskola s a VI. k. polg. iskola 
tanára Budapesten. Irt hegedű-, czimbalom és fuvola
iskolát, nyitányt, népdalokat, szerkeszti a »Czimbal-
mozók Folyóiratát.* 

Keso, 1. Hanoi. 
Kessler Alfréd, porosz tábornok, szül. 1833. jan. 

13. Luxemburgban. 1867. a tüzér- és mérnökiskola 
tanára, 1869. táborkari tiszt, 1870—71. részt vett 
a franczia-porosz háborúban, 1886. hadosztálypa
rancsnok, 1890. a katonai nevelő- és képző-intézetek 
főfelügyelője és tábornok. 
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Keszeg, leuciscus, hal a pontyfélék (cyprinoidei) 
családjából. Fajai a p i r o s s z á r n y ú v. p o h o s k., 

rutiltis ; a v e r e s s z e m ü k . , I. erythrophtalmus; 
a j á s z k e s z e g , s z ű z s z á p v. fejes p o n t y , /. 
virgo; a dévérk. v. szélhal, l. idus. 

Keszegfalva, község Komárom m., 1187 lak. 
Készenlét, katonai csapatoknak készentartása 

olyan czélból, hogy bizonyos esemény bekövetkezé
sekor tüstént megkezdhessék a működést. A közös 
hadsereg szolgálati szabályzata három fokát külön
bözteti mpg; a két első kisebb fokú, helyőrségben, 
laktáborozásnál, tűzvész, zavargás, zendülés esetén, 
a harmadik, mint legszigorúbb foka, az ellenséggel 
szemben követendő. 

Készfizetés, feltétlen és készpénzben való fizetés ; 
k é s z f i z e t ő i j ó t á l l á s , 1. kezesség. 

Keszincz, község Temes m., 1866 lak. 
Keszkenő ( = kezkenő), a zsebkendő népies neve. 
Keszler Józse f , hirlapiró és tanár, szül. 1846. 

szept. 14. Tanulmányait befejezve, hosszabb időt 
töltött Parisban, haza térve hirlapiró és a bpesti 
egyesitett középtan. tanárképezde tanára. Irt nagy
számú színházi és képzőművészeti tárczaczikket s 
néhány kisebb önálló tanulmányt. 

Keszlér, község Kis-Küküllő m., 969 lak. 
Keszthely, község Zala m., 6195 lak. A Balaton 

mellett; a nádas és mocsaras partot csinosan parkí
rozták. Középkori templom, a Festetics György gróf 
alapította Georgikon (1. e.) gazdasági tanintézet 
néhány évi virágzás után megszűnt; ujabb időben 
állami gazdasági tanintézet és mintagazdaság állít
tatott fel. Van járásbir., adóhiv., gymnasium. Kö
zelében Hévviz (1. e.) nevü fürdő. 

Keszthely-Balaton-szt.-györgyi helyi érdekű 
vasút, engedélyeztetett 1887-ben 90 évre, alaptőkéje 
összesen 280.000 frt; á pálya hossza 10 km. 1888. 
szept. 27-én adatott át a forgalomnak. 

Keszthelyi codex, magy. nyelvemlék a keszthelyi 
Festetics-könyvtárban, iratási éve 1522. Zsoltárokat 
és imákat tartalmaz, az utóbbiak közt vannak magy. 
szentekről valók is. Kiadta Volf György, Nyelvemlék
tár XIII. kt. 1886. 

Keszthelyi Helikon, 1. Helikon. 
Kesztölcz, község Esztergom m., 1573 lak. 
Két Barcsay (A), Jósika M. színműve (1845.). 
Kétegyháza, község Békés m., 3766 lak. 
Kétegyháza - kisjenői vasút, engedélyeztetett 

1880-ban ; engedélyese az arad-csanádi vasút, mely 
egyszersmind üzemét is kezeli; alaptőkéje 2600 drb 
100 frtos törzsrészvény és 3900 drb 100 frtos elsőbb
ségi részvény, a pálya hossza 26.5 km., Kétegyhá-
zából kiindulva Elek, Ottlaka, Sikló, Székudvar, 
Erdőhegy érintésével Kis-Jenőig terjed. 

Kétéltűek, amphibia, a gerinczes állatok egyik osz
tálya, melyet azelőtt a hüllőkkel egybefoglaltak, 
minthogy azonban amnionnal és allantoissal nem bir-
nak, azoktól a szaktudomány különválasztotta. Le
írásukat 1. amphibia. 
Kétes követelés, melynek teljes mértékben való be

folyta az adós megingott hitelképessége folytán bi
zonytalanná vált; a keresk. törvény értelmében lel
tározás alkalmával csak azon összeg vehető fel, mely
nek befolyta minden körülmények közt valószínűnek 
vehető. 

Két éy multán, vigj. Almási B. Tihamértól (1881.). 
Kétfejű sas, IV. Károly császár óta a császárság 

jelvénye, a római császárok egyfejü sasától szár
mazik, melyet a német királyok a császári méltóság

gal szintén átvettek. Habsburg-házbeli királyaink,a. 
kik egyúttal római császárok is voltak, gyakran a 
magyar czimerrel mint szivpajzszsal kombinálva vi
selték. A római császárság megszűntével a szivpaj-
zsul alkalmazott Habsburg-Lothringeni czimerrel 
együtt az ausztriai császárság czimerévé lőn. Az. 
orosz czárok kétfejű sasa a byzanczi császároktól 
veszi eredetét, legelőször III. Iván czár 1497. hasz
nálta. A szerb czimerben e czimeralak a régi szerb 
czárok traditióját van hivatva képviselni. Az ujabb 
keletű császárságok, a franczia, a német, a mexicoi 
stb. az egyfejü sast választották czimerükül. 

Kétfél, község Temesm., 892 lak. 
Kéthely, község Somogym., 3294 lak. 
Kétjegyrendszer, közraktároknál divó rendszer, 

mely szerint a vállalat a raktározott áruról két ok
iratot állit ki, és pedig a l e t é t j e g y e t és az u. n. 
v v a r r a n t o t , mely forgatmány által tovább adható^ 
az árut csak a két jegy együttes birtokosának szolgál
tatják ki; a k., mely az egyjegyrendszer (1. e.) ellen-
téte, nagyon elterjedt, kül. a nagyobb közraktároknál 
p. a budapestinél. 

Két-kamara rendszer, az alkotmány azon szerve
zete, mely szerint a törvényhozás két külön házból, 
képviselő- és felsőházból áll, ellentétben az egy-ka-
mara rendszerrel, hol a törvényhozásnak csak egyet
len háza van (pl. Görögország, Szerbia stb.) (1. fel
sőház). 

Kétkulacsos, kétszínű pártember, Nagy Ignácz 
»Tisztujitás« cz. vígjátéka (1843.) után, melyben egy 
kortes szerepel, ki a tisztújítási lakomákon majd az 
egyik, majd a másik párt asztalánál evett-ivott s 
mindkét párt jelöltjét éltette. 

Kétli K á r o l y , orvos, a bpesti egyetemen a belgyó
gyászat nyilv. r. tanára, szül. 1839. szept. 14. Csur
gón. Egyetemi tanulmányait Bpesten és Bécsben vé
gezte, 1863. orvos, 1868. Korányi tanársegéde, 1868. 
ösztöndíjjal két évig külföldön járt, főleg az ideg-kór-
tan tanulmányozására; visszatérve 1870. az elektro-
therapia magántanára, majd a Rókus kórház rendelő-
és 1877. oszt. főorvosa, 1881 egyet, nyilv. rendk., 
1889. rendes tanár, a bpesti kir. orvosegyesület al
elnöke. Önálló művei: A gyermekhűdésről, Az arcz-
ideg bántalmairól, Angina pectoris, Ólombénulások, 
A maláriáról; ezeken kivül számos, a belgyógyászat 
minden ágára kiterjeszkedő értekezést irt. 

Kétnejüség, 1. kettős házasság. 
Kétoldalú, bilaterális, 1. szerződés. 
Két pisztoly,népszínmű S z i g l i g e t i E.-tő'l(1844.),, 

a vármegyei börtönrendszert gúnyolja. 
Kétpúpu teve, 1. teve. 
Kétröpüek v. kétszárnyúak, diptera, a rovarok 

egyik rendje, melyet a visszafejlődött hátsó szárny
pár (biliérek) jellemez. Kifejlődött mellső szárnyaik 
átlátszók, hártyásak. Szájrészük szipókává (probos-
cis, haustellum"), az állkapcsok szúró tűkké alakultak. 
Lábaik töve öttagú s karmokban végződik, mi mel-
ett 2 — 3 talpalaku tapadó korong is van. Átalakulá
suk teljes. Némelyek elevenszülők; egyeseknél ál-
czanemzés (paedogenesis) és ivadékcsere (metage-
nesis) fordul elő. Roppant szaporák. A rothadó-
állati anyagokat eltakarítják, a virágok terméke
nyítését elősegítik; egyes fajok szúrásuk által al
kalmatlankodnak, mások a növényzetre károsak. Kb. 
10.000 ismert faj. Felosztásuk : A) valódi kétszárnyúak 
(a.genuina): b ö g ö l y ö k , oestrida; legyek, mus-
cida; o r g y i l k o s l e g y e k , osilina; pöcskök , taba-
nida; í i p o l y o k , tipulida; szunj -ogok, culicida~ 



B) bábszülők (puppipara): c s imbefé l ék , hippobos-
cida; C) szárnyatlanok (apkaniptera); b o l h á k , pu
liddá. 

Kétség, dubium, azon állapot, midőn akár a szavak 
által nyilvánított akarat, akár a használt szavak ér
telme nem világos és magyarázat (1. e.) utján sem 
állapitható meg. A k. következményeit az viseli, aki 
okozta, rendesen pedig k. esetében//'« dubiopro reo) 
alperes v. vádlott javára döntenek. 

Két Sobri, népszínmű E g r e s s y Bénitől (1851). 
Kétszárnyúak, diplera, 1. kétröpüek. 
Kétszarvú ember, J ó k a i beszélye (1855). 
Két szerelem, tragédia Csiky G.-től, Teleki jutal. 

<1891). 
Kétszeres buza, buza és rozs keveréke. 
Kétszersült, finom búzalisztből készült sütemény, 

melyet szeletekre apritnak és aztán újra szárítják; a 
hajó-és tábori élelmezésnél fontos szerepet játszik; 
hires a p o z s o n y i k. 

Kétszikűek, dicotyledones, növények két sziklevél
lel ellátott csírral. Jellemzi őket száruk szerkezete, 
leveleik erezete és gyökerük. Felosztásuk: choripetala 
v. polypetala, s z a b a d s z i r m u a k (némelykor elcse-
nevészett szirmokkal: apetala); és sympetala v. mo-
nopetala, e g y b e n ő t t s z i r m u a k . 

Két szomszédvár, eposz Vörösmartytól (1832). 
Ketteler V i lmos M a n ó báró, mainzi püspök, 

szül. 1811. decz 25. Münsterben. 1848. a frank
furti parlament tagja, 1850. mainzi püspök, f 1877. 
július 13. Burghausenben Rómából visszatértében. 
Számos egyházi művet irt. 

Kettes sók, 1. sók. 
Kettős dijügylet, stellage (1. e.). 
Kettős érték, 1. valuta. 
Kettős hangzó, 1. diphthongus. 
Kettős házasság, b i g á m i a , bűntettét követi el, 

aki érvényes házasságban lévén, ezen házasság érvé
nyessége alatt ujabb házasságra lép, vagy aki tudva 
házassági kötelékben levő személylyel köt házassá
got. Btk. 251. §. 3 évi bört. Büntettetik továbbá 
azon lelkész, aki k. h. kötésénél közreműködik. 

Kettős látás, diplopia, bizonyos szemizombénu
lásoknál fellépő jelenség. 

Kettős pont, co lon , Írásjel ( : ) , használják idézet 
előtt, oly szó előtt, melyet ki akarnak emelni, kör
mondatban az elő j és utómondat közt. 

Kettős szám, 1. duális. 
Kettő szerelme kebelemnek: Egy hon és egy leány; 

Azt vérző szívvel, ezt epedve, Azt lángolóan, ezt 
mosolygva Tekintvén, ölelem. K ö l c s e y : Rákos 
nymphájához. 

Kéty, 1) község Esztergom m., 1169 lak.; — 
2) község Tolna m., 1178 lak. 

Keudell R ó b e r t , német diplomata, szül. 1824.; 
1863—72. Bismarck mellett működött a külügyi hi
vatalban, azután konstantinápolyi, 1886—87. római 
nagykövet. 

Keuschberg, falu Merseburg porosz kormány
kerületben, a Saale m. Egy ideig tévesen azt tartot
ták, hogy I. Henrik a magyarokat 933. itt verte meg. 

Keve, mondáink szerint a hunok hét kapitányának 
egyike, 1. hun-magyar mondakör. 

Kéve, a learatott és csomókba (»markokba«) sze
dett gabonának nagyobb kötege, melyet szalmából 
sodrott kötéllel (»kévekötél«) kötnek össze s keresz
tekbe (1. e.) raknak. 

Keveháza, a hunok fejedelmi temetője, 1. hun-
magy. mondakör. A mondát A r a n y J. dolgozta fel. 

Kevelaer, hires bucsujáróhely Düsseldorf porosz 
kormánykerületben, 4000 lak. 

Kévélés, a kohászatbari különféle vasfajtákból való 
rudaknak csomókba rakása, melyeket azután az 
ugyn. k é v é l ő t ű z b e n izzítanak, honnan kikerülve 
pörölyök alatt megdolgoztatnak; kévélés által ková
csolt vasat és aczélt állítanak elő. 

Kévéit aczél, különféle irányban egymásra és egy
más mellé helyezett aczélrudakból összeforrasztás 
által készített aczél (1. kévélés). 

Keverék, mixtúra, különböző vegyi összetételű 
testek v. elemek olynemü egyesülése, midőn az egyes 
alkotó részek szabad szemmel is felismerhetők és fizi
kai uton szétválaszthatok. 

Keverés, különféle anyagok elegyítése, a nélkül azon
ban, hogy ezen alkalommal a parányok belső válto
zást szenvednének, vagyis hogy uj vegyületek kelet
keznének. 

Kevermes, község Csanád m., 3754 lak. 
Kevés, de nagy, mit szólni akarok.. . Vörösmarty, 

Az élő szobor. 
Kew (kju), falu Surrey angol grófságban a Themse 

m. Az itteni füvészkertet tartják a maga nemében a 
legszebbnek és leggazdagabbnak. 

Keyser T a m á s , németalf. festő, szül. 1595. körül 
Amsterdamban, főleg Rembrandt volt mintaképe, f 
1679. szülővárosában. 
Key West (ki, spany. Cayos Huesos), kis sziget a 

mexikói öböl előtt, 14.000 1. Fontos tengerészeti hely. 
Kéz, mantts, általában az egész felső végtag; szo

rosabb értelemben a felső végtagnak szabad vége, 
mely az alkarral összefüggő kéztőből (carpus), a kéz
középből s az ujjakból áll. Akéztő vázát 8 apró csont, 
a kézközépet (metacarpus) 5 hosszúkás, hengeres 
csont, az ujjakat a hüvelyken 2, a többi 4 ujjon 3 — 3 
ujjperczcsont (phalanx) alkotja. K ö z m o n d á s o k : k. 
k.-et mos; sokk. hamar kész; áldott a sok k., át
kozott a sok száj; kézzel lábbal; kézről kézre; k. 
alatt (titokban): egy kézre (egy czélra) dolgozni; 
elütötték a kezéről; keze ügyébe; hosszú, ragadós, 
enyves kezű; kezét mossa, mentegetődzik. 

Kézai S imon mester, XIII. századi magyar króni
kás, IV. László király udvari papja, Olaszországban 
tanult. Visszatérve, megírta a magyar nemzet törté
netét eredetétől kezdve Kun Lászlónak a kunokon 
1282. a Hód tavánál aratott győzelméig. Munkája, 
melyet László királynak ajánlott, két részre oszlik; 
az első a hunok történetét tartalmazza, a második a 
magyarokéval foglalkozik; adatait egykorú források
ból és hagyományokból meriti. Függelékül szól a be
települő nemzetségekről és az udvarnokok, várnépek, 
szabadosok és rabszolgák eredetéről és állapotáról. 
Legrégibb példánya (XIV—XV. sz. hártya-codex) a 
bécsi udvari könyvtárban van, honnan Horányi Elek 
(1782.), Podhraczky József (1833.), Endlicher László 
(1849.) és Mátyás Flórián (1881.) adták ki. Magyar 
fordításban Szabó Károly tette közzé (1862.). 

Kézbesítés, hatósági határozatoknak azokhoz való 
juttatása, akiket illet; a k. vétbizonyitvány ellenében 
történik; ha a czimzett fel nem található, az illető 
ügydarab k.-hetlen. Ilyen esetekben, ha alperesnek 
k.-endő első végzésről van szó, részére ügygondno
kot rendelnek, különben pedig, ha csupán otthon 
nem találják, a végzést ajtajára, háznépe előtt ki
függesztik. 
Kezdeményezési jog, a korona azon joga, hogy 

törvények hozatalát indítványozza; e jogát jelenleg 
a felelős minisztérium utjár. gyakorolja olyképen, 



hogy az egyes minisztériumok által készített javas
latokat ő felsége elé terjesztik jóváhagyás végett. De 
a kezdeményezés joga a törvényhozás tagjait vmint 
a két ház bizottságait is megilleti. 
Kézdi-Szent-Lélek, község Háromszék m., 2819 

lak., a Kászon vize mellett a sikra kiszökő s réteges 
homokkőből álló hegy aljában. A falu é.-k. részén van 
régi temploma, melyet várkastély környez. A Perkő 
hegy ormán egy régi vár maradványai, a rom belse
jében öt tornyú kápolna épült. A hegy ny. terrasszán 
a Tarnóczy v. Mikes kastély festői romjai, melynek 
múltját br. Kemény Zsigmond »Anya és leánya« 
czimü regényében örökítette meg. Közelében a márga-
képződményeket sphaerosiderit vonulatok kisérik, 
melyek vaskohászati czélokra alkalmasak. 

Kezdi-Vásárhely, rend. tan. város Háromszékül. 
4700 lak. A régi székely taksás községek egyike. K. 
részén mint Torjához tartozó Torja-Vásárja nevü 
telep keletkezett a Torja patak mellett. Zsigmond kir.-
tól 1427-ben kapta városi kiváltságait. A 2. székely 
ezred székhelye volt katona-nevelőintézettel, mely a 
határőrséggel együtt megszűnt. Közepén van a négy
szögű piacz a ref.-ok díszes templomával. A minori
ták gymnásiuma; felső népiskola műasztalossággal 
egybekötve; »Erzsébet« árvaleányház, »Stefania« 
menház és »Rudolf« kórház. Ipara és kereskedelme 
régóta virágzó; számos szeszgyár. Törvényszék, já
rásbíróság és adóhiv. 

Kezdj buzgón s már sokra menél; halad, a ki meg
indult: Mig porban fetreng a henye, gyáva erő. Vö
r ö s m a r t y : Gnómák. 
Kezelő tiszt, ellentétben a fogalmazó tiszttel az, 

aki a közhivatalok segédhivatalaiban van alkalmazva. 
Kezes, 1. kezesség. 
Kezesség, azon szerződés, melylyel valaki harma

dik személyek között létező kötelmi viszonyba lép oly 
kötelezettséggel, hogy ha a hitelező adósától kielégí
tést nem nyerhetne, azt rajta követelheti; aki így kö
telezi magát, az k e z e s . Rendesen a k. csak azon 
esetre kötelez, ha az adóson törvényes eszközökkel 
nem lehetett a követelést behajtani, de ha a k. egye-
temleg kötelezi magát az eredeti adóssal szemben, 
akkor ez k é s z f i z e t ő i kezesség. 

Kézfogás, 1. eljegyzés. 
Kézi, 1) mit kezünkkel végezünk, k. munka stb ; 

— 2) mit a kéz hoz működésbe, k. malom, k. fegyver 
stb.; — 3) közhasználatú, könnyen kezelhető, pld. k. 
könyv, k. lexikon. 
Kézirat, kézzel irt minden kisebb-nagyobb mű, 

akár levél, akár kötet, ellentétben a nyomtatott v. 
más technikai uton sokszorosított munkától; k. t á r , 
nagyobb számú kéziratgyűjtemény. 

Kéziratmagyarázat, 1. chirogrammatomantia. 
Kézi zálog, 1. zálog. 
Kézjegy, az írni nem tudó egyénnek névírása helyé

ben alkalmazott tollvonása. Érvényességéhez megkí
vántatik, hogy valaki az illetőnek nevét a kézjegy 
alá írja, de a kézjegygyei aláirt váltónyilatkozat 
érvénytelen. 

Kézjóslás, 1. chiromantia. 
Kézmárszky T i v a d a r , a bpesti orvosegyetemen 

a szülészet nyilv. r. tanára, és az I. szülészeti klinika 
igazgatója, szül. 1842. május 2. Szepesváralján. 
Számos szülészeti és nőgyógyászati tanulmánya 
jelent meg és szülészeti tankönyvet adott ki bábák 
számára. 

Kézműáru, fonó- v. szövő-ipari termék, pl. vászon, 
parkét stb. 

Kézműves, mesterember, ki emberi erővel, a saját 
és segédei erejével, nem gépekkel dolgozik. 

Kéztő, a kéznek egyrészt a sing- és orsócsont, más
részt a kézközépcsontok között fekvő része, melyet 
8 apró csont alkot, u. m. a felső sorban a sajkacsont 
(os naviculare), a holdképü (o. lunare) és a három
szögű csont (o. triquetrum); az alsó sort a nagy és 
kis sokozögü (o. multangulum május et tninus), a 
fejes (o. capitatum), a horgas (o. kamatúm) és a bor
sócsont (o. pisiforme). 

Keztyü, a kéznek a hideg elleni megvédésére v. dí
szül szolgáló ruhadarab, melyet gyapotból, pamut
ból, selyemből, bőrből készítenek; az utóbbi lehet 
m o s ó k . , irhásán kikészített kecske-,bárány-, szarvas-, 
zerge-v. őzbőrből, v. g l a c é k., csávásan kikészített 
juh-, kecskebőrből. A k.-nél v. minden egyes ujj külön 
burkoltatik (ujjas k.) v. hüvelyk és a többi négy ujj 
számára együtt van burkolat (ököl k.). A k. ipar fő
helye Francziaországban Paris és Grenoble, híresek 
a prágai és bécsi k. is : hazánkban jó k. készül kül. 
Pécsett. K ö z m o n d á s o k : Megtanítlak k.-ben du
dálni ; fölveszi a k.-t (elfogadja a kihívást), k.-t szab 
neki; kicsi mint a k. (gyermekről mondják). 

Kg., a kilogramm rövidítése. 
Khalifa (arab = helyettes), Mohammed utóda min

den legfőbb egyházi és világi hivatalában; az első 
kh. Abubekr volt (632 — 34); k h a l i f a t u s , az ara
bok által alapított iszlám birodalom; ennek közép
pontja előbb Damaszkus, később Bagdad volt; 755. 
külön c o r d o v a i kh.-us alakult Spanyolországban, 
fennállt 1492-ig; 1538 óta a kh. czimét a török szul
tán viseli. 

Khán, mongol-tatár uralkodói czim; Közép- és Elő-
Ázsiában minden főnök v. kormányzó czíme ; a tö
rök szultán a khánok khánja czímet viseli; khán-
ság , az a terület, melyen a khán uralkodik. 

Khanpur (Cawnpore), a britek fő katonai állomása 
a kelet-indiai északny.-i tartományokban; 182.000 lak. 

Kharakter (gör.), 1) eredetileg bevésett jegy vmely 
tárgyon; 2) írásjegy; 3) czim, méltóság, állás; 
4) jellem (1. e.). 

Khartum, 1. Chartum. 
Khász (török), kincstári birtok, régi emlékeinkben 

gyakran előfordul; k h á s z n a d á r , kincstárnok; khá
zi ne, kincstár. 

Khedive, 1. Chedive. 
Kherndl A n t a l , műegyetemi tanár, szül. 1842. 

május 10. Zelizen; 1869 óta a viz-, ut- és vasutépi-
tészet tanára a műegyetemen, 1884 óta a m. tud. 
Akadémia lev. tagja ; szakíró. 

Khevenhüller F e r e n c z gróf, karinthiai régi ne
mesi család ivadéka, mely ma herczegi és grófi ágon 
virágzik. Szül. 1588. febr. 21. Klagenfurtban. 1609. 
diplomacziai pályára lépett és Khlesl bibornok kiváló 
kedvencze volt. 1616—1631. madridi követ. Négy 
évig állott a varasdi főkapitányság élén. Megírta 
II. Ferdinánd történetét (Annales Ferdinándéi), f 1650. 
június 13-ikán. 

Khevenhüller-féle regulamentum, a császári 
lovas és gyalog katonaság részére adott utasítás, 
melyet Kh. Lajos gróf tábornagy, az 1737-iki török 
háború s az osztrák örökösödési háború egyik leg
jelesebb vezére (szül. 1683. nov. 11. f 1774. január 
26.) még mint eszéki várparancsnok foglalt irásba 
1716. E munka mint az akkori katonai szervezet hű 
leírása ma is kiváló érdekű. 

Khina, a mennyei birodalom, Ázsia keleti részén 
terül el, roppant sürü népességgel, mely a megélhe-



tés nehézségei miatt egész rajokban vándorol ki uj 
hazát keresni. Földje jobbára fensik, hatalmas he
gyek ágazzak be ; igy nyugaton a Pamir, Tien-San, 
Kün-Lün, délen a Himalaya (1. e.), Karakorum (1. e. 
Dapsang csúcs), é.-on az Altai (1. e.), k.-en a Jün-ling, 
Pe-ling, Nan-ling stb. Északi tartományvidékében a 
Góbi (1. e.) sivatag terül el, főfolyóinak a Jang-Tze-
Kiang (1. e.) (kék) és a Hoang-hu (1. e.) (sárga folyó) 
alsó vidékein pedig az igen termékeny kh.-i mélyföld 
van. Kh. gazdag sajátos állatokban és növényekben, 
földje áldott, terem: tea (Hua-hsien, Ching-yüan, 
1890. 101 mill. kg. kivitel), dohány, fahéj, rizs, gyü
mölcs, gyapot, kámforfa, gabona; hegyeiben nagy 
só-, vas-, réz-, széntelepek, ezüst, arany (Altai). 
A mongol fajhoz tartozó nép, melynek fő jellem
vonása a szorgalom, értelmesség és türelem, főkép 
földmíveléssel, selyem- és állattenyésztéssel foglal
kozik, de az ipar is igen fejlett. Vas-, selyem- és 
bőráruit már Plinius említi; nagyban folyik a por-
czellán- (Lung-ch'üan, King-te-chen), czukor-, papír-, 
pá!malegyezőkészités, gyékényszövés, festészet. A 
bel- és kiviteli keresk. ámbár Kh. még mindig 
nagyban elzárkózik a külföldtől, szerfölött fejlett; 
fő beviteli czikk az ópium ; a vasúti hálózat most 
kezd ugyan fejlődni, de a hajózható folyók és sűrűn 
épült csatornák (császárcs.) nagyban'elősegitik a for
galmat. A műveltséget, mely ezredek óta virágzik, 
ámbár mindig ugyanazon fokon áll, számos tanin
tézet terjeszti; van császári akadémia; a hírlap
irodalom is fejlődött. A kh.-i birodalom ter., hozzá
számítva a mellékországokat (Mandsuria, Mongólia, 
Tibet. Dsungária, Kelet-Turkesztán, kivéve Korea 
adófizető államot) 11,574.356 km 2, 402,734.977 lak., 
a 18 tartományból álló kh.-i anyaország területe 
4,024.690 km 2, 381,554.977 (94. 8 1 km2-en) lak., kik 
& Budha (Fo), Konfutse, Laotse (Taoismus), moham-
medán és keresztény hitet vallják. Az állam élén a 
császár áll, jelenleg (1875. jan. óta) Kuang-sü (Tsái-
Tián) az 1644 óta uralkodó mandsu Tsing uralkodó 
házból; a külügyeket a császár nevében a tsung-li-
yamen vezeti. A főváros Peking, ezenkívül élénk 
keresk. helyek : Nanking, Canton, Sanghai, Tientsin, 
Ningpo, Amoy (kikötők). Összesen csak 21 nagyobb 
kikötőhely van szerződésszerüleg megnyitva az 
európai és észak-amerikai kereskedelem számára. 
1891 tavaszán a birodalom egyes részeiben szörnyű 
keresztény-üldözések és gyilkolások folytak, melyek
nek a császári kormány csak nagy nehezen birt vé
get vetni, 1885. a hadi tengerészetet európai módra 
szervezték; 1888. épült az első vasút. 

Khina, növény és gyógyszerek, 1. china. 
Khinai nyelv és irodalom. A kh. nyelv a kelet

ázsiai egytagú v. gyöknyelvek egyike, melyben min
den egyszótagu gyök egy teljes fogalmat v. dolgot 
fejez ki. Flexiói nincsenek s a nj-elvtani viszonyokat 
csak a szók helyzete a mondatban v. egyes particu-
lák jelzik. A nyelv egész anyaga 500 egytagú szó
ból áll, melyek száma azonban a különböző hang
súlyozás által mintegy 1500-ra emelkedik. Az irás 
jelképes, amennyiben minden egyes szó és fogalom 
számára külön képe, jegye van, összesen 50 ezernél 
több, melyek közül azonban csak 2—3000 van köz
használatban. Ezeket az áttekinthetőség kedveért 
egyes jellemző szójegyek (ugyn. kulcsok, mintegy 
210) szerint szokás a szótárakban csoportosítani. — 
A kh. i r o d a l o m rengeteg bőségü. Alapját a szent 
könyvek (»king«-ek) képezik, melyeket Kon-fu-cse 
gyűjtött össze Kr. e. a VI. szdban. Köztük a »Si-

king« a költészet legrégibb maradványait tartal
mazza ; egyes dalainak eredete a Kr. e. 1*8. szdba 
megy vissza. Lyrájukat (mely rimes és rimetlen ala
kokat egyaránt használ) a természet üde festése s 
az érzés őszinte kifejezése jellemzik, bár a későbbi 
költők sokszor mesterkéltségbe esnek. Igen népszerű 
műfaj a regény, melynek termékei azonban több
nyire szegények leleményben, erőszakoltak a mese
szövésben és prózaiak a megoldásban; hősük ren
desen iró v. költő. Szorgalmasan művelik a drámát 
is, de színpadukon hiányzik minden költői illusió. 
A tudományos irodalom egyes ágakban szerfölött 
gazdagon van képviselve. Legértékesebb a történeti 
és földrajzi irodalom ; minden uralkodó állami uton 
kidolgoztatja előde kormányzatának történetét. Ter
mészetrajz, vegytan, orvostan, csillagászat (mely 
nagyobbrészt még astrologia), mértan, hadászat, 
zene, technika, mechanika szintén terjedelmes iro
dalmat mutathatnak fel, bár a tudományos művek
ben nagyobbrészt csak száraz adathalmazt találunk 
minden feldolgozás nélkül. Lexikographiai és en-
cyklopaediai munkáik hallatlan terjedelműek, pl. a 
»Kin-ting-ku-kin-tu su-czei-khing«, a régi s uj iro
dalom illustrált gyűjteménye, mely 1700. körül fejez
tetett be, 6109 kötetből áll, s hasonnemű irodalmi 
vállalataik nagy számmal vannak. L. Gáspár Imre, 
A világirod. története, I. kt. 1882. 

Khlesl M e n y h é r t b i b o r n o k , bécsi püspök, szül. 
1553. Bécsben protestáns szülőktől. Áttérve a kath. 
vallásra, egyházi pályára lépett, s már 1579. a bécsi 
káptalan nagyprépostja, 1588. a bécsújhelyi püs
pökség administratora és 1598. bécsi püspök lett. 
Mint Mátyás főhg bizalmas barátja, kiváló buzgal
mat fejtett ki, hogy Rudolf császárt lemondásra bírja; 
törekvése sikerült, s II. Mátyás trónra léptével kez
detét vette államférfiúi szerepe. Mint a császári tanács 
elnöke, a belkormányzatban és a külpolitikában 
egyaránt érvényesítette befolyását. 1615. bibornok 
lett. A csehekkel szemben tanúsított engedékenysége 
Ferdinánd és Miksa főhgek ellenzését hivta ki s ezek 
nem tudván tőle máskép szabadulni, Mátyás tudtán 
kivül 1618. jun. 20. a bécsi császári várlakban elfo
gatták és az ambrasi várban fogva tartották. Csak 
1622., a pápa sürgetésére, nyerte vissza szabadsá
gát ; Rómába ment s ott élt 8 évig. 1627. vissza
nyerte püspöki székét, f 1630. szept. 18. Kerchbau-
mer : Kardinal K. (Bécs 1865.). 

Khokand, 1. Chokand. 
Khoriambus, 4 szótagból álló versláb: — ^ w — ( 

népdalaink rhythmusának is megfelel s ezért Arany J. 
felhasználta az alexandrinus változatosabbá tételére. 

Khuen (belási) grófi család, Tyrolból származik s 
e tartományon kivül hazánkban és Bajorországban 
honos. A báróságot 1573., a grófságot 1630., 1637Í 
és 1640. években kapta. K. M á t y á s gróf az 1647. 
CLV. t.-czikben magyar indigenátust kapott: a ma
gyarországi ág, melynek főfészke Nustar, HorvátT 
országban szerepel. 

Khuen-Héderváry (hédervári) grófi család, viczai 
és hédervári gr. V i c z a y H é d e r (szül. 1807. aug. 2. 
f 1873. decz. 23.) mint családja utolsó férfi sarjának 
végrendelete érteimében belási K h u e n Káról}'- gr., 
gr. Viczay Karolina unokája, családneve mellé 1874. 
decz. 5. kelt királyi engedélylyel fölvette a Héder-
v á r y nevet, s belási előnevét a h é d e r v á r i - v a l cse
rélve fel, czimerét a gr. Viczay család czimerével 
egyesi tette. K á r o l y gróf, Horvát-Szlavon-Dalmát-
ország bánja és a főrendiház tagja, szül. 1849. máj. 



23. Gráfenbergben. A felső gymnasiumot Pécsett, a 
jogot Zágrábban végezte; 1875. és 1878. orsz. kép
viselő, 1882. Győrmegye főispánja, 1883. Horvát
ország bánja, 1883. v. b . t. tanácsos, 1885. az első 
oszt. vaskorona-rendet nyerte, 1891. márcz. arany - t 
gyapjas vitéz. 

Kiadás, állami, i. államháztartás. 
Kiachta, élénk kereskedelmi város az ázsiai-orosz 

Transbaikaliában, 4000 lak. 
Kiadatás v. kiszolgáltatás, a bűntettes átadatása 

megbüntetés végett azon államnak, inely ezt egy má
siktól kívánja. Elvek: Magyar honos más állam ható
ságának soha sem adható ki, osztrák honos csak saját 
államhatóságának. Btk. 17. és 18. §§. Más államok 
honosának k.-a a velők kötött szerződésekben meg
állapított viszonosságtól függ. 

Kiadó, aki kész v. készítendő irodalmi, műszaki v. 
művészeti munka többszöritésével, közzétételével és. 
forgalomba helyezésével foglalkozik. 
Kiadói jog, 1. szerzői jog. 
Kiája (török), helyettes. 
Ki áll amott a szirttetőn, Hunyad magas falánál, 

S körültekint a sík mezőn Az esti fénysugárnál? 
C z u c z o r : Hunyadi. 

Kiáll í tás v. tá r la t , egy v. több állam v. országrész, 
v. munkakör ipari és kereskedelmi munkásságának be
mutatása; ha csak egy ország állítja ki termékeit, 
o r s z á g o s , ha több állam vesz részt benne, nem
z e t k ö z i ; a k . lehet á l t a l á n o s , ha minden lehető 
készítmény kiállítható, v. s z a k k . , ha csak az ipari 
v. művészeti tevékenység egy bizonyos ágát (p. gép-, 
agyagáru stb.) öleli fel; lehet továbbá á l l a n d ó és 
ekkor gazdasági v. kereskedelmi múzeum jellegét ölti, 
v. i d ő s z a k o s , melyet bizonyos alkalommal meg
határozott időre rendeznek. A k. gazdasági jelentő
sége abban áll, hogy az egyes termelési szakokban 
felmerülő haladásokat bemutatja, versenyre, utánzásra 
ösztönöz stb. Az első k. 1756-ban volt Londonban, 
ez valamint az 1791. Prágában és 1798. Parisban 
rendezett k.-ok országosak voltak. Az első világk.-t 
Londonban rendezték 1851., hazánkban eddig az 
1885. Budapesten rendezett országos k. volt a leg
jelentékenyebb; a millenium ünneplése alkalmából 
szintén országos k. rendezése van tervbe véve; az 
utolsó nemzetközi v. világkiállítás 1889. volt Paris
ban, a legközelebbi 1893. lesz Chicagóban. 

Kiáltvány, proclamatio, hirdetés, melyet fontos al
kalmakkor, főleg háború v. belzavarok alkalmával, 
a mozgalom vezetője a néphez intéz. Nevezetes sze
repet játszottak a k.-ok szabadságharczunk alatt. 

Kiangsi, khinai tartomány, területe 180.000 km 2, 
24,600.000 lak. Fővárosa Nantsang. 
Kiangsu, khinai tartomány, ter. 100.000 km 2, 21 

millió lak. Fővárosa Nanking. 
Kiangtsau (Kuingtsau), Hainan khinai sziget fő

városa a Takiang m., 40.000 lak. Kikötő. 
Kiátkozás, 1. excommunicatio. 
Ki a vivát? vigj. Bernát Gazsitól (1861.). 
Ki az, ki végsőnek maradt A harminczból, ki ő? 

Hogy mindenikkel társhalált Halhasson a dicső? Ga-
ray »Kont« cz. balladájából. 

Kibéd, község Maros-Torda m., 2402 lak. 
Kibicz, az, ki vmely játékot (kül. kártyát) figyelem

mel kisér, de maga nem játszik. 
Kibitka, kirgiz sátor; 3-as fogatú orosz kocsi. 
Kibocsátás, emissio, 1. e. 
Kibocsátó, az ki a váltót kiállítja; a k. váltójogi 

felelősséget vállal azért, hogy az intézvényezett a 

váltót elfogadja és lejárat napján beváltja: csak 
akkor tartozik fizetni, ha a váltót az elfogadónak 
bemutatták, de az nem fizetett, mely tényeket óvás
sal kell igazolni; ha a váltón több k. szerepel, azok 
egyetemlegesen felelősek. 

Kicsinyítő szó, 1. diminutivum. 
Kidron, patak, Jeruzsálemtől keletre ered a hason

nevű völgyben, csak télen van benne viz, meredek, 
sziklák közt kanyarodik a Holt tengerbe. 

Kidus (héb.), a zsidóknál ünnepen és szombaton 
a boráldás. 

Kiegyenlítő súly, mindazon súly, nielylyel az 
emeltyükaros mérleget egyensúlyba hozzák a tára 
(rendesen üveg v. más edény) reá helyezése után. 
A k. állandó v. változó ; ez gránát szemekből, kő- v. 
vasdarabokból ál l ; amaz vasdarab, melyet a mérleg 
karján ide-oda lehet tolni. 

Kiegyezés, közjogunkban e néven szerepel azon 
főfontosságu esemény, mely 1867. februárban nem
zetünk jogaihoz való szívós ragaszkodásának ered
ményeképen az alkotmány visszaállítására, a király
ival való kibékülésre és az Ausztriához vaió viszony 
rendezésére vezetett, és melynek alapjai az 1867: XII. 
t.-cz.-ben vannak letéve. A k. megalkotója Deák 
Ferencz (1. e.). 

Kiel, város Schlesvig porosz kormánykerületben a 
k.-i öböl m., 69.000 lak. A keleti tengeri német tlotta 
fő hadikikötője, élénk kereskedelem, nagy vásárok 
(kieler umschlag) évenkint jan. 6. —febr. 2., vasöntö
dék, gépgyárak. Egyetem (1665 óta), tengerészeti 
akadémia, vakok intézete. A középkorban Hansa-
város, 1814. jan. 14. béke Svédország és Dánia közt. 

Kielland S á n d o r , norvég iró, szül. 1849. febr. 18. 
Stavangerben, melynek közelében most téglagyár
birtokos. Irt realistikus novellákat, regényt és több 
vígjátékot. Worse kapitány cz. regénye magyarul is 
megjelent. 

Kielmansegg O s v a l d gróf, vezérőrnagy, szül. 
1838. A prágai 8. lovasdandár parancsnoka. 
Kiepert H e n r i k , német geographus és térképész, 

szül. 1818. jul. 31. Berlinben ; 1859 óta u. o. egye
temi tanár és az akadémia tagja. Számos térképet 
adott ki. 

Kierkegaard S ö r é n , dán iró, szül. 1813., f 1855. 
Az ascetikus kereszténység hirdetője. 

Kieserit, ásvány, magnesium-hydrosulfát; színte
len, szürke, vaskos, tömött, szemcsés, egyhajlásu 
kristályok. Előfordul a strassfurti sóagyagban, Hal-
stattban stb. Használják keserüsó, glaubersó, kén
savas kálium készítésére, csinozásra, trágyául; maró-
mészszel keverve kőszerű, csiszolható anyagot ád. 

Kiev (lengy. Kijow), kis-orosz kormányzóság, ter. 
5099 km 8, 3,026.036 lak. Fővárosa K., a Dnjepr m., 
166.000 lak. Egyetem (1833 óta), nagy gyapju-
vásárok, czukor-, bőr-, szappan-, gyertyagyárak; 
számos templom, látogatott bucsujáróhely. Feloszlik 
0- , Uj-, Petserszk és Podol városrészekre. 

Kievi csata, 889-ben vívatott Árpád magyarjai és 
a kievi oroszok és kún v. kabar szövetségeseik közt. 
A magyarok megverték és évi adófizetésre kötelez
ték az oroszokat, kik 10.000 gira ezüstön, 1000 
lovon és ruhanemüeken vásárolták meg a békét, 
mire Árpád a rokon kunokkal (kabarokkal ?) egye
sülve tovább folytatá útját a Kárpátok felé. 

Kifejezés, gondolatainknak érzéki jelekkel, pl. 
szókkal, arczvonásokkal, taglejtéssel való nyilvání
tása. K i f e j e z é s t e l j e s , sokat kifejező, sokatmondó 
(pl. arcz). 



Kifejlet, a regény v. szinmü cselekvényének meg
oldása, a csomó kibonyolitása. 

Kifli, hajtott alakú péksütemény, magyar neve 
s z a r v a s v. h a j t o v á n y . 
Kifogás, a perben oly ténykörülmények eló'adása, 

melyek a felperesi keresetet gyengítik és az ott foglal
takból levont jogi következtetést kizárják, vagy pedig 
oly tények előadása, melyek mellett a kereset meg
állhat ugyan, de alperes el nem marasztalható; ama
zok j o g g á t l ó , emezek j . m e g s z ü n t e t ő k.-ok. 

Kifuvás, a gőzkazán kiürítése gőznyomás által; 
erre szolgál a ki fúvó c s a p v . szelep, mely a kazán 
alján van és az egész vizet a lerakódott iszappal 
leereszti. 

Kigőzölgés, az emberi vagy állati test likacsain 
keresztül, vagy a földből történő gőzkiválasztás. 
A kigőzölgő anyag főleg vízgőzből áll, melyhez az 
emberi és állati k.-nél különféle kellemetlen szagú s 
egészségtelen gázok járulnak; a földből kiömlő gázok 
szénhydrogéneket, kéngőzt, kénessavat s más vegyü
leteket tartalmaznak. 

Kigyla, "kovasavas magnesiumból és vizből álló 
sárgászöld v. barnásvörös ásvány; nálunk Jekelfal-
ván, Szepes m. és Dobsinán, továbbá Angliában, 
Szász- és Csehországban található dísztárgyak, pipa, 
sirkő stb. készítésre szolgál. 

Kigyódzás, a kigyódzó vagyis a csavarmenet-
szerű vonal irányában haladó mozgás. 
Kigyódzó vonal, a csavar élvonalának utja irányát 

követő vonal. 
Kigyók, ophidia, a hüllők (reptilia) osztályába 

tartozó állatrend; testük megnyúlt, kültakarójukat 
pikkelyek és pajzsok jellemzik, gerinczoszlopuk csak 
törzsre és farkra oszlik; a törzs csigolyái, melyek 
száma igen nagy, az atlas-csigolya kivételével bor
dapárokkal ellátottak, szegycsontjuk hiányzik, vmint 
a vállöv és a mellső végtagok is; az óriás kígyóknál 
(peropoda) a medenczének és hátsó végtagoknak 
megfelelő durványos csontocskák találhatók. Az áll
ás szájpadcsontok inas szalagok által mozgékonyan 
függenek össze, fogaik a csontokra ránőttek és 
tömöttek, barázdások v. csatornásak; ezen utóbbiak 
a méregfogak, melyeken át a szájzug felett s a nyak
szirt két oldalán elhelyezett mirigy többé-keyésbbé 
mérges váladéka ömlik az ejtett sebbe. Nyelvük 
vékony, kétágú, messze kiölthető, tövén hártyás 
hüvelylyel borított, s a tapintás szerve gyanánt szol
gál. Szempillájuk, dobüregük, dobhártyájuk nincs. 
;Belső szerveik hosszura nyúltak, tüdejük csak egy 
van. szivükben a két kamra tökéletlenül van elvá
lasztva. Húgyhólyagjuk nincs, a hugyot szilárd 
jegeczek alakjában ürítik ki a bélsárral. Többnyire 
tojásokat raknak, egyes fajok eleventojók. Leginkább, 
különösen a mérgesek, a forró égöv alatt laknak. 
Kizárólag állatokkal táplálkoznak. Egyesek a föld
ben, mások bozótban, fákon, édes vizekben v. ten-

. gerekben laknak. Kb. 600 faj ismeretes, ezeknek 
átlag negyedrésze mérges. Asatag alakok a harmad
kortól felfelé találhatók. Felosztásuk: 1. s z ű k s z á -
juak, sttnostomata, méregfogak nélkül; 2. s z é l e s 
sz áj u a k, eurystomata, 3. v i p e r á k, viperinae. A rege 
szerint a gonoszság, álnokság jelképe, viszont a 
görögöknél Aeskulap jelvénye. 

Kigyósziget, román sziget a Fekete tengerben, 
ter. 4 km. 
Kihágás, azon legkisebb jelentőségű bűncselek

mény, mely a közrend fentartását czélzó rendőri tör
vények és intézkedések ellen elkövettetik. Az 1879: 

•XLI. t.-cz. szól a kihágásról és kihágásnak minősít 
oly cselekményt, melyet a törvény,'miniszteri rende
let v. törvényhatósági joggal felruházott v. rendezett 
tanácsú város szabályrendeletben kihágásnak nyil
vánít. 

Kihalás, 1. magszakadás. 
Kihallgatás, 1) O felsége bizonyos előre megha

tározott napon a jelentkezőket maga személye elé 
bocsátja a végből, hogy kérvényeiket v. panaszaikat 
előadják; — 2) a tanúnak v. vádlottnak a biró előtti 
megjelenése, hogy a hozzá intézendő kérdésekre vála
szoljon és bizonyítékait illetve védelmét előterjeszsze. 

Kiható rag, igy nevezték a -ból, -bői ragot. 
Kiházasitási biztosítás, a b. azon neme, melynél 

a biztosított bizonyos meghatározott korban v. házas
sága alkalmával kapja a biztosított összeget: a 
k. b.-sal kölcsönösségen alapuló egyletek és az élet
biztosító társulatok foglalkoznak. 

Kihívás, valakinek felszólítása párbajra, mivel a 
köztük fenforgó ügyet nem tartja a törvény rendes 
utján elintézhetőnek; a k.-ó 6 hónapig terj. áll.-fog-
házzal büntetendő: Btk. 293. §. 

Kiigazítás, 1. telekkönyvi kiigazítás. 
Kikelet, tavasz kezdete, 1. bekelet. 
Kikerics, colchicum, nővén}'- a kikerics-félék (colchi-

caceae) rendjéből. Az ő s z i k., c. autumnale. Őszkor 
virágzik nedves réteken, levele csak a következő 
tavaszon fejlődik, mikor termése is érik. Hagymájá
ból nő ki a levélhüvelylyel körülvett szár, csúcsán 
1 — 3 virággal, melynek tölcséridomu leplét hosszú 
fehér cső és 6 hosszúkás, lilaszinü karély alkotja. 
Rövidnyelü, ránczos termése három részre fesíő, 
sokmagu tok. Minden része, főleg hagymája és magva 
mérges; hatóanyaga a colchicin; csúz, köszvény 
ellen használják. 

Kikészitési eljárás, vámtörvényeken alapuló eljá
rás, melynek értelmében meg van engedve, hogy egy
részt oly áruk, melyek a külföldről feldolgozás, töké-
letesbités v. kijavítás czéljából hozatnak be, és aztán 
ismét a külföldre vitetnek, a szükséges ellenőrzés mel
lett ideiglenes vámmenteséget élvezzenek, másfelől pe
dig, hogy árukat az országból hasonló czélból kül
földre lehessen küldeni és a k. megtörténte után azok 
ismét vámmentesen legyenek visszahozhatok; a k. 
e.-sal járó kedvezményt a szomszédos államok egy
másnak rendszerint szerződésszerüleg biztosítják és 
két feltételhez kötik: t. i. az áru azonossága két
ségbevonhatatlanul megállapittassék, és hogy a ked : 

vezmény csak a szerződő államok s a j á t termékeire 
szorítkozzék. L. a kereskedelmi szerződések és a leg
nagyobb kedvezés elmélete Schrauttól, átdolgozta dr. 
ifj. Emich Gusztáv Bpest 1892. 

Kikinda, Nagy-, község Torontál m., 22.923 lak. 
Központja volt a kiváltságos szerb kerületnek, mely
hez a következő községek tartoztak: N.-Kikinda, 
Mokrin, Keresztúr, Jozefova, Karlova, Basahid, 
Frányova, Melencze, Kumánd és Táras, ezek 1752 — 
1753. évek között népesültek meg a feloszlatott 
tisza-marosi határőrvidékből. 1875-ben Toron tál 
m.-be kebelez-tetett. Diszes a lovassági laktanya a 
pályaház közelében. Van főgymnasium és felső leány
iskola. Törvényszék, járásbir. és adóhiv. Gabona
kereskedés, malomipar. 

Kikötő, a tenger, nagyobb tó és folyó partján be
rendezett tér, mely a hajóknak kényelmes be- és 
kirakodást, valamint a viharok ellen való menedéket 
nyújt. Rendeltetése szerint van : h a d i és keres
k e d e l m i k. S z a b a d k. az, melyben bármely 



nemzetiségű hajó v. áru vámkedvezményben részesül. 
Hazánk fő tengeri k.-je : Fiume, ezenkívül tengeri k. : 
Buccari, Portoré, Novi, Zengg, Carlopago stb. 

Kikötői időszak, 1. apály és dagály. 
Kiközösítés, excomunicatio (1. e.); egyházi nyelv

használat szerint abban különbözik az a n a t h e m á -
tól, hogy az átkot az eretnek tanok sujtására, a k.-t 
pedig nemcsak eretnekek, hanem vétkes személyek 
fenyítésére is szokták használni. 

Kiküldés, hatósági egyén kirendelése a hivatalos 
helyiségen kivül eszközlendő eljárás végrehajtására. 
Kila, gabonamérték hazánkban 93'78 1., Szlavóniá

ban 218 3 / 4 liter. 
Kila, száraz tárgyak űrmértéke, kül. gabonamérték, 

az oláh v. brailai k. = 8 banicza = 6.75 hl, a moldvai 
v. galaczi k. = 2 mercza = 20 banicza v. dimerli 
= 4.16 hl, a jassyi k. = 22 banicza = 4.57 hl., a 
besszarabiai = 5.20 hl. 

Kildare (kilder), ír grófság, ter. 1693 km 2, 69.988 
lak. Főhelye Naas. 

Kilé, gabonamérték Törökországban, a törvényes 
v. konstantinápolyi k. = 36.11 1, a szmyrnai = 
58.16 1., a szaloniki és várnai = 144.44 1., a rahovai 
= 108.3 1. 

Kilenczed, az egykori jobbágytartozások egyike ; 
abból állt, hogy a jobbágytelekhez tartozó szántó
földek terményeinek kilenczed része a földesurat 
illette. Behozatott az Anjou királyok alatt a végből, 
hogy a főurak a bandériumba minél több katonát 
állithatnának. Megszüntette a 1848: IX. t.-cz. 

Kilia, a Duna legészakibb torkolati ága, 1878 óta 
Oroszország és Románia közt határul szolgál. Mel
lette K., város Besszarábiában, 9000 lak. 
Kiliár, = 1.000 ár = 10 hektár. 
Kilimandsaro (Kilima Ndsaro), Afrikának eddigi 

ismereteink szerint legmagasabb hegye Dsagga 
tartományban (a német-keletafrikai társaság birtoka), 
3° déli sz. és 35° keleti h. alatt Greenwichitől. Kialudt 
vulkán, nyugoti legmagasabb csúcsa a Kibo, nagy 
kráterrel, melynek szélén a Vilmos-császár-csucs 
6010 m.-re emelkedik, a keleti kisebbik csúcs a 
Mawensi, zord, meredek és szakadozott. 5500 métertől 
kezdve örök hó borítja, számos gletser. 1848. 
Rebmann missionárius fedezte fel, először von der 
Decken báró mászta meg 1861. 1887. Teleki gróf a 
Kibo hómezőségéig nyomult, 1889. október elején 
Dr. Meyer jutott a legmagasabb pontjára. 

Kiüti, 1) község Mosony m., 1005 lak. — 2) 
község Somogy m., 2152 lak. 

Kilkenny, ir grófság, ter. 2003 km 2, 87.154 lak. 
Főhelye K., a Nore m., 15.000 lak. 

Killarney (—ni), 3 tó Írországban, ter. 19 km 2, 
regényes fekvésüek, gazdagok szép szigetekben, a 
dny. és dki részen magas hegyek ; a Carrantuohill és 
a Mangerton környezik. A középső és felső sokkal 
regényesebb, mint a nagy alsó tó (Lough Leane). 
Mellette fekszik K. város Kerry ir grófságban, 7000 lak. 

Kilo, a métermérték egységeivel kapcsolatban an
nak ezerszeresét jelenti: kilogramm = 1000 g., kilo
méter = 1000 m. (1. még alapmérték). 

Kilogramm, 1. kilo. 
Kilométer, 1. kilo. 
Kilométerjegy, nem két meghatározott állomás 

közti közlekedésre, hanem uthosszra szóló menetjegy, 
melylyel az illető vasút akármely állomásából el lehet 
indulni; a k.-t 1887. alkalmazták Ausztriába, és na
gyobb jegymennyiség vétele mintegy 30°/o ármérsék-
lettel jár. 

Kilométermutató, a vasúti állomások egymástól 
való távolságának jegyzéke; ki lom éter díjszabás, 
mely az áru viteldiját 100 kg.-onként 1 km.-re álla
pítja meg, ugy hogy a tulajdonképeni viteldíj csak a 
km. mutató segítségével állapitható meg. 

Kimberley (—li), város Nyugot-Griqua földön 
(Fokföld), 28.000 lak. Gazdag gyémántbányák: éiénk 
gyémántkereskedelem. Brit birtok. 

Kimberley J á n o s W o d e h o u s e , gróf, angol 
államférfiú, született 1826. január 7. 1852 —,16. és 
1858 — 61. másodmállamtitkár a külügyminisztérium
ban, 1856 — 58. követ Pétervárt, 1868 — 70. pecsétőr, 
1870 —74-ben és 1880 —82-ben gyarmatminiszter, 
1882 — 86. India minisztere. 
Kiméleti napok, váltónál az intézvényezettnek a 

lejárat napján tul engedélyezett határidő a váltó be
váltására, óvatolásra; az angol váltótörvény 3 napot 
enged; a mi váltótörvényünk tulajdonképen eltörli a 
k. n.-t de a váltóóvásra esetleg a lejárat utáni máso
dik napot engedélyezi. 

Kimmeriaiak, Homerosnál örök sötétségben íkim-
meriai) lakó, mesebeli nép a legszélsőbb nyugaton. A 
történeti korban a Fekete tenger körül lakó lovas nép, 
melynek beütéseitől Kis-Ázsia a VII. szdban K. e. sokat 
szenvedett, pusztításaiknak a lydiaiak vetettek véget. 

Kimnach L á s z l ó Ala jos , festő és rajztanár, szül. 
1857. július 1-én Budán. A főreáliskola bevégzése 
után a József-műegyetemen építésznek készült, de ké
sőbb az orsz. mintarajztanodába lépett. Ennek elvég
zése után Münchenbe ment, hol Benczúr, majd 
Lindenschmit W. tanítványa volt. Hazatérve az egy
házfestészeti pályázaton első dijat nyert Nepomuki 
Szt. János Apotheosisával, melynek kivitelét Velen-
czében eszközölte. Fest genre-képeket is. 

Kimolo (Argentieria), görög sziget, a Cykladokhoz 
tartozik, ter. 42 km 2, 2000 lak. A k.-i föld híres 
szappankő. 

Kimon, 1. Cimon. 
Kimosás, anyagkeverékekből bizonyos részeknek 

eltávolítása alkalmas oldó hatású folyadékokkai való 
kezelés által. 

Kimosásbeli völgy, 1. erosio. 
Kimpina, város Romániában, élénk kereskedelem, 

közelében sótelepek. 
Kimpolung, 1) község Bukovinában, az erdélyi ré

szek felé vezető ut mentén, 6204 lak.; nagy erdősé
gek ; — 2) város Romániában a törcsvári szoros felé 
vezető ut m., 11.000 lak. Élénk kereskedelem. 

Ki múltjához érzéketlen, Szebb jövőre érdemetlen. 
Lugosy József »Reguly-dal«-ának végsorai. 

Kinálat, az eladni szándékozók befolyása az árak 
képződésére, illetve az eladni szándékozó termelők 
által áruba bocsátott összes jószágmennyiség. 

Kincardine (-kárdin, Mearns), skót grófság, ter. 
1005 km 2, 35.647 lak. Főhelye Stonehaven. 
Kincs, thesaurus, pénz, ékszer és egyéb drágaság, 

melyek oly soká voltak elrejtve, hogy előbbi tulaj
donosukat kitudni már nem lehet és azért nekik visz-
sza sem adható. A t a l á l t k. fele a találót, fele a föl
des urat illeti, ha pedig a k. értéke 150 frtot megha
lad, három egyenlő részre osztják á találó, a földbir
tokos és a kincstár között.. 

Kincsem, a leghíresebb modern versenyló, Bias-
kovics Ernő tápió-szent-mártoni méneséből került ki; 
szül. 1874. márcz. 17. s épen tizennegyedik születése 
napján 1887. márcz. 17. pusztult el; 1876. futott elő
ször s szakadatlanul győzött 54 versenyben, mely
ben részt vett; egyetlen egyszer sem győzetett le:az 



54 győzelemmel 199.705 frt értékű dijat s 6 más ki
tüntetést nyert. 
Kincskeresők, trag. V ö r ö s m a r t y M.-tól (1833.). 
Kincstár, 1. állami pénzügyek; k.-i b i r t o k , 1. állami 

erdők és á. földbirtok. 
Kincstári utalvány, a pénzügyminisztérium kama

tozó, rövid lejáratú kötelezvénye, mely bemutatóra 
szól; a k. u.-ok forgalmi összege változó. 

Kincstartó, thesaurarius, egykor a királyi kincstár 
és a közjövedelmek élén álló főtisztviselő, a ki a mai 
pénzügyminiszter teendőit végezte. Az Árpád-kirá-
iyok alatt és a XIV. szdban e tisztet többnyire a tár
nokmester viselte; csak á XV. szdban van a tárnok
mester mellett külön kincstartó, mely tisztben ez 
időszakban különösen kitűntek Szapolyai Imre, a ké
sőbbi nádor és Dóczy Orbán egri püspök, Mátyás 
király hires pénzügyminisztere. Az ország pénz
ügyeinek kezelése kiváló fontosságot kölcsönzött ez 
állásnak. János király alatt s halála után az erdélyi 
részekben F r á t e r G y ö r g y váradi püspök »kincs-
tartó« czimmel tartja kezében a főhatalmat. I. Ferdi
nánd a pénzügyigazgatás újjászervezésével lényege
sen átalakította ez állást, melynek hatásköre utódai 
alatt a m. kir . k a m a r a e l n ö k é r e ment át. 
Kinek a hon mindig ajkain van, Nincsen annak, 

soha sincs szivében! P e t ő f i : A szájhősök. 
Kinematika (gör.), a mozgó gépezetek elmélete, 

melyet Monge és Carnot önálló tudománynyá fej
lesztettek. 

Kinetika (gör.), mozgás előidézéséről szóló tan; 
k ine t ikus^ mozgató, mozgásra vonatkozó. 
Kinevezés, vmely megüresedett hivatal betöltése 

arra alkalmas személynek kirendelése által; a k.-i j o g 
nálunk főbb hivataloknál a királyt, kisebb hivatalok
nál az illető minisztert v. a hivatal főnökét illeti. 
King (ang.), király; k ing ' s bench , ma (mipthogy 

királynő uralkodik) queen*s bench, Angliában kir. 
főtörvényszék, ujabban az angol legfőbb ítélőszék 
egyik osztálya. 

Kinglake (-lék) S á n d o r Vi lmos , angol történet
író, szül. 1809., 1857—6S. a képviselőház tagja. 
Nagy munkát irt a krimi hadjáratról, f lj89l. 
Kings County (kaunti), ír grófság, ter. 1999 km 2, 

65.408 lak. Főhelye Tullamore. 
Kingsley (-szli) K á r o l y , angol elbeszélő, szül. 

1819. f 1875.; regényeiben és socialistikus irataiban 
az alsóbb néposztályok érdekében küzdött. 
Kingston (kingsztn), 1) K. uponHull, 1. Hull; — 2) 

K. upon Thames, város Surrey angol grófságban, a 
Themse m., 20.000 lak. Az angol-szász királyok egy
kori koronázó helye; — 3) K., város Ontario brit
amerikai tartományban, a Lőrincz folyamnak az On
tario tóból való kifolyásánál, 15.000 lak. Kikötő, 
élénk liszt- és gabonakereskedelem; püspöki szék
hely, egyetem, katonai akadémia. 
. Kinizsi, 1) vigj. S z i g l i g e t i E.-től (1842.); — 
2 ) Kinizsi Pál, népies hőskölt. Tóth Kálmántól 
(1852.). 

Kinizsi Pál , Mátyás király hires hadvezére, a bi
harmegyei Kinizs helységből származott, hol atyja 
a hagyomány szerint molnár volt. Atyja mellett le
génykedve, óriási erejével vonta magára Mátyás 
.figyelmét, ki katonái közé fölvette és már 1468. a cseh
országi hadjáratban vezértársul adta Magyar Balázs 
ifnellé. Ez időtől fogva a királynak majdnem min
iden hadjáratában részt vett s csakhamar temesi fő
iispán s az alsó vidék főkapitánya lett; mint ilyen, 
11479. okt. 13. váratlan megjelenésével eldönté a 

kenyérmezei csata sikerét. Mátyás halála után Cor
vin János ellen foglalt állást. 1494-ben ország
bíróvá neveztetett ki, de még ez évben a török ellen 
viselt hadakozása közben szélhűdés érte ; béna test
tel még képes volt a török által ostromlott Nándor
fehérvárt felszabadítani, de kevéssel erre f 1494. 
nov. 29. • 

Kinkéi G o t t f r i e d , német költő és műtörténész, 
szül. 1815. aug. 11. Felső-Kasselben. 1846. a mű
történelem tanára Bonnban, 1849. részvett a ba-
deni fölkelésben, a miért életfogytiglani börtönre Ítél
ték, innen 1850. Londonba menekült, 1866. óta a 
műtörténet tanára Zürichben, f 1882. u. o. Számos 
költői és műtörténelmi munkát irt. 

Kino, gtimmi kinő, a pillangósakhoz tartozó ptero-
carpus marsupium beszárított nedve, melyet a Ma-
labar-partvidéken gyűjtenek. Feketésbarna, törékeny, 
gránát szerű, por alakban pirosas. Hatóanyaga a kino-
csersav (30—40°/ 0 csersav). Összehúzó izü, vízben 
elég jól, borszeszben jól oldódik. A b e n g á l i k.-t a 
butea frondosa-ból, az a u s z t r á l i k.-t eucalyptus 
fajokból nyerik. Használják a gyermekgyógyászat
ban, mint összehúzó szert, hasmenés ellen, fogpor
hoz, borfestésre és cserzésre. 

Kínpad, tulajdonképen kinzó eszköz a régi inquisi-
tionalis eljárásban arra nézve, hogy a vádlottat val
lomásra bírják, általában azonban a kínvallatásra 
(1. e.) szolgáló összes eljárást és intézkedést jelenti. 

Kinross, skót grófság, ter. 201 km 2, 6289 lak. Fő
helye : K. 

Kinrusz, a fenyőfa és más gyantás v. olajos anyagok 
tökéletlen elégésénél képződő finom korom, ill. szén, 
melyet alkalmas csatornákban felfognak; használják 
nyomdafesték, fénymáz, tus stb. készítésére. 

Kinsky, herczegek és grófok; cseh eredetű család, 
mely 1628. grófi, 1747. febr. 3. hágón az elsőszülöttre 
szállandó joggal r. sz. bir. herczegi rangra emelte
tett. K. U l r ikg r . , csehországi főkanczellár az 1687: 
XXXVII., K. F e r e n c z gr., cseh kanczellár és kor
mányzó az 1723: CXXIV., és K. F ü l ö p gr., szintén 
cseh főkancz. az 1741 : LXVIII. tczikkel szerezték 
meg maguk s utódaik részére a magyar indige-
natust. — F e r e n c z J ó z s e f gr., táborszernagy, 
szül. 1739., már a hétéves háborúban kitüntette ma
gát, az 1788. török hadjáratot Ferencz főhg (a ké
sőbbi császár és király) oldala mellett harczolta vé
gig és a franczia háborúkban 1792-től mint tábor
szernagy vett részt. A bécsújhelyi katonai akadémia 
igazgatója volt. f 1805. jun. 9. 

Kintorna (lat. quinterna), 1) régen lantféle hnros 
hangszer; — 2) ma sipláda, verkli. 

Kintornás család, népszínmű T ó t h Edétől. 
Kínvallatás, torkúra, a régi eljárásban használt 

vallatási mód, midőn a bűnöst v. vádlottat a leg
különbözőbb kinzási eszközökkel iparkodtak vallo
másra bírni. Hogy a vádlott a k.-tól szabaduljon, 
bevallott mindent, a mit tőle kívántak és minthogy 
igy a k. rendszerint czélhoz is vezetett, azt mellőz-
hetlennek tartották; még századunk első negyedé
ben is alkalmazták. 

Kinyilatkoztatás, revelatio, a theologiában ész
feletti igazságok kijelentése isten v. az őt szolgáló 
szellemi lények által. 

Kiolvasó versek, azok a versikék, melyeket a gyer
mekek egyes játékoknál körbe állva elmondanak, 
hogy a játék egyes szerepeit egymás közt eloszszák. 

Kioszk (tör. kösk), oszlopokon nyugvó, kerek v. 
szögletes kerti sátor v. hasonló építmény, kéj lak. 



Kiotó (Miako), város Nippon japán szigeten, 280.000 
lak. Elénk ipar és kereskedelem a külfölddel; a mi-
kádó volt székhelye, szent hely, számos templommal. 

Kióvi csata, Debreczeni M. nagy eposza (1854.). 
Kipfelhauser, Tóth Kálmán »Bolond Miska« cz. 

élczíapjának magyar-sváb alakja, melynek verseit 
külpn füzetben is kiadta az iró (1861.). 

Kipling R u d y a r d , angol iró, szül. 1865. decz. 30. 
Bombayban. Indiában nevelkedett és nagy utazáso
kat tett Ázsiában és Amerikában. 1884 óta ir indiai 
életviszonyokat tárgyaló elbeszéléseket. 

Kiptsak (kaptsak), a mai üzbékek ősei, kirgiz 
törzsből származó tatár nép, mely a középkor
ban a k. khánságot alapította ; ez a XV. szdban 
szűnt meg. 

Király, rex, az egyeduralkodóknak legrégibb czime. 
Nálunk Szt-István vette fel először az 1000-ik évben. 
A k. az államhatalom képviselője, mint ilyent megil
leti a k.-i felség czím, czímerek és pecsét, fejedelmi 
udvartartás, czímek, rendek és nemesség osztogatá
sának joga. Személye szent ós sérthetetlen, az ő kor
mányzati cselekvényeiért csupán miniszterei felelősek 
s ép ezért különös szigorral büntetik azokat, kik élete 
v. méltósága ellen törnek. Az államhatalom gyakor
lása körül megilletik a felségjogok és pedig: 1) tör
vénykezdeményezési és szentesitési jog, 2) képviseli 
az államhatalmat más államokkal szemben, a hadi 
erő legfőbb parancsnoka, a kormányzatot és igazság
szolgáltatást az ő nevében gyakorolják, 3) kiváltsá
gok osztogatásának joga. Á kir. trón betöltését ille
tőleg 1. pragmatica sanctfo. 

Király Pá l (dadái), iró és tanár, szül. 1841. decz. 
13. Csobádon Abaujm.; tanulmányait itthon és kül
földön végezte, azután tanár Nagykőrösön, majd a 
bpesti ref. gymnasiumban, rrjost a bpesti állami polg. 
és elemi isk. tanító képezdén; a közoktatási tanács 
tagja, 1862 óta élénk irodalmi tevékenységet fejt ki a 
földrajz és magyar nyelvészet terén; számos tan
könyve jelent meg, részt vett a Magyar Nyelvemléktár 
egy részének kiadásában, és Reclus: A föld cz. nagy 
munkája lefordításában. Az >Osztrák-magyar monar
chia Írásban és képben« czimü vállalat egyik főmun
katársa. 

Kirá lyasszony kertje Kivirult hajnalra: Fehér ró
zsa, piros rózsa. . . Szőke leány, barna. Arany »Zách 
Klára« cz: balladájának kezdete. 

Királybíró, a megyék újjászervezése előtt a székelj' 
székek főispánja. 

Király-Darócz, község Szatmár m., 2348 lak. A 
Kraszna mellett. 

Királydinnye, földi sul j^om v. súlyom szur-
dancs, tribulus íerrestris, kúszó szárú, sárgás vi
rágú, tövises, soktermésü növény, mely az alföldön 
igen gyakori; koldustetünek is nevezik. 
Király embere, homo regms, 1848 előtt igy ne

vezték azon kiküldöttet, ki hatósági eljárásoknál, fő
leg beiktatásoknál a király személj'ét helyettesitette. 

Király-Erdő (Ponor-Nagyváradi hegysorok), a 
Fekete- és Sebes-Kőrös közt húzódik Nagy-Várad 
felé. A Bihar-Vlegyásza hsg-nek alacsony oldalága, 
de hirtelen emelkedik ki a sikságból. Kréta és jura 
mészkő terület; némileg karszt jellegű is. Magassága 
380—670 m. 

Királyfa, község Pozsonym., 976 lak. 
Király falva, 1) község Kis-Küküllő m., 1194 lak.; 

— 2) község Vasm., 1373 lak.; — 3) község Zólyom 
m., 374 lak., vasedénj'-gyár. A népmonda szerint 
Mátyás király ott vadászgatott és lakóháza volt. 

Király fogás, operetté, szövege Csiky G.-től; zené
jét szerezte Konti József (1886). 

Kirkly f'öláyfufidus regius, egykor azon területneve, 
melyen Erdély déli részén a szászok telepedtek meg; 
magában foglalta Szeben, Segesvár, Szászsebes, 
Szászváros, Szerdahely, Kőhalom, Nag\r-Sink, ésUj-
egj'ház székeket. Lakosait, kik az erdéljn szászuk 
zömét tették, II. András 1224. jelentékeny kiváltsá
gokkal ruházta fel; állami és egyházi, közigazgatási 
és törvénykezési tekintetben a legszélesebb önálló
ságot nyerték, tisztviselőiket és papjaikait szabadon 
választhatták. Az ekként külön törvényhatósággálett 
területen 7, később 8 szék keletkezett, melyek élén a 
szász comes, gróf, helyesebben ispán állott. Zsigmond 
király a szintén szász lakosságú Megyés és Selyk 
székeket a székelyek ispánjának fenhatósága alól ki
véve, a Királyföldhöz csatolta. Brassó és Besztercze 
vidékének külön királybirái voltak; e két vidék a ki-
rálj'földi szászokkal csak az erdélji fejedelmek korá
ban olvadt össze; de a szászok mint önálló nemzet 
már 1437-től szerepelnek Erdély történetében. II. Jó
zsef a Királyföld régi szervezetét és alkotmányát el-
törlé, de az 1790—91. országgyűlés visszaállitá a 
régi állapotokat. Erdély egyesítése után az 18G8: XLIII. 
t.-cz. közigazgatás tekintetében meghagyta a Király
föld kiváltságos helyzetét, de az 1876: XII. t.-cz. meg
szüntette azt és az 1876 : XXXIII. t.-cz. Szeben és 
Kis-Küküllő vmegyéket alakította az eddigi királyföldi 
szász székekből. V. ö. s z á s z o k és szász egyetem. 

Királyfürdő, Udvarhelym. Fenyvesek közt fekvő, 
vasas fürdő. 

Királyhágó, erdős, de nem magas hegyhát, Bir.sa 
és Korniczel között terjed el, rajta megy át Nagy
váradról Kolozsvárra az ut. Legmagasabb pontja 
582 méter. 

Királj 'hágóntúli nyelvjárásterület , az egész er-
délyi magyarságot foglalja magában, kivéve a szé
kely nyelvjárásterületet s azon legészaknyugatibb 
szegleteket, melyek még a felsőtiszai nyelvjáráshoz 
tartoznak. Jellemző sajátsága, hogy a nyiltabb hang
zókat szereti: közép é helyett et, o helyett a t. Ide 
tartoznak: 1) a k a l o t a s z e g i ny.-járás, melyben azí 
még megvan, de halványabban, egyébként á felső
tiszai ny.-járással egyezik; 2) a maros-szamos-
köz i , mely mindig e-t ejt s o helyett is többnj'irefl-t 
(házhaz, mostaha); 3) a k ü k ü l l ő m e g y e i , mely 
legtovább fejlesztette a nyiltabb hangok ejtését s az 
ö t is félig e-nek ejti. L. Balassa J., Magy. nyelvjá
rások, 1891. 

Királyhágón túli országrész, az egykori Erdély. 
Királyhalma, község Nagy-Küküllő m., 914 lak. 

Régi váráról és kutjáról sok monda kering. 
Királyháza-Tölgyesfalva, község Ugocsam., 1707 

lak. Magas sziklahegyen Nyalábvára romja. 
Király házasodik (A), vigj. T ó t h K.-tól. 
Királyhegy (1971 m. m.), az Alacsony Tátrak. 

sarokbástyája. Széles alapon lassan és egyenletesen 
nyúlik a szomszédos hegyek fölé. Csúcsának déli 
oldalán vannak csak omladékos sziklacsoportok. D.-
k. tövén 95 m. m. ered a Garam; é.-k. lejtőjén 1722 
m. m. a Gölnicz, é.-ny. oldalán nagy magasságban a 
Fekete-Vág és északi előhegyén a Hernád. 

Királj '-Helmecz, község Zemplén m., 2106 lak. 
Járásbíróság és adóhivatal. 

Királyi Pá l , orsz. képv., szül. 1821. f 1892. máj. 
25. A negj'venes években kezdett irni, 1848. honvéd, 
1858. a Pesti Napló szerkesztője, 1861 óta ismételve 
képv.; 60.000 frtot hagyománj'ozott jótékony czélra. 



Királyi, község Nyitra m., 1109 lak. 
Királyi biztos, rendkívüli esetekben, ahol gyors és 

határozott eljárás szükséges, a király a b. ü. minisz
terelőterjesztésére széles körű meghatalmazással ellá
tott egyént nevez ki, aki feltétlenül rendelkezik meg
hatalmazásaideje alatt a hatáskörébe utalt ügyekben. 
Királyi curia, 1. curia. 
Királyi haszonvételek, 1. haszonvétel. 
Királyi könyv, liber regius, királyaink adomány-

és fontosabb kiváltságlevelei registrálására rendelt 
igtatókönyv. Első nyoma Nagy-Lajos idejéből maradt 
fen, kinek oklevelei 1365-től a rendszeres beigtatás 
jelét viselték magukon. Nevét azért nyerte, mert 
királyi okleveleket foglalt magában. Minden király
nak megvoltak a maga külön kir. könyvei, igy Má
tyás koronázásától kezdve 2, II. Ulászlótól 5, II. La
jostól 2 kötetet ismerünk. A mohácsi vész előtti kir. 
könyvek, melyek Nagy-Lajos óta a budai tárnoki 
házban őriztettek, Buda elfoglalása után elvesztek. 
Habsburg-házi királyaink k. k.-ei 1527-től, teljesen 
azonban csak 1690 óta, most az ő felsége személye 
körüli minisztérium levéltárában, Bécsben őriztetnek, 
számuk 68. Ezekben foglaltatnak az átöröklődő jogi, 
kiváltsági, örökhagyási v. más e féle actust tartal
mazó királyi kiadványok, első sorban pedig a nemesi, 
bárói, grófi és herczegi rangemelések oklevelei, 1736 
óta a czimerek hiteles rajzával. Van ezen kivül egy 
második sorozata a k. k.-eknek, mely 1786. kezdődik 
s csak a személyre szóló dolgokat: czimek adomá
nyozását, kinevezéseket stb. tartalmazza. Ez a buda
pesti m. kir. országos levéltárban őriztetik. Erdélynek 
önállósága korában szintén voltak k. k.-ei; ezek ere
deti példányai v. másolatai most szintén az országos 
levéltárban vannak. Thallóczy Lajos: A liber regiusról 
(Századok, 1879.). Hajnik Imre: A kir. könyvek a ve
gyes házakbeli királyok korszakában (1879.). 
Királyi tábla, 1. tábla. 
Királyi ügyész, 1. ügyész. 
Királyi város, 1. város. 
Király képe, a nádor régi neve: a király képviselője. 
Királykő, az erdélyi havasok egyik csúcsa, szédítő 

meredek csúcsát a Krepatura hasadék két részre 
a Kis-K. (1814 m. m.) és Nagy-Királykőre (1241 
m. m.) osztja. 
Király-Lehota, község Liptó m., 556 lak. Farak

tárak, deszka és fürészmalom. 
Király Ludason (A), tört. vigj. Gaal J. (1837.). 
Király-mondakör, 1. hun-magyar mondakör. 
Királyné, a király törvényes hitvese, nálunk oszto

zik férje tiszteleti jogaiban, czime felség és a király 
után első személy az államban. Hajdan saját bandé
riuma és külön zászlósai voltak. A k.-t is megkoro
názzák, olyképen hogy a prímás a sz. koronát a k. 
jobb vállára illeszti, a veszprémi püspök — a k. kan-
czellárja — pedig a házi koronát teszi a k. fejére. 
Királynő, a trónöröklés menetében a kir. család 

azon nőtagja, aki uralkodásra van hivatva. Megille
tik mindazon jogok, czimek, kiváltságok és hatalom 
mint a királyt, hiv. okiratokban királynak is nevezik. 
Királyok könyve, Firdúszi (1. e.) perzsa hőskölte

ménye, a Sáhnáme; k i r á l y o k két k ö n y v e , az 
ó-szövetségi kánon 2 történeti könyve, az izraeliták 
sorsát adja elő Dávid király halálától a babyloni 
fogságig. 
Ktrályorr, 2281 m. m. csúcs, a Magas Tátrában a 

kis Viszokától d.-re induló oldalgerinczen. 
Királyság, 1) a királyi hatalom; — 2) olyan állam, 

melynek uralkodója a királyi czimet viseli. 

Királysárga, auripigmentum (1. e.). 
Királyválasztás, a vérszerződésben őseink fen-

tartották maguknak azon jogot, hogy bár Árpád 
nemzetségéből, de szabadon választhassák a fejedel
met; ez utóbb a királyokra nézve is fentartatott, a 
vegyes házak alatt a nemzet élt ezen jogával; I. Ferdi
nánd is a pozsonyi 1526-iki országgyűlés választása 
alapján jutott a trónra; elvben minden esetre fenma-
radt az 1687: II. t.-cz. meghozataláig, mikor a Habs
burgházi fiági örökösödés, a pragmatica sanctióban 
1723. pedig a nőági örökösödés is törvényre emelte
tett. A k.-t az országgyűlés eszközölte, előbb rende
sen Rákos mezején, később ott, hová az országgyű
lés összehivatott. De a választott király csupán a 
megkoronázás után lépett teljes jogába. 

Királyvíz, 1 r. légenysav 3 r. sósavval keverve; 
nevét onnan nyerte, mert a fémek királyát, az ara
nyat is feloldja. 

Kirchdrauf, magy.: Szepesváralja. 
Kirchhoff G u s z t á v R ó b e r t , német természet

tudós, szül. 1824. márcz. 12. Königsbergában., 1850. 
boroszlói, 1854. heidelbergi, 1874. berlini tanár; f 
1887. okt. 17. Felfedezte Bunsennel a színképelem
zést, számos művet irt a nap színképéről, a mennyi
ségtan, természet- és erőműtan köréből. 

Kirchmann G y u l a , német jogtudós és bölcsész, 
szül. 1802. nov. 5. Schafstádtban Merseburg mel
lett. Előbb tisztviselő, később a parlament tagja, f 
1884. okt. 20. Számos bölcsészeti művet irt. 
Kirgizek, török tatár népfaj Közép-Ázsia pusztáin; 

nomád, az iszlám hive, egy része orosz uralom alatt; 
több törzsre oszlik, a fontosabb a k.-kozák az Urai
folyó és az Irtis közt, száma 2 millió. 

Kirgiz sivatag, a kirgizek által lakott nagy orosz 
terület az Alsó-VolgátólKhináig; feloszlik Uralszk és 
Turgai területére, ter. 816.834 km 2, 859.241 lak. 
és a sivatag kormányzóságra, ter. 1,467.251 km 2, 
1,707.872 lak. 
Kirkendbright (körknbri, East Galloway), skót gróf

ság, ter. 2359 km 2, 39.979 lak. Főhelye K., a Dee tor
kolata m , 3000 lak. 

Kirkkil issa, város Drinápoly török vilajetben, 
16.000 lak. 
Kirman (Karmania), perzsa tartomány, a forró 

Mogistan területtel 25.000 km 2. Fővárosa K., 45.000 
lak. Élénk szövőipar. 

Kirmansahan, Árdilan perzsa tartomány fővárosa, 
a Kerna m., 32.000 lak. 

Kis melléknevü nagyobb hazai községek, melyek 
itt nem találhatók, 1. törzsnevök alatt. 

Kisajátítás, a magán-tulajdonnak közérdekből való 
korlátozása oly módon, hogy az állam megváltja 
azon területeket, melyek közutak, vasutak, vi
zek szabályozására v. más közhasznú intézmények 
létesítésére szükségesek. K. tárgya csakis ingatlan 
lehet. Alapelv, hogy teljes kártalanítás adassék, az 
ingatlanban a k. folytán beállott értékcsökkenés is 
figyelembe veendő. K.-nak csak a vállalat engedélye
zése után van helye. Rendezte az 1881: XLI. tcz., de 
egyes esetekben is hozható külön törvény a k.-ról, 
pl. Szeged városa s környékének rendezéséről az 
1879: XIX. tcz. 
Kis-Alföld, 1. Alföld (magyar). 
Kisasszonyhava, augusztus hó. 
Kisasszonynapja, kis boldogasszony ünnepe. 
Kis-Ázsia, Asia minor, a tulajdonkepeni Levante 

(1. e.), törökül Anado l i , Ázsia legnyugatibb félszi
gete, egyfelől Arménia fensikjától az Aegaei tengerig, 



másfelől a Fekete tengertől a Közép tengerig terjed, 
513.242 km 2, 7—8 mill. lak. Egészen török birtok. 
L. Ázsia térképmellékletünket. 
Kis-Barom, község Sopron m., 1173 lak. 
Kisbér, község Komárom megyében, 3398 lak.; 

magy. kir. állami ménesintézet, alapittatott 1853. 
október 1., telivér és félvér lovak tenyésztésére; 
1860—65. idomító intézete is volt, hogy a csikók a 
gyepre előkészíttessenek; csak 1869. ment át teljesen 
az állam tulajdonába s csak akkor vette igazán kez
detét a kizárólagos angol vér tenyésztése, melyben 
ma első helyen áll. 1873. vette meg a Verneuil nevü 
angol lovat (elpusztult 1892.), mely Kisbérre érkezé
séig 104.000 frtba került s eddig a legdrágább ló a 
monarchiában; mintez,ugyaBüccaneer is kitűnő apa
állatnak bizonyult; ez utóbbitól származik a Kisbér 
hires versenyló; jeles apaállat volt még a Cambuscan, 
melytől Kincsem (1. e.) származik. Az intézet ma is 
a legnemesebb anyagot tenyészti; állománya az 550 
körül van; a csikókat évenkint a nyáron tartott nyil
vános árverésen szokták eladni, de vevőkép csak oly 
magyar v. osztrák állampolgár szerepelhet, ki meg
ígéri, hogy a vett lovat nem adja el külföldre. 

Kisbéres, béreslegény, az öregbéres segédje, mint 
a juhászbojtár a számadó-juhászé. 

Kisbíró, a falu birájának (öregbiró) segédje, ki egy 
személyben bemondó, rendőr, tanácsszolga, börtönőr, 
hajdú. Átvitt, ért.: a lelkiismeret. 

Kisbirtokosok orsz. földhitelintézete, 1879. ala
kult intézet, részvényei nincsenek; az alapítók 100— 
50.000 frtnyi összeg erejéig alapítványt jegyeztek, 
melyek v. egészben v. részben befizettettek, mig az 
állam 500.000 frtnyi alapitványnyal járult az intézet 
létesítéséhez, fentartva magának a jogot, hogy a ke
zelést állandó kormánybiztos által ellenőriztesse. Az 
alapítványok a tiszta nyereségből legfeljebb 1 — 5 % 
kamatozásban részesülnek, a maradékot pedig a tar
talékalaphoz csatolják. 1889. végén alapítványok 
fejében 1,543.600 frt volt jegyezve és 942 .134 frt 
tényleg befizetve, az intézet a jelzálogkölcsönök alap
ján 100, 500, 1000 és 5000 frtos 5Va, 5°/o és 41/a°/o-os 
zálogleveleket bocsát ki, melyekből 1890. végén 
9,906.300 frt volt forgalomban. 

Kis bőgő, ce l lo , v i o l o n c e l l o v. g o r d o n k a , kis 
mélyhegedű, vonós hangszer, melynek quintek szerint 
hangolt 4 húrja (C, G, D, A) egy nyolczaddal mé
lyebben hangzik mint a brácsa; a XVIII. szd. elején 
találták fel. 

Kis-Borosnyó, község Háromszék megyében, 1288 
lakossal. 

Kisdedóvás, a tanköteles kornál ifjabb kisdedeknek 
közös, nyilvános intézetekben való ápolása s oktatása. 
Ily kisdednevelő intézetek: a kisdedóvodák, gyer
mekkertek, állandó és ideiglenes (nyári) gyermek
menházak. A kisdedóvodák alapját Oberlin Frigyes 
vetette meg Elzászban 1779. és Fröbel Frigyes, a 
gyermekkertek alapitója fejlesztette tovább. Hazánk 
a legelsők közt. karolta fel a kisdednevelés ügyét és 
elmondhatjuk, hogy a kisdedóvodát jórészben a ma
gyar föld érlelte meg. Az eszme apostola Brunswik 
Teréz grófnő volt, kinek fáradozására az első in
tézet 1828. jun. 1. nyilt meg Budán, a Krisztina
városban, Kern Máté vezetése alatt. Ujabban sokat 
tett a k. érdekében az 1874. br. Sennyey Pálné és 
Tisza Kálmánné elnöklete alatt alakult »orsz. kisded
óvó egylet«. Nagy lendületet van hivatva adni a k. 
ügyének az 1891 : XV. tcz., mely a községeknek kö
telességévé teszi a kisdedóvodák és gyermekmen-

| házak felállítását; megszabja, hogy az óvodába járás 
ja 3 —6 éves, állandó gondozásban nem részesülő 
gyermekekre kötelező s kimondja, hogy ez intézetek
ben a nem magyar anyanyelvű gyermekek foglalkoz
tatása összekötendő a magyar nyelv ismeretébe való-
bevezetéssel. 

Kis-Disznód, község Szeben m., 985 lak., a Bál
ványos-hegy alján. A hegyen a XIII. szd elejéről 
származó román stilü templom. 

Kisdy Benedek , egri püspök, szül. 1598. Szécsény-
ben. A theologiát Rómában végezte; esztergomi ka
nonok, 1644. szerémi, 1646. váradi és 1648. egri 
püspök; Eger török kézen lévén, püspöksége szék
helyét Jászóról Kassára helyezte át; itt 1654. tud. 
egyetemet alapitott s tőkéjéhez 1657. 60.000 frttaí 
járult, f 1660. jun. 22. Jászon. Több munkát irt. 

Kisebbik ura az asszonynak a férje öcscse. 
Kisebbítő körző, 1. aránykörző. 
Kisebb kir. haszonvételek, 1. haszonvételek. 
Kisebb polgári peres ügyek, azon csekélyebb 

jelentőségű polg. ügyek, melyekre nézve az 1877: 
XXII. tcz. eltérő eljárást állapított meg a végből, 
hogy a jogkeresést bennök gyorsabbá és kevésbbé 
költségessé tegye. Egy részök, a 20 frtot meg nem 
haladó ügyek, a községi bíráskodás elé vannak utalva; 
20 — 50 frtig pedig a járásbíróság, mint k. p. ü.-ben 
eljáró biróság itél. Előbbiekben a községi előljáró v. 
az e czélra a község részéről kiküldött közeg, az 
utóbbiakban a járásbiró, szolgabíró v. békebiró jár 
el. Alapelv, hogy költségek, kivéve a bélyegköltsége
ket, meg nem állapithatók, a községi ügyekben az 
esküvel való bizonyítás meg nincs engedve, a járás,-
birótól pedig felebbezés csak alaki sérelmek miatt 
lehetséges. 

Kisebbség, minoritás, vmely egésznek, főleg testü
letnek az egész testület felénél kisebb része, mely 
leginkább szavazáskor nyilvánul; szavazásnál, ha
tározathozatalnál a többség akarata dönt. De néhol 
a képviselőválasztásoknál bizonyos mértékben számba 
veszik a kisebbséget (Olaszország, Szerbia), midőn 
a k i s e b b s é g i k é p v i s e l e t r ő l is gondoskodnak. A 
részvénytársaságokra vonatkozó törvényhozás néhol 
szintén külön biztosítja a k.-et a többség ellen. A 
magyar keresk. törvény ez irányban megadja a kere
seti jogot minden egyes részvényesnek. 
Kisefa, a négyesfogatu kocsi rúdja végéhez akasz

tott fa, két hámfával ellátva, melyekhez a két elülső 
lovat csatolják. Midőn a 4 ló a kocsi elé van fogva, 
a rud jobb oldalán járó ló a r u d a s , az elébe fogott 
a k i s e f á s v. o s t o r h e g y e s , a bal oldalán járó, 
melyen némely vidék szokása szerint a kocsis ül, a 
n y e r g e s , az előtte járó pedig a g y e p l ő s . 
Kísérlet, helyesebben b ü n k i s é r l e t (1. e.), azon 

cselekmény, melylyel a tettes a bűntett véghezvitelét 
megkezdi, de be nem fejezi A k.-et a véghezvitt 
bűntettnél enyhébben büntetik, vétségeknél csak ott, 
hol a törvény rendeli, kihágásoknál pedig épen nem. 

Kisérőjegy, a vámhivatal által kiállított okmány 
külföldről behozott oly áruról, mely után nem a ha
táron, hanem a belföldön és pedig a rendeltetés helyén 
fizetik a vámot. 

Kisértet v. h a z a j á r ó lé lek, a nép babonás hite 
szerint az elhunytak lelkei, melyek az élők előtt meg
jelennek, hogy ezeket intsék v. megbüntessék. 

Kisértet, népszínmű S z i g e t i Józseftől (1856.). 
Kisfalud, 1) község Baranya m., 1534 lak.; — 2) 

község Beregm., 1107 lak.; — 3) község Sopron m., 
1690 lak.; — 4) község Temes m., 1425 lak. 



Kisfaludy, 1) Á r p á d Béla, bpesti egyetemi tanár, 
aSzt. István-Társulat alelnöke, szül. 1847. máj. 31. 
Győr-Gyömörén. Theologiai tanulmányait a bécsi 
egyetemen végezte 1869 — 73. Ekkor pappá szentel
tetett, később hittudor, 1876—86. a győri theol. 
lyceumon, 1887. eleje óta a bpesti egyetemen tanár. 
Eleinte a szépirodalom terén működött, később főleg 
hittudományi kérdéseket fejtegetett. Nagy érdeme van 
az egyházi műnyelv magyarosításában. Szerkesz
tette a Katholikus Szemlét 1888 — 91. — 2) A t a l a , 
írónő, Szalay Károly orsz. képv. neje, irt költemé
nyeket, melyek összegyűjtve is megjelentek (Bpest, 
1881.). — 3) K á r o l y , költő, szül. 1788. február 5. 
Téthen, Győr m. K. Sándornak öcscse. Születésekor 
elhalálozván anyja, nevelését Teréz nevü idősb nő
vére vezette, ki iránt egész életén át a legnagyobb 
szeretettel s hálával viseltetett. 1799—1803. a győri 
gymnasiumot látogatta. Heves természete tanáraival, 
utóbb atyjával is összeütközésbe hozta. 16 éves ko
rában katonának állt, részt vett a franczia háború
ban s főhadnagyságig vitte. 1811. kilépett a katonai 
szolgálatból, a mivel atyját magára haragította; egy 
ideig nővérénél, majd Bécsben tartózkodott és mint 
festő élt ecsete után. 1816. évet Olaszországban töl
tötte. 1817. Pozsonyba, utóbb Pestre jött. 1819. a 
fehérvári színtársulat előadta a Tatárok Magyar
országon cz. darabját s nagy sikert aratott vele. Ez 
fordulópont volt életében. Égészen az irodalomnak 
szentelte magát. Mind jobb műveket termelt, híre 
nőttön-nőtt s csakhamar ő lett az ujabb irodalom 
feje. 1822. megindította az Auróra cz. zsebkönyvet, 
melynek nagy hatása volt irodalmunkra, f 1830. nov. 
21. Emlékére alakult a Kisfaludy-Társaság. K. K. sok
oldalú tehetsége minden téren alkotott becses mun
kákat. Legtöbb sikert azonban a drámában aratott. 
Első darabjai még gyöngék s a hatást csak a nemzeti 
tárgynak és hazafias szellemnek köszönik (Tatárok 
Magyarországon, Ilka, Kemény Simon stb.). A későb
biek már magasabb színvonalon állanak s tehetségé
nek fejlődését mutatják. Ilyen Stibor Vajda s legjobb 
darabja: Iréné. Költői helyzetek,jó conceptio jellemzik 
e darabot. A drámáknál még jelesebbek vígjátékai. A 
kérők, Csalódások, Pártütők, Leányőrző stb. kedves 
darabjai voltak a közönségnek, egyik másik ma is ha
tással kerül szinre. Ezekben vannak először magyar 
alakok a színpadra víve. Komikumuk nagyrészt hely
zet-komikum ugyan, de a magyaros íz, mely e darabo
kon elömlik és a magyar jellemek (pl. Mokány), az ele
ven dialóg becsesekké teszik őket. K. a magyar vígj. 
megalapítója. Jóízű humor van víg elbeszéléseiben 
is (Tollagi Jónás, Sulyosdi Simon, Mit csinál a gó
lya?). Lyrája részben elégikus (Honvágy, Mohács, 
Visegrád, stb.), részben a népdal felé hajló (Rákosi 
szántó, Szülőföldem. . . stb.). K.-nak két nagy érdeme 
van: egyik a magyar vígjáték megteremtése, a másik, 
hogy az Aurórával irodalmi középponttá tette Pestet. 
L Bánóczi József, K. K. és munkái, 2 k., 1882—83.; 
Toldy különböző műveiben; Szana, A két Kisfaludy; 
Gyulai Pál, K. K. hatása, K. Társ. Évi. XXII.; Hein-
rich Gusztáv, K. K. Iréne-jének tárgyáról, Bpesti 
Szemle, 1881.; Beöthy Zsolt, A magyar vígjáték atyja, 
Színműírók és színészek, 1882. — 4) S á n d o r , költő, 
'szül. 1772. szept. 22. Sümegen (Zala m.). Iskoláit 
Győrött és Pozsonyban végezte. 1791. jogot hallga
tott, de ez nem felelt meg költői lelkületének, inkább 
ja. testőrségbe vágyott. Atyja, mikor látta, hogy fia 
ikatona akar lenni, beadta kadétnak az Erdélyben ál
lomásozó Sándor ezredbe. Ezen erdélyi tartózkodása 

nagy befolyással volt költői hajlamának fejlődésére. 
Innen 8 hónap múlva megyéje ajánlatára kinevezték 
a testőrségbe hadnagygyá. Bécsben az irók társasága 
s olvasmányai jó hatással voltak reá. 1795. a rendes 
hadseregbe lépett át. Időközben haza rándult szabad
ságra s ez alkalommal ismerkedett meg a badacsonyi 
szüreten Szegedi Rózával, Szegedi István zalamegyei 
alispán leányával. Nemsokára ezután Olaszországba 
rendelték. 1796. franczia fogságba esett. Mint foglyot 
Provence vidékére vitték, hol Petrarca emlékének ha
tása alatt kezdte irni a Himfy-dalokat, melyekkel ké
sőbb hírnevét megalapította. Kiszabadulása után 
ismét katona, de 1800. megvált a hadseregtől és nőül 
véve Szegedi Rózát, eleinte Kámban (Vas m.), később 
1805. Sümegen telepedett le. 1801. kiadta Himfy sze
relmeinek első részét, a Kesergő szerelmet. Hat évvel 
később a II. rész, a Boldog szerelem jelent meg. Majd 
Regéket irt a magyar előidőkből. 1809. a nemesi föl
kelés alkalmával megyéje őrnagygyá választotta s 
József nádor oldalán működött mint hadsegéd. A há
ború végeztével a fölkelés történetének megírásával 
bízták meg. 1820. a Marczibányi jutalommal tüntet
ték ki, melyet egy zsebkönyv alapítására ajánlott föl 
(Auróra). Részt vett az Akadémia előkészítésében is, 
mely 1830. rendes, 1835. tiszt, tagjává választotta. 
1835. elvesztvén hitvesét, új házasságra lépett. 
Ugyanazon évben építtette B.-Füreden a színházat. 
Élete utolsó napjait Sümegen töltötte, f 1844. okt. 
28. 1860. B.-Füreden szobrot állítottak emlékének. 
Himfyje roppant hatást tett. Körülbelül 400 rövid 
sonett-formájú (Himfy-versszak) dalból áll, melyek 
együtt egy kis lyrai regénynyé kerekednek ki. Nagy 
jelentőségük főleg abban van, hogy közönséget hódí
tottak a magyar költészet számára. Hasonló hatást 
ért el Regéivel. Irt színműveket is. Önéletrajzát szin
tén megírta. Hátrahagyott munkái 4. köt. L. Toldy, 
K. S.; gr. Széchen Antal, K. S., Kisf. Társ. Évi. u. f. 
XVI.; Szana, A két Kisfaludy; Dengi János, K. S. 
1883.; Zilahy Károly, K. S., Magyar koszorúsok al
buma; Sümegi Kálmán, K. S. regéi, Petőfi Társ. 
Lapja 1877.; u. a. K. S. prózai munkái, Ellenőr 1877. 
II.; Rényi, Petrarca és K. S., Figyelő VI.; Angyal D.„ 
Petrarca és K. S., írod. tört. közi. 1891.; Werner 
Adolf, K. S. levél-regénye, Philologiai közi. 1890. 
Pótköt. I.; Kardos Albert, K. S., Nemzet 1886. 

Kisfaludy-társaság, szépirodalmi intézet, 1836. 
alakult 16 taggal oly czélra, hogy a Kisfaludy Ká
roly emlékére begyült összeg maradékának (4475 frt) 
kamataiból pályázatokat hirdessen (a 10.500 frt 
többi részén a nemz. múzeum őrizetében levő K.-em-
lék készült). Első igazgatója Fáy András volt (1837— 
39.), első jutalmazottjai: Tarczy Lajos (a drámáról 
irt műve) és Pap Endre (»Béla« cz. balladája). 1841. 
Toldy indítványára működési körét kiterjesztette s 
fölvette a »magyar irodalmi intézet« czimet. Elnökké 
br. Jósika Miklós választatott (1842—48.), kinek 
utódai: br. Eötvös József (1860 —71.), br. Kemény 
Zs. (1871—73.), Toldy (1873-76.) , Lukács Móricz 
(1876 — 79.) és Gyulai Pál (1879-től máig). A társa
ság egyéb kiadványai mellett >Évlapok«-at is ad ki. 

Kis-Fátra, hsg, a Vág és Nyitra közötti Kis-Fátra 
hegyláncz (1. Fátra) egy része, melyet külön is K.-F.-
nak neveznek. Kezdődik a pupói (766 m.) nyeregnél 
és é.-k.-d.-ny. irányban a Na-Klate 1343 m. m. 
csúcsig terjed. Gránit és kristályos palákból álló 
hegységét a sztraczenai szük völgyben a Vág met
szi kétfelé. Vízválasztó a iogerinczén megy ; az olda
lain levonuló völgyek regényes szurdokok. A Turó-



czi medenczét é.-ny. szegélyezi. Főbb csúcsai K.-F. 
v. Kriván 1667 m., Nagy-Raszucsa 1658 m., Krisna 
1447 m., Mincsov 1419 m. 
Kis-Gércze, község Ugocsa m., 1572 lak. 
Kis-Géres, község Zemplén m., 1230 lak. 
Kis-Győr, község Borsodm., 1551 lak. 
Kis-Harta, község Pest m., 4402 lak. 
Kisháza, község, Bihar m., 1453 lak. 
Kis-Hegyes, község, Pest m., 4402 lak. 
Kisinev, Beszarabia orosz kormányzóság fővárosa 

a Byk m., 120.000 lak. Állattenyésztés, gabonakeres
kedelem, bortermelés, élénk ipar. Érsekség. 

Kisipar, mely a nyersterményeket eladásra vagy 
munkadíj szerzése végett dolgozza fel és a gyári 
ipartól főleg abban különbözik, hogy a munkadíj és 
az emberi erő (ellentétben a géppel) a k.-nál nagyon 
fontos szerepet játszanak és a munkafelosztás hiány
zik. (L. még ipar.) 
Kis-Jenő, község Arad m., 2250 lak. ; járásbíró

ság, adóhiv. 
Kis-Kapus, 1) község Kolozs m., 999 lakossal; — 

2) község, Nagy-Küküllő m., '828 lak. A m. állam
vasút szárnyvonala N.-Szeben felé innen ágazik ki. 
Kis-karácson, uj év napja, 1. karácson. 
Kis-Károly, 1. K á r o l y magyar királyok. 
Kis-Kárpátok, az északnyug. határlánczolat leg

délibb tagja ; e nevezet alatt azon hegységeket fog
lalják össze, melyek é.-é.-k. irányban a Dunától a 
Miava völgyéig húzódnak. A Vág és Morava völ
gyeiből emelkednek ki s a politikai határ nem gerin-
czükön húzódik, hanem tul a sikon, a Morva folyó 
mentén. Szorosan vett K i s - K á r p á t o k csak azon 
gránitból és kristályos palákból álló hegyek, melyek 
a Dunától é.-é.-k., a Párna csermelytől átfutott Diósi 
völgyig húzódnak. E hegység d.-ny. nyúlványán tör 
át a Duna, s a balpartján elszigetelten kiemelkedő 
H a i n b u r g i "hegység gránittömzse hozzá tartozik. 
A Kis-K. kristályos pala tömzse folytatása az Alpesek 
azon palavonulatának, mely Bécs-Ujhelyig húzó
dik, a Lajta-hegységben a harmadkori rétegek alól fel
bukkan és itt ismét összeköti az Alpeseket a Kár
pátok nagy ivével. A Kis-K. jól kifejlett vízválasztót 
alkotnak a Morva és Vág vizei között. Meredekebb 
oldala a Vág felé van. A hegy lábának magassága 
a Morva sikja felé 220 m., a Vág sikján 192 m., 
közepes magassága 600 m.; főcsúcsai a Rachsturn 
743 m., Vetterlin 700 m., Burián 716 m. A Kis-K. 
gömbölyű tetőit lombfaerdők fedik, mig előhegyein 
gyümölcsösök és szőlők vannak. Más a jellege a 
K.-K.-ok körébe tartozó többi hegycsoportoknak. 
A F e h é r h e g y s é g másodkori dolomit és mészkő, 
mely é.-ny. szegélye a Kis-Kárpátoknak s annak é.-k. 
irányában a Nádasd-Jablonczai horpadásig folyta
tódik. Nevét kőzete fehér színétől vette. Legmaga
sabb csúcsa a Havrana-Szkala 730 m. A B r e z o v a -
N e d z o i hegycsoportok is másodkoru mészkövekből 
állanak s a Zahorje völgye felé kréta-koru rétegeit 
kárpáti homokkő övezi. Legmagasabb csúcsai : a 
Bradló 815 m., Plisivecz 467 m. E hegységek víz
választója zegzugos és szakadozott. A gerinczek 
szabálytalanok és folyók szelik át a Nedzó hegy
ség karszt jellegét is. 

Kis-Kér, község Bács m., 3137 lak. 
Kis-Kereki, község Bihar m., 1032 lak. 
Kis kereskedés, 1. kereskedelem. 
Kiskirályok, J ó k a i M. regénye (1885.). 
Kis-Komárom, község Zala m., 2102 lak. 
Kis-Köre, község Heves m., 2570 lak. 

Kis-Kőrös, község Pest m., 7878 lak. Lakosai 1716. 
telepittettek Nógrád, Hont, Nyitra és Turócz megyék
ből. Petőfi Sándor itt szül.; szülőházát kegyeletesen 
őrzik, a piaczon emlékszobra. Járásbir. és adóhivatal. 

Kis-Körtvélyes, község Vas m., 1001 lak. 
Kiskorú, ujabb törvényeink értelmében nemre való 

tekintet nélkül az, a ki 24-ik életévét be nem töltötte; 
kivétel van megállapítva a nőkre nézve, akik férjhez-
menetelökkel nagykorúakká válnak és özvegységök 
esetére is megtartják, bár még nem 24 évesek. A k.-
ságnak az a jelentősége, hogy a k. cselekvési képes
sége meg van szorítva, amennyiben szülői v. gyámja 
beleegyezése szükséges fontosabb ügyletei érvényes
ségéhez. 

Kis-Kőszeg-Batina, község Baranya m., 2346 lak. 
Kis-Küküllő vármegye, határai: Torda-Aranyos, 

Maros-Torda, Udvarhely, Nagy-Küküllő és Alsó-Fe
hér vármegyék. Területe 1645'$2 km2, 101.045 lak. 
Az egész terület a belső medenczébe esik; termékeny 
hullámos vidék, melyet, mint az egész medenczét, az 
erosió fejtett ki sík jellegéből. Főfolyója a Kis-Küküllő 
és d. részét érintő Nagy-Küküllő, a kettő között vo
nul a Küküllő menti dombsor. Gabonafélék, gyü
mölcs, dohány, len bőven terem. Van egy rend. tan. 
város és 117 község. Közigazgatásilag feloszlik 4 és 
pedig erzsébetvárosi, dicső-szt.-mártoni, hosszu-aszói 
és radnóti járásokra. Tartozik az 50. cs. és kir. had
kiegészítő kerülethez, a 23. honvédezredhez és a 
74, 75, 76. népfelkelési járásokhoz. Az orsz.-gyülésbe 
3 képviselőt választ. Székhelye: Dicső-Szt.-Márton. 

Kis-Kun-Laczháza, község Pest m., 4053 lak. 
Kis-Kun-Majsa, község Pest m., 12.221 lak. 
Kis-Kunság, előbb a szabad Jász-Kun (1- e.) kerü

letek egyike. A Duna-Tisza közén 4 darabra oszolva 
feküdt; az egyik nagyobb darabot teljesen Pest vm. 
környezte, a másik Pest, Csongrád és Bács megyék 
közt, a harmadik N.-Kőrös mellett és végre Laczháza, 
a Duna mellett két darabban. Területe volt: 47*/» 
mfd3. Természetes fekvése szerint Pest vmegyébe ke-
beleztetett. Kevéssé termékeny, nagyrészt homokos és 
szikes legelő, itt-ott fekete agyag, folyói nincsenek. 

Kis-Léta, község Szabolcs m., 1411 lak. 
Kis-Lévárd, község Pozsony m., 1553 lak. 
Kisljar, erősség Terek orosz kerületben (Kaukázia). 
Kis-Lőd, község Veszprém m., 1846 lak. 
Kis-Lonka, község Máramaros m., 1945 lak. 
Kis-Magura, hsg, a Kis-Fátra hegységeinek egyike; 

a Facskoi hágótól d. felé a Kis-Nyitra és Nyitra 
folyók között. Egyik előfoka a bajmóczi várhegy. 

Kis-Majtény, község Szatmár m., 1296 lak. 
Kis-Marja, község Bihar m., 3209 lak. 
Kis-Marton, sz. kir. rend. tan. város Sopron m., 

2972 lak. Az Esterházyak régi kastélya gazdag levél
tárral. Cs. és kir. katonai alreáliskola. 

Kismiska, ily szólásban: »az sem k.« = nem cse
kélység, nem kis dolog. 

Kisoda, község Temes m., 1445 lak.' 
Kis-Orosz, község Torontál m., 3419 lak. 
Kis-Oroszi, község Pest m., 1001 lak. 
Kis-oroszok, Oroszország d.-ny.-i részén és Gali-

cziában lakó, az orosz és lengyel nyelv keverékét be
szélő szláv nép, egy részök a veres-orosz nevét viseli. 
Számok 15 millió. 

Kis-Oroszország, tartománv Oroszország d.-ny.-i 
részén, ter. 207.792 km 2, 10,332.773 lak. Feloszlik 
Kiev, Tsernigov, Poltava, Charkov kormányzósá
gokra. Litvánia, majd Lengyelország birta, 1686 óta 
az oroszoké. 



Kisorsolási ügylet, vmely áru értékesítése oly mó
don, hogy a venni akarók bizonyos számokat raknak 
meg és azután sorshúzás v. szerencsejáték utján ha
tározzák meg, kinek tulajdonába megy át az áru; 
rendőri engedélyre szorul. 
Kis-Ósz, község Torontál m., 2344 lak. 
Kispap, a papnövendék népies neve. 
Kis-Pereg, község Arad m., 2020 lak. 
Kis-Pest, község Pest m., 4913 lak. 1871. keletkez

tek a sz.-lőrinczi pusztán Kis-Pest és Törökfalva 
telepek, melyek 1875. községgé egyesültek. Majoros 
gazdaságok között fekszik; a fővárosi nyaralók 
egyik telepe. 
Kis-Pomba, község Liptó m., 1497 lak. 
Kis-Rákócz, község Ugocsa m., 1548 lak. 
Kis-Rebra, község Besztercze-Naszód m., 2595 lak. 
.Kiss, 1) A l b e r t , orsz. képv., szül. 1838. Bod-Palá-

don, Szatmár m. Jog- és hittani tanulmányokat vég
zett, a hatvanas évek eleje óta ev. ref. lelkész és 
a népnevelés terén buzgólkodott; egyházkerületi ta-
nácsbiró, 1878 óta orsz. képviselő.. — 2) Áron 
(hegymegi), debreczeni ev. ref. püspök és iró, Kiss 
Áron botpaládi ref. lelkész és iró (sz. 1788., f 1834.) 
fia, sz. 1815. Kisnaményban Szathmár m.; tanulmá
nyait itthon és Bécsben végezte, előbb tanitó, 1860. 
porcsalmai ref. lelkész és szathmári esperes, igen 
tevékeny részt vett az egyházi életben. 1885. szept. 
17. ülte 25 éves esperesi jubileumát; 1892. a Tiszán 
tuli (debreczeni) egyházkerület püspöke. Kiváló irói 
tevékenységet fejtett ki, irt költeményt, hírlapi czik-
keket s a magyar protestáns egyház történetére vo
natkozó munkákat; — 3) Áron , az előbbinek fia, 
iró, bölcsészettudor és tanár, sz. 1845. Porcsalmán ; 
tanulmányait itthon befejezve, külföldön járt. 1875. 
bpesti állami polgári és elemi iskola-tanitóképezdei 
tanár, a közoktatási tanács tagja, számos önálló 
munkája és dolgozata jelent meg főleg a nevelési ügy 
és történet köréből. — 4) E rnő (ittebei), 1848/49-ki 
honvéd-tábornok, az aradi vértanuk egyike, szül. 
1800. Temesváron. Dúsgazdag földbirtokos volt, ifjú 
korában a katonai pályán szolgált s mint huszár
ezredes lépett át 1848. a magyar hadseregbe. A 
szerbek ellen vitézül harczolva tábornok, majd tábor
szernagy és 1849. február havában országos főhad-
parancsnok lett; Görgey fővezérsége alatt a tiszai 
sereget vezette. A fegyverletétel után az osztrákok 
halálra ítélték és Aradon 1849. október 6. golyó által 
kivégezték. — 5) G y ö r g y , szobrász, szül. 1852. 
Dulánszky pécsi püspök képeztette ki. Hosszabb 
ideig Rómában és Münchenben folytatta tanulmá
nyait. Egyike a legeredetibb magyar szobrászoknak. 
»A szamaritánus« és »A gyilkos* szoborművei a 
nemz. múzeum folyosóját díszítik; ő készítette a 
pécsi székesegyház s számos fővárosi középület 
homlokzati szobrait és Deák Ferencz síremlékén a 
lengő angyal szoboralakot, továbbá a horvátok 
által legújabban Pozsegán Imbriszomics Luka em
lékére emelt álló szobrot. — 6) J á n o s , hittudor, a 
Szt.-István társulat igazgatója, sz. 1857. nov. 21. 
Szegeden; tanulmányait befejezve, 1880. jul. 7-én 
Csanád egyházmegyei pappá szenteltetett, előbb 
káplán, később tanár s a Szent-Imre intézet, 1889. 
a bpesti Szent-István társulat igazgatója. Irt böl
csészeti és hittud. dolgozatokat s szerkeszti a Böl
csészeti és a Hittud. folyóiratokat. — 7) József , 
költő és szerkesztő, a Petőfi-társaság tagja, szül. 
1843. novemb. 8. Mező-Csáthon (Borsod m.). Első 
műve az 1868. megjelent Zsidó dalok cz. könyv 

volt. A figyelmet azonban csak később vonta balla
dáival magára 1874. Budapesti rejtelmek cz. alatt 
8 kötetes regényt irt Szentesy Rudolf néven. 1871 —73. 
a »Képes Világ« czimü folyóiratot szerkesztette. 
Azóta Költemények, Ünnepnapok, Ujabb költemé
nyek s Mese a varrógépről cz. művei jelentek meg. 
1891. óta szerkesztője a Hét-nek. Költeményei közül 
igen népszerűek balladái. Számos versét idegen nyel
vekre, főleg németre lefordították. — 8) K á l m á n , 
Áron püspök fia, a nagykörösi ev. ref. tanítóképezde 
igazgatója, szül. 1843. Porcsalmán, előbb lelkész, 
1875. a nagykörösi képezde tanára, utóbb igaz
gatója, több egyháztörténelmi munkát i r t ; főműve : 
A szathmári ref. egyházm. tört. (Kecskemét 1887.). 
— 9) Pá l (nemeskéri), orsz. képviselő, szül. 1856. 
St. Ange-on Francziaországban. 1880. jogi tanul
mányainak bevégzése után visszatért, 1882 óta orsz. 
képviselő. 

Kis-Selyk, község N.-Küküllő m., 1804 lak. 
Kissingen, város Alsó-Frankónia bajor kormány

kerületben a Frank-Saale m., 4500 lak. Látogatott 
fürdőhely, só és dus szénsav tartalmú ásványforrások
kal (10 — 20° C.). A Pandúr-forrás a XVI. században 
és a Rákóczy-f. 1737. fedeztetett fel. 1874. jul. 13. 
Kullmann merénylete Bismarck herczeg ellen. 

Kis-Solymos, község Udvarhely m., 1030 lak. 
Kis-Szállás, község Bács-Bodrog m., 1794 lak. 
Kis-Szamos, 1. Szamos. 
Kis-Szeben, sz. k. rend. tan. város Sáros m., 2817 

lak. a Tárcsa balpartján. A kis belvárost tornyos 
körfalak övezik; a piaczon díszes kath. plébánia
templom, mely a XV. században gót stílben épült; 
közelében a kegyesrendiek temploma, társháza és 
gymnasiuma ; két ág. ev. templom. Járásbir., adóhiv. 
A Svablyuvka hegy meredek lejtőjén, a Tárcsa 
jobb oldalán egy barlangból ásványos forrás fakad; 
mellette fürdő van. 

Kis-Székely, község Tolna m., 1506 lak. 
Kis-Szent-Miklós, község Temes m., 2035 lak. 
Kis-Talmács, község Szeben m., 1483 lak. 
Kis-Tapolcsány, község Bars m., 1363 lak. Egy

kori Rákóczy-kastélya most Károly Lajos főherczeg 
tulajdona. 
Kis-Tárkány, község Zemplén m., 1010 lak. 
Kistelek, község Csongrád m., 7459 lak. E falu

tól é.-ra esik P u s z t a s z e r (1. e.) történelmi sikja. 
Kis-Teremia, község Torontál m., 1483 lak. 
Kis-Terenne, község Nógrád m., 2698 lak., gazdag 

kőszéntelepek. 
Kis-Tikvány, község Krassó-Szörény m., 1489 lak. 
Kistna (szanszkrit Krisna), a Dekhan félsziget 

(Elő-India) nagy folyama, a Nyugot-Ghatban ered, 
hegyvidékeken át számos kanyarulatokban áthaladva 
Masulipatam m. az Indiai oczeánba szakad. 

Kis-Torák, község Torontál m., 2963 lak. 
Kis-Tormás, község Tolna m., 1198 lak. 
Kis-Torony, község Szeben m., 2297 lak. 
Kis-Tószeg, község Torontál m., 1220 lak. 
Kis tükör , mult századi munka, Losontzi István 

hármas kis tűkre, mely a bibliai történeteket, Magyar
ország és Erdély történetét, földrajzát stb. kérdések 
és feleletek alakjában ismertette. A könyv először 
Pozsonyban 1771. Kis Tükör czimmel jelent meg; 
később hol Kis Tükör, hol Hármas K. T. czimmel 
adták k i ; népszerűségét bizonyítja, hogy 12 kiadást 
ér t ; az utolsó 1845. jelent meg. 

Kisucza, folyó, ered a nyug. Beszkidekben a Poro-
jácska-Viszoka csúcs körül, és pedig a Porojácska 



Cserne és más csermelyek egyesüléséből. Kezdetben 
a hegység csapásával egyező hosszvölgyön foly 
és Zsolnával átellenben szakad a Vágba. Számos 
patakot vesz fel. 
Kisucza-Ujhely, község Trencsén m., 1789 lak. A 

Kisucza folyó völgyében. 
Kisujj, a kéz és láb legkisebb ujja; átvitt ért. az 

erőnek, hatalomnak legalsó foka, pl. kisujjammal sem 
nyúltam hozzá. 

Kisújszállás, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok m., 
12.527 lak., járásb., adóhiv. 
Kis-ujszállás-dévaványa-gyomai helyi érdekű 

vasút, engedélyeztetett 1888-ban 90 évre; alaptőkéje 
1890. végén 4672 drb 100 frt névért, törzsrészvény 
forgalomban, 3014 drb 100 frtos törzsrészvény ki 
nem bocsátva, 11.528 drb 100 frtos elsőbbségi 
részvény; a pálya a m. kir. államvasutak üzemében 
van; hossza 44.7 km. és Kisújszállástól Dévaványa 
érintésével Gyomáig terjed, a forgalomnak 1889. 
okt. 10-én adatott át. 
Kis-Várda, község Szabolcs m., 6458 lak.; járásb., 

adóhiv. 
Kiszács, község Bács-Bodrog m., 3920 lak. 
Kiszetó, község Temes m., 1435 lak. 
Kiszindia, község Arad m., 1624 lak. 
Kiszolgáltatás, 1. kiadatás. 
Kis-Zombor, község Torontál m., 3994 lak. 
Kitagadás, exhereditio, a szülők v. gyermekek azon 

végintézkedése, melynek értelmében az egyik a 
másiktól a megillető törvényes örökrészt megvon
hatja. A k. esetei: ha a gyermek szülői iránt méltat
lanságot követett el, ha a szülők irányában a köteles 
tiszteletet megszegte v. erkölcstelen, bűnös életet 
folytatott. 

Kitárul reszkető karom, Ölelni földedet, S reá 
záporként hullatom Fiúi könyemet. Szülöttidben 
csalatkozám, Te hű s igaz valál hazám! K u n o s s 
Endre »Vándordal«-ának kezdete. 

Kithaeron (most Elateas), hegycsoport Boeotiában, 
1410 m. magas. 

Kitérő, a vasúti vágányok azon összeköttetése, 
melyen át egész vonatok egyszerre mehetnek egyik 
vágányból a másikba. Főrészei: a v á l t ó , melylyel a 
kitérőhöz közeledő vonatot egyik v. másik vágányra 
irányítják és a k e r e s z t e z é s , melynél a szétmenő 
vágányok közbenső sinszálai metsződnek. Az egybe
kapcsolt vágányok közül a fontosabb a f ő v á g á n y , 
a másik a k . v á g á n y . A váltók mindenkor helyes 
állíthatása végett az állomáson a k.-k központo
sítva vannak és vmely központi helyről állítják őket. 
(L. K. Lipthay S. Vasutépitéstan 1891.) L. blokkmü. 
Kitonich J á n o s , jogtudós, horvát család ivadéka, 

szül. a XVI. sz. második felében. A királyi ügyek 
igazgatója volt. Jogi művei közt legjelesebb a 
»Directio methodica processus iudiciarii«, mely 
1619-ben jelent meg s mint az első magyar perjogi 
munka nevezetes helyet foglal el jogi irodalmunkban. 
Magyarra is lefordították. 

Kitűzés, vmely építménynek a terepen a tervezet 
szerint való kijelölése az által, hogy főbb pontjain, 
u. m.: a sarok-, törési stb. pontokon karókat vernek be. 

Kiung-Tsau, város Hainan Ehenár szigeten, 40.000 
lak. az idegeneken kivül. 

Kiu-Shiu, Japán második legnagyobb szigete és 
tartomáya, ter. 43.615 km 8, 6,166.482 lak.; főhelye 
Nagasaki. 

Kiutasítás, megtiltása annak, hogy vlki egy bizo-
nvos területen tartózkodjék; gyanús egyéneket 

vlmely község területéről a rendőrség utasíthat ki; 
az egész államterületről való kiutasítás főleg idegenek 
ellen alkalmaztatik; a tilalom kibocsátása után az 
illetőnek meghatározott időben távoznia kell, külön
ben a határra szállítják. Egyes idegenek kiutasítása 
nálunk is előfordul. Tömegesen az utóbbi években 
Orosz-, Porosz- és Francziországban eszközöltek ily 
kiutasítást. 

Kiütés, exanthema, bőrbetegség, mely foltok, 
csomók, hólyagcsák, pustulák stb. alakjában jelent
kezik a bőr felületén. Gyógykezelés: fürdők, szappan, 
kátránykészitmények, ólomkenőcs, étető szerek. 
Kiváltság, privilégium, előjog, szabadalom, mely 

tulajdonosát a köztörvény alól kiveszi s külön 
kedvezményezett jogállapotba helyezi; ilyen k.-on 
alapult a régi rendi társadalom; azon osztályok, 
melyek azokat élvezték, voltak a kivál tságc-s 
osztályok v. rendek; k.-levél, azon királyi szabada
lomlevél, mely kiváltságot adományoz egyeseknek v. 
testületeknek. Ma a törvény előtti egyenlőség korá
ban a rendek, közjogi természetű kiváltságai meg
szűntek. L. még privilégium. 

Kivándorlás, elhagyása azon országnak, melyben 
valaki honos, azon szándékkal, hogy a honossági 
köteléket feloldja. A kivándorláshoz elbocsátás szük
séges. Ezt béke idején megadja Magyarország 
és Fiume területére a belügyministerium, Horvát-
Szlavonországban a bán. Ez elbocsátás béke idején 
meg nem tagadható attól, ki a) rendelkezési képesség
gel bír, b) állami v. községi adóval hátralékban nincs, 
c) nincsen bűnügyi vizsgálat alatt. Sorhadi, tartalék
os póttartaléki kötelezettségben álló egyének csak a 
közös hadügyminisztérium v. honvédelmi minisz
térium engedélye alapján bocsáthatók el. Háború 
idején ő felsége határoz. Az elbocsátás kiterjed a 
férfi nejére ós atyai hatalma alatt, de védkötele-
zettségben nem álló kiskorú gyermekeire. A k.-nál a 
tömeges elköltözés és pedig tengeren tuli országokba 
érdemel figyelmet, mert a népvándorlás kora óta nem 
öltött oly nagy arányokat, mint századunkban. 
1815—90. Nagy-Britanniából 12, 1820-90 . Német
országból 5 1 / a millió ember költözött az Egy.-Álla
mokba ; ma ezenkívül Kanadába, Braziliába, Argen
tiniába, Ausztráliába irányul. Német- és Angolorszá
gon kivül néhány év óta nagy a k. Olaszországból 
(1890-ben 217.244), sőt hazánkból is. Hazánk terüle
téről régebben is volt k., a Dunán túlról Szlavóniába, 
a székelyföldről Romániába, de a tengeren tuli k. 
1880 óta öltött nagyobb arányokat, főleg az északi 
és keleti megyékből, honnan 1881—90. csupán 
Hamburgon és Brémán át 179.526 magyar alattvaló 
vándorolt ki. A kivándorlók nagyobb része tót és 
zsidó; egy részök visszatér ugyan, de a túlnyomó 
többség állandó tűzhelyet teremt magának az é.-ame
rikai Egyesült-Államokban, mert más tengerentúli 
országokat magyar kivándorlók csak kevesen ke
resnek fel. 

Kivégzés, 1. halálbüntetés. 
Kivételes törvény, igy szokás nevezni azt a tör

vényt, mely rendkívüli körülmények beálltával hoza-
tik, még pedig nem a honpolgárok összeségére, hanem 
azoknak csak egyik részére nézve; ilyen volt az 
1878.S az azután többször meghosszabbított törvény 
a szoczialisták ellen Németországban. 

Kivitel, a belföldön termelt, de fel nem dolgozott és 
el nem fogyasztott czikkek, anyagok külföldre való 
szállítása; k.-i t i l a l o m , az állam v. más hatóság 
által vmely czikk k.-ére állandóan v. ideiglenesen tett 



intézkedés, melynek czélja a belföldi fogyasztás 
olcsóbbá tétele; k. i. k e d v e z m é n y t ad az állam, 
hogy a hazai ipart előmozdítsa, a mit a már meg
fizetett • adók- v. vámoknak a k. alkalmával való 
visszatérítés utján ér el ; k.-i k e r e s k e d é s , mely a 
honi termékek külföldre szállításával iparszerüen 
foglalkozik; k.-i vám, a belföldi czikkekre a k. 
alkalmából rótt pénzbeli szolgáltatás. K.-i m i n t a 
r a k t á r , állandó kiállítás a k.-i kereskedés előmozdí
tása czéljából. 

Kiviteli ju ta lom, 1. vám- és adóvisszatérités. 
•Kiviteli müvelet, azon művelet, melyet vmely 

épités végrehajtásáról készítenek, s melyben az 
épitésközben felmerült tervváltoztatások, több és 
kevesebb munkák benfoglalvák. 
Kivonás, 1) a testek bizonyos alkatrészeinek ki

oldása alkalmas folyadékkal, pl. vizzel, alkohollal, 
aetherrel stb.; — 2) a m e n n y i s é g t a n b a n azon 
művelet, midőn vlmely adott összeghez s ennek egy 
szintén adott részéhez a kiegészítő másik részt 
keressük. A k. jele a — (minus), melyet a kivonandó 
mennyiség elébe helyezünk. 

Kivonat, 1) vlmely terjedelmesebb műnek csak leg
lényegesebbjeit magában foglaló munka; — 2) vlmely 
anyagnak kivonata, pld. huskivonat (1. k.-anyag). 

Kivonatanyag, állati v. növényi anyagoknak bizo
nyos folyadékkal való kezelésénél nyert oldat, egész 
sűrűre v. szilárddá bepárolva, pl. husk., gyógy-
szerk. stb. 

Kizdia, község Temes m., 1604 lak. 
Kizil-Irmak, folyam Kis-Ázsiában, a Köszedagh-

ban ered, nagy félkört alakítva ömlik Sinope körül 
a Fekete tengerbe. Az ókorban Halys. 

Kiziljevoi sziget, a Dunában Báziáson alul, 
Szerbiához tartozik. 7 km. hosszú s 1—3.3 km. 
széles. Rajta fekszik Osztrovó falu. 

Kiz-Kalezi (leány torony, Leander tornya), torony 
(régebben világító t ) , Skutarinál, a Boszporus ázsiai 
partján. 

Kizlár-Aga (tör.), a szultán háremének felügyelője 
s az eunuchok főnöke, magasrangu udvari tiszt. 

Kjelszy, orosz-lengyel kormányzóság, ter. 10.093 
km., 688.310 lak. Hegyeiben szenet, kénkovandot 
és ólmot bányásznak. Fővárosa K., 11.000 lak. 
•Klaczko Gyu la , lengyel iró, szül. 1828. nov. 6. 

Vilnában. 1869—70. osztrák udv. tanácsos. Számos 
művet irt, főleg Lengyelország történeti, politikai és 
költészeti viszonyairól. Két kanczellár (Bismarck és 
Gorcsakov) czimű munkája magyarul is megjelent. 

Kladno, város Csehországban, 15.000 lak., vas- és 
szénbányászat, vaskohók 
Kladrub, osztrák császári udvari méntelep Cseh

országban; a XVII. század eleje óta áll fenn; ekkor 
csupa spanyol lovat tenyésztettek benne; most e lovak 
mellett angol telivért is tenyésztenek; ez a méntelep 
látja el első sorban a bécsi udvari istállókat. 

Klagenfurt, Karinthia fővárosa a Glau m., 20.000 
lak. A tartománygyülés székhelye, középiskolák, csi
nos Rudolfinum könyvtárral és múzeummal. Elénk 
kereskedelem és ipar; római régiségek, a gurki érsek 
székhelye. Közelében a wörthi (1. e.) tó. 

Klamarik J á n o s , vallás- és közokt. min. tanácsos, 
a minisztérium IV. ügyosztályának (középiskolák), 
főnöke, szül. 1832. Losonczon; 1861. beszterczebá-
nyai gymn. tanár, 1867. igazgató, a Ferencz József
rend lovagja, 1876. beszterczebányai tankerületi fő
igazgató, 1883. Bpesten osztály-, később min. taná
csos; több bölcsészeti és mennyiségtani tankönyvet 

fordított, egybeállította a középiskolák szervezetére 
vonatkozó adatokat (Bpest 1881.); irt értekezéseket 
és más dolgozatokat. A közokt. tanácsban a minisz
térium egyik képviselője, a paedagogiai társaság 
elnöke. 

Klampenborg, dán tengeri fürdőhely, Kopenhága 
közelében. 

Klanac, község Lika-Krbava m., 1951 lak. Várrom, 
ferenczrendi kolostor. 

Klanjec, község Várasd m., 1104 lak. Ferenczrendi 
kolostor; közelében hegyen várrom. 

Klapka G y ö r g y , 1848/49-iki honvéd-tábornok, 
szül. 1820. ápril 7. Temesváron; 1838. az osztrák 
hadseregbe s 1842. a magyar nemesi testőrségbe lé
pett. Mint nyugalomba vonult főhadnagyot találta a 
szabadságharcz kitörése, melynek kezdetén felaján
lotta szolgálatait a magyar kormánynak. Erdélyben 
a székely fölkelést szervezte, majd szeptemberben 
mint őrnagyot Komárom és Pozsony erődítésével 
bízták meg; novemberben a Vetter vezetése alatt álló 
déli hadsereg táborkari főnöke, majd a hadügymi
nisztérium táborkari osztályának vezetője. Mészáros 
Lázárt kassai kudarcza (1849. jan. 4.) után fölváltva 
a vezényletben, Schlicket visszaszorította; a kápolnai 
csatában kitüntette magát s az isaszegi csatában 
(ápril 6.) a magyar fegyvereknek szerezve meg a 
győzelmet, tábornok lett. A váczi (ápril 10.) és 
nagysarlói (ápril 14.) győzelem s a Komárom várát 
felszabadító komáromi csata (ápril 26.) után 1849. 
május havában Görgey Debreczenbe küldte, hogy a 
hadügyminiszterségben helyettesítse; júniusban 
azonban visszalépett s Komárom parancsnokságát 
vette át. Görgey elvonulása után 18,000 emberrel ma
radt Komáromban; jul. 30. a Vág völgyéig szorította 
az osztrákokat, aug. 5. elfoglalta Győrt s a világosi 
fegyverletétel után szept. 27-ig hősiesen védte Komá
rom várát, melyet ekkor katonái amnestiájának biz
tosításával és saját tábornoki rangjának fentartásá-
val adott át az osztrák seregnek. Erre külföldre ment 
s Londonban, majd Genuában s 1855 óta Genfben 
élt. 1859. az olaszországi magyar legio létrehozásán 
fáradozott s Kossuthtal és Telekivel megalakitá a 
Magyar Nemzeti Igazgatóságot; az emigránsok ter
veiben ő volt kijelölve a megindítandó függetlenségi 
háború vezéréül. A porosz-osztrák háború kitörése
kor 1866. Felső-Sziléziában magyar légiót szervezett, 
melylyel a háború utolsó napjaiban magyar területre 
lépett, de az időközben megkötött fegyverszünet gyors 
visszavonulásra kényszeritette. 1867. hazatért s orsz. 
képv. lett; később visszavonult a politikától; 1886. 
kiadta Emlékeimből czimű, az emigráczióra vonatkozó 
nagybecsű följegyzéseit; a szabadságharczról már 
előbb jelentek meg érdekes dolozatai: Der National-
krieg in Ungarn und Siebenbürgen (Lipcse 1850.) és 
Memoiren von April bis October 1849. (u. o. 1851.) 
f 1892. május 17. Budapesten; temetése május 20. a 
belvárosi kath. plébánia-templomból országos részvét 
közt mént végbe. 

Klaproth H e n r i k G y u l a , német nyelvész, szül. 
1783. okt. 11. Berlinben, 1804—12. orosz szolgálat
ban, 1815 óta Parisban, a hol f 1835. aug. 28. mint 
az ázsiai nyelvek tanára. Ázsiai utazásairól és az 
ázsiai nyelvekről több fontos művet irt. 

Klára, szen t , szü l . 1193. Assisiban, assisi szentFe-
rencz lelkes hive, a házasság elől kolostorba menekült s 
1212. a St. Damian-zárdában a K l á r a - a p á c z á k v . 
k l a r i s s z á k szerzetét alapította (1. klarissza-apá-
czák rendje), f 1253.; emléknapja aug. 12. 
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Klarinéttá 1. clarinette. 
Klár is v. ka lár is , 1. korall. 
Klarissza-apáczák rendje, Szt. Klárától szárma

zik (szül. Assisiben 1193.), ki Szent Ferencz taná
csára kolostorba vonult, a Ferenczrendiek kötelékébe 
tartozó női szerzetes rendet alapított. Alapszabályait 
III. Honorius 1220. hagyta jóvá. A rend gyorsan ter
jedt egész Európában. Magyarországba 1240. jött be; 
Nagyszombatban, O-Budán (1332-ben), Zágrábban, 
Kis-Martonban, Pozsonyban (1292-ben), Körmenden, 
Rohonczon, Pesten (1729.) stb. voltak rendházai. 
Az ó-budai kolostor tagjai a török dúlás után 
Pozsonyba költöztek, magukkal vivén Szt. Margit 
ereklyéit és Erzsébet királyné, Nagy-Lajos anyjának 
tetemeit. 1714. tértek ismét vissza Budára. A rendet 
II. József császár törölte el 1782-ben. 
Klasszicismus, azon költői és művészeti irány, 

mely a régi görög és római költők példáján alap
szik. Jellemzik általánosságban: az elvontabb esz-
ményiségre (1. e.) törekvés, a nemzeti és egyéni 
érzések mellőzése s az »általános emberi «-nek 
kultusa, a formatökélynek és a kifejezések válasz-
tékosságának mindennél többre becsülése, tárgyias 
nyugalom s bizonyos hagyományos alakokhoz való 
merev ragaszkodás. Az irodalmi klasszicismus az 
ó-kor klasszikus népeinél, kül. a görögöknél, szü
letett és érte el legmagasabb tökélyét a »tiszta szép
nek* öntudatos és összhangzó megalkotásában. Le
hanyatlásukkal letűnt a k. virágkora is. Csak a re-
naissance (1. e.) adott ismét lendületet a klasszikus 
iránynak s. minden nép irodalma keresztülment ennek 
iskoláján. A francziáknál az ugynev. uj k l a s s z i 
c i s m u s fejlődött ki XIV. Lajos korában (XVII. szd) 
s a drámában érte el tetőpontját. Ez uj k. Európa-
szerte hódított, nálunk Bessenyei Györgyben és tár
saiban talált buzgó követőkre. A német irodalomban 
a k. az ugynev. n é m e t - g ö r ö g e s z m é n y i s é g a l a k 
jában, Winckelmann műtört. tanulmányainak és 
Lessing >Laokoon«-jánakhatása alatt,főleg Goethénél 
és Schillernél fejlődött ki. Ennek is megvolt hatása 
irodalmunkra Kazinczy és iskolája utján. 

Klasszikus, lat. rtassicus, kiváló, remek, példány-
szerü. Az elnevezés onnan ered, hogy klasszikusok
nak (classici) nevezték a rómaiak azon polgárokat, 
kik Servius Tullius király alkotmánya szerint a 6 osz
tályra különített nép első osztályába tartoztak. A II. 
sz.-tól kezdve a k. nevet az ókor jeles íróira ruház
ták. Szélesebb ért. más nemzeteknek is vannak 
klasszikusaik, t. i. remekíróik, kik a szépet minta
szerű formában és nyelven fejezték ki, tekintet nélkül 
arra, hogy gondolkozásuk iránya és széptani felfo
gásuk m e g e g } ^ ^ a régiekével. K l a s s z i k u s k o r a 
vmely népnek az, melyben irodalma és művészete 
virágkorát éli. K l a s s z i c i t á s , mintaszerűség. 
Klastrom, 1. zárda. 
Klastromalja, község Bereg m., 311 lak. Mellette 

a Csernekhegy (1. e.) és kolostor. 
Klausenburg, magy. Kolozsvár. 
Klausthal , város Hildesheim porosz kormánykerü

letben a Harz hegységen, 600 méter magasban, 
9000 lak. Ezüst- és ólombányászati akadémia. 

Klauzál Gábor , 1848/49-iki magyar földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszter, szül. 1804. nov. 
18. Pesten. 1827. csongrádi követ, 1832-től pedig a 
reformokat követelő ellenzék legjelesebb tagjai közé 
tartozott; 1840. tagja volt a büntetőtörvény kidolgo
zására kiküldött bizottságnak, s 1843—44-ben Deák 
Ferencz távollétében az ellenzék vezére. 1848. föld

mívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterré ne
veztetett ki, de a szabadságharcz kitörése minden 
nagyobb működésének útját állotta, mint békesze
rető s egészségében megtámadott ember, Batthyány-
val egyidejűleg visszavonult s csak 1861-ben lépett 
ki ismét a politikai küzdőtérre, midőn Szeged városa 
képviselőjévé választotta, f 1866. aug. 3. Szegeden. 

Klavir, zongora; kl . -ozni , zongorázni. 
Kleanthes, gör. bölcsész Athénben, Kr. e. a 

III. szdban, a stoicismus egyik alapitója. 
Kléber (kléber) J á n o s B a p t i s t e , franczia had

vezér, szül. 1753. márcz. 9. Strassburgban. 1793. 
mint tábornok harczolt Vendéeben, 1798. részt vett 
az egyiptomi expediczióban, követte Bonapartét 
Syriába s annak távozása után főparancsnok. 1800. 
majdnem egészen visszahódította Egyiptomot, 1800. 
jul. 14. egy török meggyilkolta. 

Kleckner A la jos , a kassai kir. jogakadémia igaz
gatója, szül. 1836. jun. 1. Redován, Gömör m. Előbb 
hittudományt, később jogot hallgatott. 1860. auscul-
tans a bpesti cs. és kir. törvényszéknél, 1861. a fo
galmazói szakban működött a visszaállított magy. 
kir. ítélőtáblánál, 1862. köz- és váltóügyvéd, 1863. 
segéd, később helyettes, 1864. rendkívüli, 1868. ren
des tanár, 1884 óta igazgató a kassai kir. jogaka
démián. 

Kleeberg K lo t i ld , zongoraművésznő, szül. 1866. 
Parisban. Tizenkét éves korában fényes sikerrel ját
szott Parisban hangversenyen, azóta bejárta Európát. 

Klein, 1) G y u l a , a műegyetemen a növén3rtan rendes 
tanára, szül. 1844. Eperjesen, 1864. a bécsi, majd 
1867. állami ösztöndijjal a zürichi egyetemen hall
gatta a növénytant. 1869—70. főreálisk., 1872 óta 
egyetemi tanár. 1883. a m. tud. Akadémia 1. tagja. 
Számos dolgozatot irt, melyek egyikét a franczia 
tud. Akadémia díjjal tüntette ki. — 2) G y u l a Lipót, 
német iró, szül. 1810. Miskolczon, többnyire Berlin
ben tartózkodott, s u. o. f 1876. aug. 2. Mint drá
maíró működött, de főműve a dráma története 13 
kötetben. 

Kleinpaul Rudolf, német iró, szül. 1845. már-
czius 9. Grossgrabeban Kamenz mellett, Lipcsében 
él. Vonzó útleírásokat irt, különösen nagyobb mun
kákat Rómáról, Nápolyról és Flórenczről, 

Kleinschmidt, 1) A r t h u r , német történetíró, szül. 
1848. ápr. 3. Wiesbadenben. 1875. a heidelbergi 
egyetemen a történet magán-, 1887. rendkívüli ta
nára. Számos történeti művet irt. — 2) (wilhelms-
thali) F e r e n c z , vezérőrnagy, szül. 1841. Ajosef-
stadti landwehr dandár parancsnoka. 

Kleist, 1) E w a l d K e r e s z t é i y , ném. idyllköltő, 
szül. 1715., a kunersdorfi ütközetben megsebesül
vén, f 1759. >A tavasz* cz. leiró költeményét Cso
konai dolgozta át magyarra. — 2) Henr ik , kiváló 
ném. színműíró, szül. 1777., öngyilkos 1811. >Heil-
bronni Katiczá«-ját (1. e.) magyar színpadokon is 
sokat adták. 

Kleisthenes (Clisthenes),. orthagorida, sikyoni zsar
nok, a delphii első szent háborúban részt vett. f 570. 
Kr. e. Unokája K., az alkmaeonidák feje, az athéni 
alkotmányt demokratikus szellemben átalakította 
510 Kr. e. 
Kleist-Retzow J á n o s H u g ó , porosz politikus, 

szül. 1814. nov. 25. Kiekowban. 1849. a képv. tagja, 
1851—58. a rajnai tartomány főelnöke, az urakháza 
és 1877. óta a birodalmi gyűlés tagja, a német con-
servativek vezére, f 1892. 

Klekk, község Torontál m., 1545 lak. 



Klenócz, község Gömör m., 4591 lak. 
Klenoznik, község Várasd m., 2411 lak. 
Kleobis és Bitón, Kydippenak, Hera argosi papnőjé

nek fiai, kik fogat hiányában maguk húzták anyjuk 
kocsiját a messze fekvő templomba, s itt anyjuk imá
jára, melyben gyermekei számára a legnagyobb bol
dogságért esengett, örökre elaludtak. 

Kleofás, s z e n t , ama két tanítvány egyike, kiket, 
mint Lukács ev. irja, Jézus a feltámadása utáni napon 
Emauzba kisért. Emléknapja okt. 25. 

Kleomenes, spártai királyok; 1) I. K. 520. Kr. e. 
Zsarnok és vérengző volt, f 491-ben. — 2) VIII. K., 
helyreállította a lykurgusi törvényeket. Antigonos 
Dóson macedóniai király által megveretve f önkeze 
által. 220. Kr. e. 

Kleopátra, XI. Ptolemaeus Auletes egyiptomi király
nak szépségéről hires leánya, szül. 69. Kr. e., atyja 
halála után, 51., kiskorú fivérével, XII. Ptolemaeussal 
együtt uralkodott, majd ennek halálával, Caesar 
kegye folytán egyedül birta a trónt. Később Caesar, 
kitől 47. Caesariont szülte, Rómába hívta s való
ságos balkézre való házasságban élt vele. Caesar 
meggyilkoltatása után visszament országába, meg
gyilkoltatta legifjabb öcscsét, XIII. Ptolemaeust s 
41. M. Antonius triumvir kedvese, kit vakon hódoló 
rabjává tett. Az actiumi ütközet után, Octavianus 
kegyét nem tudván megnyerni, fogságában mérges 
kigyót tett keblére s annak marásától f 30. Kr. e. 
Antoniussal való végzetszerű viszonyát Shakespeare 
dolgozta fel »Ant. és K.« cz. művében. 
Kleopátra tűje, ó-egyiptomi obeliszk, rózsaszínű 

gránitból, Alexandriában, 22 m. magas, közel 2 m. 
átmérővel, 1880. New-Yorkba vitetett; mellette, hosz-
szu ideig a föld alá temetve, feküdt egy második 
obeliszk, melyet 1878. Londonban állítottak fel. 
Kleptomania, l o p á s i r ö g e s z m e , a monoma-

niák egyik állítólagos faja, mely különben tisztessé
ges egyéneknél nómelykor fellépő ellenállhatlan lopási 
ösztönben nyilvánulna. 

Klima, 1) a föld felszine vmely helyének hajlása a 
föld forgási tengelye felé, tehát csillagászati klímák 
a két-két párhuzamos kör között fekvő övek; 2) é g a l j , 
vmely hely légköri viszonyainak összesége hő és 
nedvesség, szelek és időjárás szerint. Megkülön
böztetnek m a t h e m a t i k a i v. s o l a r i s k.-át, mely a 
nap állásától, az illető hely szélességi fokától, és 
p h y s i k a i v. v a l ó d i k.-át, mely egyéb körülmé
nyektől és viszonyoktól függ. Itt háromféle ellentét 
merül fel, m. p. 1) a t e n g e r i k. (partvidéki kl., szi
geteken és mindennemű tagolt, öböl- és félszigetdűs 
szárazföldön, p. o. Nyugat-Európában, hűvösebb 
nyarakkal, enyhe téllel) és a s z á r a z f ö l d i kl. között 
(nagy szárazföldeken, p. o. Kelet-Európa, Ázsia bel
seje, Afrika, melyeket nagy szárazság, nagyobb de
rültség, szigorú tél és forró nyár jellemez); 2) a keleti 
és nyugati partok közötti ellentét, a mennyiben ama
zokon hasonló szélesség alatt szigorúbb tél és for
róbb nyár van, mint ez utóbbiakon ; 3) a felföldek 
és alföldek közötti ellentét (a hő csökkenése vmely 
hely magasságának emelkedtével). 
Klimakterikus (gör.), lépcsőzetes, fokozatos. Kl. 

kor, nőknél azon időszak,melyben a nemi működések 
(petetermelés, hószám) megszűnnek; rendesen a 
40—50-ik év között. 

Klimatikus gyógyhelyek, olyan, kedvező éghaj
lati viszonyú helyek, melyek a beteg szervezetre gyó-
gyitólag hatnak, v. azt legalább kedvezőtlen égalji 
viszonyok behatásától megóvják. Megkülönböztetnek 

t e n g e r i és s z á r a z f ö l d i kl.-kus gy. helyeket, mely 
utóbbiak ismét a m a g a s l a t i (álpin, 1000 méteren 
felül, subalpin, 500 — 900 m. magasságban és mérsé
kelt hegyi kl. 200 — 500 m. magasan fekvő helyek) és 
a m e l y fekvésű kl. gy.-helyek csoportjára oszlanak. 
A használatukra alkalmas időszak szerint: 1) E g é s z 
éven á t h a s z n á l h a t ó kl. gy . -he lyek ; hazai : Uj-
Tátrafüred (kl. sanatorium); külföldi: Madeira, Te-
neriffa szigetek; Davos am Platz, Davos Dörfli, Sama-
den, Árosa (kl. sanatorium), Andermatt, továbbá 
Görbersdorf, Falkenstein, Honnef és Urbach klim. 
szanatóriumok. 2) Té l i g y ó g y h e l y e k ; hazai: 
Crkvenica; külföldiek: Hyéres, Cannes, Nizza, Men-
tone, Bordighera, Ospedaletti, San Remo, Nervi, Pegli, 
Ajaccio; továbbá Velencze, Abbázia, Lussinpiccolo, 
Róma, Pisa, Meran, Gries, Arco, Ríva. 3) Á t m e n e t i 
á l l o m á s o k (nem enyhébb, de rövid téllel, szeptem
bertől november közepéig és márczius végétől a nyár 
beálltáig átmeneti tartózkodási helyül); hazai: Bala
ton-Füred; külföldiek: Gardone, Riviéra, Pallanza, 
Montreux,Lugano, Pau, Amélie-les-Bains, Wiesbaden, 
Baden-Baden. 4. N y á r i g y ó g y h e l y e k : a) tengert 
klimák: az Északi és Keleti tenger partjain és szigetein 
lévő tengeri fürdők; b) hegyi klimák; hazaiak: Csor
bái tó 1350 m. m., Tátrafüred-ek 940 — 1005 m., 
Biharfüred, Borszék 882 m., Dobsina 862 m., Ko-
ritnyicza 847 m., Polhora 790 m., Lucsivna 769 m., 
F.-Ruzsbach 758 m., Virágvölgy Poprád m. 757 m., 
Leibicz 732 m., Tátraháza 730 m., Bréb 724 m., Bar
langliget 720 m., Kászon 714 m., Marillavölgy 704 
m., Thurzófűred, Poprád-Felka 681 m., Nagy-Szalók 
677 m., Husz park 675 m., Tasnád 656 m., Gánócz 
635 m., Feketehegy 632 m., Stoosz (630 m.), Élőpatak 
624 m., Lucski 600 m., Visk 587 m., Szejke 568 m., 
Zajzon 565 m., Lubló 556 m., Kovászna 556 m., Szin-
nye-Lipócz 550 m., Jegenye 550 m., Rodna 530 m., Stub-
nya 518 m., Kabola-Pojána 450 m., Rajecz-Teplicz 
420 m., Szinyák 410 m., Brusznó 392 m., Ránk 392 
m., Czeméte 388 m., Szliács 360 m., Tárcsa 347 m., 
Mátra-Füred (P. Bene, Heves m.) 340 m., Szklenó 340 
m., Vihnye 310 m.,Bártfa 310 m., Párád 295 m., Tren-
csén-Teplicz 252 m., Hársfalva 230 m., Erdőbénye 
218 m., Herkulesfűrdő 162 m. — Külföldiek: Hotel 
Belalp 2050 m., St. Moritz-Dorf 1835 m., Silvaplana 
1830 m., Pontresina 1828 m., Mária-Sils 1805 m., 
Rigi-Scheideck 1648 m., Rigi-Staffel 1594 m., Rigi-
Kaltbad 1440 m., Schuls-Tarasp 1407 m., Innichen 
1332 m., Maderauerthal 1305 m., Toblach 1250 m., 
Beatenberg 1148 m., Gastein 1048 m., Achensee 930 
m., Mürzzuschlag 790 m., Zell am See 752 m., Te-
gerr see 732 m., Aussee 650 m., Interlaken 568 m., 
Ischl 480 m., Reichenhall 460 m., Pörtschach.és Vei
den 430 m., Luzern 438 m., Gmunden 420 m., Glei-
chenberg 284 m. V. ö. ásványvizek. Irodalom: dr. 
P o l y á k Laj. A klimatológia és klimatotherapia kézi
könyve. Bpest 1892.; dr. B o l e m a n n Istv.: Fürdő
tan, Bpest 1887. 

Klimatológia (gör.), égaljtan; v. ö. klima. 
Klimatotherapia, égalji gyógymód, v. ö. klimati

kus gyógyhelyek. 
Klimax (gör.), lépcső, lajtorja; fokozás (1. e.). 
Klimkó I s t v á n , curiai kisegítő biró, szül. Pesten 

1843. szept. 11., ügyvéd, 1866. bpesti ítélő táblai jog
gyakornok, 1871. egyes biró, 1872. terézvárosi al-
biró, 1874. bpesti IV. ker. járásbiró, 1878. bpesti 
táblai, 1891. curiai kisegítő biró. 

Klimpa, község Sopron m., 961 lak. 
Klimstein József , 1. Kőhalmi Klimstein J. 



Klioca-Sela, község Zágráb m., 2383 lak. 
Klinger, 1) F r i g j ' e s Miksa , német költő, szül. 

1752.; előbb osztrák, majd orosz katonai szolgálat
ban állt, f 1831. mir.t táborszernagy. A ném. irodalom 
forrongó korszakának főképviselője, mely korszak K. 
egyik színművének czime után a >Sturm und Drang« 
(1776.) nevet kapta. — 2) Miksa , német festő, szül. 
1857. febr. 18. Lipcsében. 1878 óta több ízben részt 
vett műkiállitásokon festményeivel, tollrajzaival, 1883. 
a berlini kiállításon a kis arany érmet nyerte; 1888 
óta Rómában tartózkodik. 

Klingsor Mik lós , a német források szerint: Kling-
sor von Ungerland, reges alak a középkori Grál
mondában. Eschenbachi Wolfram >Parzival« cz. 
eposza szerint Virgilius varázslónak unokaöcscse és 
Capua fejedelme. Házasságtörő viszonyban él Ibert 
siciliai király nejével, miért a rászedett férj bosszú
ból megfosztja K.-t férfiuságától, ki erre meggyülöli 
az emberiséget, megtanulja a büvészetet s kegyetlen 
nőrablóvá lesz. A wartburgi dalnokversenyen Ofter-
dingen Henrik dalnok K.-t hívja meg Magyarország
ból birának. A monda szerint ugyanis K. Magyar
országon él, itt feltalálta a bányászatot; sőt a ha
gyomány egész életrajzot költött róla, mely szerint 
K. Erdélyben szül. a XIII. szd első felében, a krak
kói, prágai s más egyetemeken tanult és II. Endre 
királytól évdijat is kapott. L. Heinrich Gusztáv, K., 
Egyet. Phil. Közi. 1878. 

Klinika, kór oda, rendesen orvosi egyetemekhez 
csatolt kórház; általánoságban a gyakorlati orvos
tan oktatása a betegágy mellett. A p o l i k l i n i k a , 
bejáró betegek számára berendezett nyilvános ren
delő intézet. 

Kiissza, sziklavár Dalmácziában, Szalona, Diocle-
tián hajdani székvárosa közelében, a Jadra völgye 
felett meredek mészkő sziklaszálon; a vár Dalmáczia 
történetében nagyban szerepelt. 

Klisszura, az aldunai szorulat görög neve. 
Klistély, 1. csőre. 
Klitoris, csikló, 1. ivarszervek. 
Kljuc, község Várasd m., 2136 lak. 
Kloaka, egyes emlősöknél, madaraknál, kétéltüek-

nél és némely halaknál előforduló testür, melybe a 
végbél, a hugy- és ivarszervek nyílásai szájadzanak. 

Kloasma v. chloasma (gör.), májfolt. 
Klobus H u g ó , vezérőrnagy, szül. 1840. A 18. gya

logdandár parancsnoka Prágában. 
Klobusitzky J á n o s , orsz. képv., szül. 1838. decz. 

18. Zsitvaujfalun. 1858. katonai pályára lépett, 1862. 
a népnevelés és mezei gazdaság terén működött, 1892. 
orsz. képviselő. 

Klokotics, község Krassó-Szörény m.„ 1162 lak. 
Klopodia, község Temes m., 1570 lak. 
Klopotiva, község Hunyad m., 1657 lak. 
Klopp Onno , német történetíró, szül. 1822. okt. 

9. Leerben (Kelet-Friesland). 1845—58. gymnasiumi 
tanár, 1861. György hannoverai király bizalmi fér fia, 
1866. vele ment a számkivetésbe. Számos történelmi 
művet irt. 

Klopstock F r i g y e s G o t t l i e b , német költő, szül. 
1724. jul. 2. Quedlinburgban. Jenában és Lipcsében 
hittudományokat hallgatott, 1748 óta Langensalzá-
ban, Zürichben, Koppenhágában, Braunschweigban, 
Quedlinburgban (itt szobra áll), 1771 óta pedig Ham
burgban élt. f 1803. márcz. 14. K. az uj német iro
dalom első önálló költője, műveit öntudatosság és a 
nyelv kitűnő kezelése jellemzik. Hírnevét »Messias« 
czimü eposza alapította meg, melynek megjelenése 

uj korszakot jelez a német irodalom történetében 
(ford. Tarkányi Béla). Irt lyrai költeményeket, vallá
sos és hazafias drámákat. Egész költészete nagy 
hatással volt Kazinczyra és magyar kortársaira. 

Kloska v. V a r g a J u o n , H o r a (1. e.) lázadó 
társa. 

Klostar, község Belovár-Kőrös m., 1675 lak. 
Klosterneuburg, város Alsó-Ausztriában, a Duna 

m., 8000 lak. Bortermelés; augusztinus kolostor régi
ségekkel. 

Klosters, klimatikus gyógyhely Graubündensvájczi 
kantonban, 1209 m. magasságban. 

Klotho (gör.), a fonónő, a párkák (1. e.) egyike, az, 
a ki az emberi élet fonalát fonja. 

Klotild M á r i a A d e l h e i d A m á l i a főherczegasz-
szony, csillagkeresztes hölgy, szász-coburgi és gothai 
herczegnő, szül. 1846. július 8. Neuillyben; 1864. 
máj. 12.kelt egybe J ó z s e f főherczeggel (l.e.); házas
ságukból hét gyermek született, kik közül hatan: Má
ria Dorottya, Margit, Erzsébet és Klotild főherczeg-
nők, József Ágoston és László főherczegek élnek. 

Klub, zártkörű társaság v. ilyen társaság helyisége. 
Klukno, község Szepes m., 1113 lak. Vasbányák. 
Klytaemnestra, Agamemnon felesége, meggyilkolta 

kedvesével, Aegisthossal férjét; fia, Orestes ölte meg. 
Klytia, Helios féltékeny kedvese, heliotroppá, napra

forgóvá, változott. 
Km., a kilométer = 1000 m. rövidítése. 
Kmet (szláv), paraszt, főleg a család feje; a község 

feje, a bíró. 
Kmety G y ö r g y , 1848/49-iki honvédtábornok, 

szül. 1814. Pokrágyon (Gömör vm.), 1848. otthagyva 
olasz földön állomásozó ezredét, mint őrnagy lépett 
a honvéd seregbe. A csornai győzelem után tábornok; 
mint dandárparancsnok részt vett az isaszegi csatá
ban, Buda ostroma alatt a vízivárosi oldal felölő ve
zette a támadást. A temesvári csatában a balszárny 
parancsnoka volt s csapataival fedezte a jobb és kö
zép szárnyak visszavonulását. A fegyverletétel után 
Törökországba menekült, az iszlám hitre térve át s 
1851-ig Aleppoban élt. Ekkor Angliába ment, de az 
orosz-török háború visszahívta Törökországba. Iz-
mail basa névvel Anatóliában hadosztályparancsnok 
lett, 1855. Karsz várát vitézül védte és szept. 24. a 
Taknan hegyek közt fényes győzelmet aratott az 
oroszokon. A háború után Londonban telepedett meg. 
Itt f 1865. ápril 29. 

Knaak Vi lmos , német színész, szül. 1829. febr. 
13. Rostockban. 1851. Berlinben, 1858-80 . Bécsben 
működött; ismert komikus; Budapesten is sokat ven
dégszerepelt. 

Knapp G y ö r g y F r i g y e s , német statisztikus, 
szül. 1842. márcz. 7. Giessenben, 1874 óta tanár 
Strassburgban. Művet irt a népesség-változás elmé
letéről, a moralstatisztikáról stb. 

Knaus La jo s , német genrefestő,' szül. 1829. okt. 
5. Wiesbadenberi. Düsseldorfban tanult, 1852 — 60. 
Parisban, 1874—84. Berlinben az akadémia tanára. 
Kitűnő humorista, a jellemzés mestere és a paraszt-
genre fő képviselője. 

Knauz N á n d o r , történettudós, esztergomi kano
nok, szül. 1831. okt. 13. Ó-Budán. Papipályára lépve, 
1860-tól mint esztergomi főegyházi alkönyvtárnok és 
érseki levéltárnok kiváló buzgalommal művelte a tör
ténelmi tudományokat. 1863—69. a Magyar Siont 
szerkesztette, melyet a hazai egyháztörténelmi köz
lemények becses tárházává tett. 1871. esztergomi 
kanonok. Kor tan-áva l 1872. akadémiai jutalmat 



nyert. 1874. kiadta az esztergomi érsekség oklevél
tárát, 1890. a Garam melletti Szentbenedeki apátság 
történetét. Az Akadémia már 1859. lev., 1873. rendes 
tagjának választotta. 
Kneipp-kúra, a vizgyógymódnak K n e i p p Sebes

tyén wörishofeni(Bajororsz.) lelkész (szül. 1821. máj. 
17. Stefensried bajor helységben) által behozott rend
szere, mely számos esetben tagadhatlanul hasznosnak 
bizonyult, de mint e g y e t e m l e g e s gyógymódszer
nek nincs jogosultsága. Eszközei a fürdők, begön-
gyölgetések, leöntések, nedves fűben meztelen lábbal 
való járkálás, stb. A kúrát K. több műben ismerteti, 
melyek jó részt magyarul is megjelentek. 
Knéz, község Temes m., 3578 lak. 
Knéz, 1. kenézek. 
Knézich K á r o l y , 1848/49-iki honvédtábornok, az 

aradi vétanuk egyike, szül. 1808. Veliki-Gergyeve-
czen, hol atyja osztrák határőrtiszt volt. A negyvenes 
években, mint Lichtenstein hg. tábornok hadsegéde, 
Galicziában tartózkodott; 1846. Egerbe helyeztetett 
át; 1848. június havától a szerbek ellen harczolt; 
1849 elején már mint dandárnok vezényelte seregét 
Verbászról Szegedre. Részt vett a szolnoki, tápió-
bicskei és isaszegi csatában; a komáromi ostromzár 
áttörése után (april 26.) tábornok s a 3-ik hadtest 
parancsnoka lett. Buda alatt a vár északi részének 
ostromát vezette. A zsolczai ütközet után Görgey se
regéhez csatlakozott s osztozott ennek sorsában; 
halálra ítéltetvén, Aradon 1849. okt. 6-án kötél által 
kivégeztetett. 

Knickebein (német), finom édes likőr egész tojás
sárgával. 
Knicsánin I s t v á n , szerb forradalmár, szül. 1809. 

Knicsben Szerbiában; 1848. három ezer emberrel 
hazánkba tört s a délvidéki szerb lázadókat támo
gatta, f 1855. Belgrádban. 

Knidos, dór gyarmat Kisázsia délnyugati partvidé
kén, az Aphrodite-cultus egyik főhelye. 

Knies K á r o l y , német nemzetgazd. iró, szül. 1821. 
Marburgban, 1855. tanár Freiburgban, 1861. a ba-
deni főiskolaszék igazgatója, 1865 óta tanár Heidel-
bergben. Közgazdasági műveket irt. 
Knigge Adol f báró, német iró, szül. 1752. Breden-

beckben (Hannover mellett), f 1796. Hires illemtani 
és életbölcsészeti műve: Érintkezés az emberekkel 
(1788.) magyarul is megjelent. 
Knight (ang., nájt), Angliában: lovag. 
Knights of labor (neiczoflébör = a munka lovag

jai), munkások egylete, melyet 1869. Stevens Phila
delphiában alapitott; socialisztikus czélokat követ s 
az Egyesült-Államokban nagy szerepet játszik. 
Knin, helység Dalmácziában, a Kerka vize mellett; 

meredek sziklán épült vára a török világban fontos 
szerepet játszott. 
Knipperdolling B e r n á t , az anabaptisták egyik ve

zére Münsterben, hol kereskedő és 1533. polgármes
ter volt; 1534. Leideni Bockold János királylyá ki
kiáltása után helytartó, 1536. jan. 23. meggyilkolták. 
Knjasevatz, város Szerbországban a Timok m., 

4000 lak. 
Knorr, 1) Ala jos , jogi iró, szül. 182S. január 

17. Nagy-Váradon. Részt vett a szabadságharczban, 
1850. bírói pályára lépett, 1861. a bpesti kir. táblánál 
működött, hol jelenleg biró. Számos jogi művet irt. — 
2) E r n ő Vi lmos Ede, német tengernagy, szül. 
1840. márcz. 8. A porosz tengerészeibe lépett, 1870. 
Ny.-Indiába küldetett és a franczia háború idején sze
rencsésen harczolt Havannánál, 1876. kapitány, 1883. 

ellentengernagy, 1885. elnyomta a kameruni láza
dást, 1889. tengernagy. 

Knowledge is power (ang., noleds isz pauör), a 
tudomány hatalom, idézet Bacon egyik művéből. 

Knox (nox) J á n o s , skót hitujitó, szül. 1505. Gifford 
Gatteban, a szt. andrewsi akadémián a hittudomány 
és a scholast. bölcsészet tanára lett, 1551.. VI. Edu
árd angol király káplánja, 1555. visszatért Skócziába, 
hol a hitújításért harczolt, egy ideig genfi lelkész, 
f 1572. nov. 24. 

Knyáz, 1. kenézek. 
Kő, 1) t e r m é s z e t e s k., a földön részint mint gör

geteg, részint mint szikla fordul elő; — 2) m e s t e r 
s é g e s k., a természetes kőhelyettalkalmazásra kerülő 
kőszerű készítmény; ilyen pl. égetett v. levegőn szá
rított tégla, homok és oltott mész keverékből sajtolás 
által v. természetes kődarabokból czement hozzá
adással készített kő. 

Koaliczió, egyesülés, államok v. pártok szövetsége; 
k o a l i c z i ó s k o r m á n y , olyan minisztérium, mely 
különböző pártok tagjaiból alakul. 

Koanza (Kwanza), folyam Dél-Afrika nyugatán, 
forrása valószínűleg Bihé déli részén, a Mussombo-
tóban van. Átfolyik é.-i irányban a bihéi vízválasztó 
fensikon, 10 és 21° d.-i sz. alatt nyugotnak fordul 
és számos vízesésben a tengerpart felé halad, alsó 
folyásában mocsarak kisérik. San Paolo de Loanda 
déli részén az Atlanti oczeánba szakad. Dondoig, 
hol 200 m. széles, hajózható. Nagyobb mellékfolyója 
a Kuiba. 

Kőasztal, 1. dolmen. 
Köb, vmely hosszmérték előtt ezen mértéknek meg-

elelő térfogat, pl. k. méter; a mennyiségtanban vmely 
szám 3. hatványa; k. e g y e n l e t , 3. fokú egyenlet; 
k. gyök , azon szám, melynek harmadik hatványa = 
vmely adott számmal. 

Kobalt (bűveny), elem, fém, Co, a természetben 
csak vegyületekben, főleg arsénnel és kénnel fordul 
elő. Vöröses fehér, nyújtható, f. s. 8'6, p. s. 58'6, a 
levegőn nem oxidálódik, légenysavban könnyen, 
sósavban és kénsavban nehezebben, vörös szinnel 
oldódik. A pörkölt k.-fémek (saflor, k. saflor, stb.) 
főleg k.-oxydot és k.-oxydult tartalmaznak és az 
üveg-, porczellán-, fayencefestészetben festanyagul 
szolgálnak. Használják vas bevonására, minthogy 
az így a levegőnek jobban áll ellen. K. oxy du l CoO, 
és K. o x y d Co 2 0 3 , a folyós üveget intenzív kékre festi, 
és porczellán, vmint kőedény, üvegek és email kékre 
való festésére szolgálnak. K. h y d r o x y d u l , Co(OHa), 
timföldhydráttal hevítve cobaltaluminátot ad, mely 
mint k. kék, k. u l t r a m a r i n , l e i t h e n i v. t hé -
n a r d - k é k , k i r á l y k é k , a víz-, olaj- és porczellán-
festészetben használtatik. Egyik horganyvegyülete 
a k. z ö l d ( R i u m a n - z ö l d , z ö l d c z i n ó b e r , 
t ü r k i s - z ö l d , z ink-zö ld , s z á s z - z ö l d ) . Phosphor-
savas k. oxydul, mint k. i b o l y a (k. veres, k. rózsa
szín) a tapéta- és kelmenyomásnál, salétromsavas 
k. oxydkálium mint k. s á r g a ( ind ia i s á r g a ) az 
olaj- és vizfestészetben és a porczellánfestésnél mint 
kék festék szerepel. A k. c h l o r ü r , CoCl2, veres víz
tartalmú és kék vízmentes jegeczeket ad, vizes 
oldatát a sympathetikus tinták és időjelző virágok 
készítésére használják. 

Kobaltüveg, kobalt által szép kékre festett üveg. 
Kobaltvegyületek, 1. kobalt. 
Kőbánya, Bpest (1. e.) fő- és székváros X-ik ker. 
Kobb (Cob) F a r k a s F r i g y e s gróf, tábornok; 

mint szatmári kapitány 1672. okt. 26. Spankauval 



együtt a bujdosókat Györkénél megverte. 1677-ben 
kassai főkapitány és a 13 felső vármegye katonai 
főparancsnoka, de kegyetlenségeiért rövid idő múlva 
visszahívták az udvarhoz. Kassán 1677. 62 magyart 
végeztetett ki válogatott kínzások közt. Szörnyű 
kegyetlenségei miatt nevét a Caraffáéval együtt említi 
a magyar történelem. 

Kobek I s t v á n , orsz. képv., szül. 1834. Polgárdi-
ban Fehér m. Egy ideig füszerkereskedő, később 
czukorgyári munkás és gazdatiszt, 1892. orsz. képv. 

Kobell F e r e n c z , lovag, mineralogus és költő, 
szül. 1803. jul. 19. Münchenben, 1826 óta u. o. 
tanár, f 1882. nov. 11. Az ásványtan és a kristály
rendszerek elsőrangú tudósa és a galvanographia 
feltalálója. Becses ásványtani műveket és tájszólá-
sos nyelven költeményeket irt. 
Köbláb, 1. köbmértékeink. 
Koblenz, porosz rajnai kormánykerület, területe 

6205 km a, 4,710.313 lak. Főhelye K., a Mosel és a 
Rajna egyesülésénél, 33.000 lak. Élénk borkereske
delem, bádog és vegyészeti szerek gyártása. Első
rangú vár s ó és uj városrészre oszlik, számos 
templom ; szemben vele Ehrenbreitenstein. 
Köb mértékeink, r é g i e k : a köböl = 6'821 m 8, a 

köbláb = 0-6316 m s , a köbhüvelyk = 18.2746 cm 8. 
Köbméter, a testek térfogatának meghatározására 

szolgáló mértékegység ; ez olyan koczkaalaku test, 
melynek hossza, szélessége és vastagsága a hossz
mértékegység, azaz 1 méter; a k. mérték jele m 8 ; 
hányadai a dm 8 = '/1000 m 8, a cm 8 = 1 A 000000 m 8, több
szörösei a h m 8 = 1000000 m 8, a k m 8 = 1 milliárd m 8. 

Köbnik, község Krassó-Szörény m., 1982 lak. 
Köböl, 1. köbmértékeink. 
Köböl, gabonamérték = 2 pozsonyi mérő = 

108.88 1., gubacsmérésnél Budapesten 184.2 1. 
Kobold, törpe hegyi manó v. házi szellem. 
Köbölkút, 1) község Bihar m., 1343 lak. — 2) köz

ség Esztergom m., 1884 lak. 
Kóbor, község N.-Küküllő m. 939 lak. 
Kóbor Tamás, Bermann Adolf fiatal iró álneve. 
Kóbor vad, mely tartózkodó helyét gyakran vál

toztatja, ilyen a vadrucza, gyakran a vadsertés. 
Koboz, lantszerü húros hangszer (lyra) a régi 

magyaroknál. K o b z o s , dalnok, énekmondó. 
Kobozmány, 1. elkobzás. 
Kobozni, 3. hatványra emelni; vmely test térfoga

tát v. űrtartalmát meghatározni. 
Köbtartalom, vmely test térfogata, kifejezve azon 

köbmértékben, melynek egysége a mérés alapjául 
szolgált. 

Koch, 1) A n t a l , a kolozsvári tud. egyetemen az 
ásvány- és földtan tanára, szül. 1843. jan. 7. Zom-
borban. 1865. középiskolai tanár, 1867 — 69. Szabó 
József tanár segéde, 1872. az ásvány- és földtan 
egyet, tanára Kolozsvárit. Számos ásvány- és föld
tani művet irt. Felfedezett két uj ásványfajt: a sza-
bóitet és pseudo-brookitet. — 2) R i c h á r d , a német 
birodalmi bank elnöke, szül. 1834. szept. 15. Kott-
busban. 1887-ben a bir. bank igazgatósági alelnöke, 
1890. elnöke. Számos pénzügyi tanulmányt irt. — 
3) R ó b e r t , német orvos, szül. 1843. decz. 11. 
Klausthalban, 1866. orvos, 1872. physikus Wollstein-
ban, 1880. a nagy német expeditiót vezette Egyip
tomba és Indiába a kolera tanulmányozására, később 
a közegészségügyi intézet igazgatója Berlinben. Fel
fedezte a tüdővész és a kolera bacillusait s az 1890. 
év végén és 1891 elején az egész orvosi világot és 
a nagy közönséget örömizgatottságba hozta az általa 

felfedezett tuberculin gyógyszerrel, a melynek be
fecskendezése által a tüdővészt ez uton gyógyitható-
nak hitte. A tapasztalat azonban e nagy várakozást 
eddig nem igazolta. 1891. a részére Berlinben külön 
alapított kórtani intézet igazgatója s egyetemi tiszt, 
tanár. 

Kochemer losen (héb., okos nyelv), tolvaj nyelv. 
Kochin, tuberculin, 1. gümőkór. 
Kochmeister F r i g y e s , főrendiházi tag, szül. 1816. 

Sopronban. Bécsben műegyetemet látogatott, 1842. 
Pesten droguista üzletet nyitott, 1859. a pesti ke
reskedelmi- és iparkamara elnöke, 1886. a vaskorona
rend lovagja, majd a bárói méltóságot nyerte, a fő
rendiház szervezésekor ennek kinevezett tagja, 1891. 
a keresk.-,és iparkamarai elnökségről lemondott. 

Kock Pá l , franczia regényíró, szül. 1794. máj. 21. 
Passyban; f 1871. aug. 29. Parisban. Főleg a párisi 
alsóbb rétegek nép- és társaséletét rajzolja, pikáns, 
néha durva modorban. Regényeiből sokat magyarra 
is lefordítottak. 

Kocs, község Komárom m., 2921 lak. A közeli he
gyen régi vár romjai. 

Kócsag, gémfaj; a k i s k., ardea gazzetta, tiszta 
fehér, tarkóján hosszú bóbita, csőre és lába fekete, 
hazája Ázsia, nyáron mocsaraink mellett tanyázik, 
tollaiért keresik, 62 cm. h.; a n a g y k., h a j a s k. v. 
ü s t ö k ö s gém, ardea egretta s. álba s. comata, 1 m. 
h., Dél-Európában, Ázsiában, Afrikában él, Magyar
ország mocsaraiban fészkel és kelt nyaranként; fején 
lecsüggő, hosszú tollai üstököt alkotnak; háta rozsda
barna, szárnya, farka és. alrésze fehér, csőre tövén 
kékes, hegyén sötétbarna, szemköre, lába zöld. 

Kocsány, a növény szárának azon hajtása, melyen 
a virág ül. 

Kocsér, község Pest m., 2980 lak. 
Kocsi, kerekes jármű, személy- és teherszállításra, 

melynek használatát már a legrégibb ó-korban ismer
ték. Az egyiptomiaknak két- és négykerekű járműveik 
voltak. A görögök és perzsák lovak által húzott két 
kerekű kocsikon hadakoztak, jde mint a rómaiaknál 
is, inkább gazdasági czélra használták. A középkor
ban szintén inkább teherszállításra szolgált, s csak 
a XV. századtól kezdve a hintáló kocsi feltalálásával 
terjedt el személyszállításra való használata. Her-
berstein (1. e.) Zsigmond XVI. századi önéletrajzában 
határozottan említi, hogy az első hintáló kocsit Ko
márom megye Kocs nevü helységében készítették a 
XV. században, s nevét is, mely elsőbben kocsisze
kér volt, ezen községtől-nyerte. Egy más hagyomány 
szerint egyenesen Hunyadi Mátyás király találta fel 
az ilyen szerkezetű kocsit. Rugós kocsit a mult szá
zadban készítettek először Angliában. Ma a leg
különbözőbb szerkezetű (droske, landauer, caléche, 
brougham, cabriolett) és czélu (társas-, gyász-, posta-
stb.) k. van használatban s a kocsigyártás nálunk 
is fontos és fejlett iparág. 

Kocsikenő, gyanta, olaj, chlórmész, kátrány, pa
raffin-olaj, zsiradék és nátronlúg keverékéből készült 
anyag, mely a kocsikerék kenésére szolgál, hogy az 
ne nyikorogjon és meg ne gyuladjon. 

Kocsis J á n o s dr., tanársegéd a budapesti egyetem 
paleontológiái tanszéke mellett, szül. 1860. jul. 9. 
Diósgyőrött (Hámor) Borsod m. Böcsészettudor, oki. 
középisk. tanár, 1883 óta tanársegéd. Irt több pa
leontológiái és geológiai szakértekezést. 

Köcsög, tejes fazék, melynek alsó öble tág, nyaka 
és szája szűkebb; k ö c s ö g k a l a p , a cylinder-kalap 
népies gúnyneve. 



Kocsola, község Tolna m., 2256 lak. 
Kocsonya, 1) állati k., szilárdfolyékony, sajátsze-

rüen remegő anyag, mely erős enyvoldat (megfőtt 
enyvképző anyagok) kihűlése által áll elő; 2) nö
vényi k., zuzmókeményitőnek, moszatnyáknak v. 
pektinnek gelatinált oldata. 
Kocsord, község Szatmár m., 1767 lak. 
Kócs-polgárdi vasút, hossza 34.8 km., a debre-

czen-füzesabonyi vasút (1. e.) szárnyvonala. 
Kocsuba, község Bihar m., 1483 lak. 
Kócz, a kender v. len kiverésénél (tilólásánál) kép

ződő s a megfásult részektől többé-kevésbbé meg
tisztított rostszálaknak csomói, melyet géptisztoga
tásnál, spárgakészitésnél stb. használnak. 
Kocza, sertés, főleg malacz. Átvitt ért. kezdő, vmihez 

keveset értő, pl.: kocza-pipás, k.-puskás, k.-nyelvész. 
Kóczipor, parasztos, hitvány ember. 
Koczka, mértani test, melynek mind a három irány

ban egyenlő a kiterjedése. 
Koczkacsont, 1. lábtő. 
Köd (Köőd), község Szilágy m., 1033 lak. A Szent-

Margit fneszesi apátság monostorának s felette az 
Aranyos várnak romjai. 
Köd, a levegőnek vizhólyagcsák által okozott za-

varossága, mely a légkörben jelenvolt vízgőznek 
sűrűsödése folytán keletkezett. K. képződik, ha ned
ves, meleg szelek hideg földszínen v. hideg vizek 
felett szállanak el, vagy ha a viz vagy a nedves 
talaj melegebb, mint a felette elsuhanó légáram. 
Különös gyakori a köd a meleg tengerektől körülvett 
Angliában. A légkör felsőbb rétegeiben lévő k. alkotja 
a felhőket. S z á r a z k., a levegőnek füst által okozott 
zavarodása. 

Koderücken, Sáros-Szék. 
Ködfátyolképek, 1. laterna magica. 
Ködfolt, felhőszerü, az éji égbolton gyenge fény

ben mutatkozó kosmikus képződmény; nagyobbrészt 
csak távcsövön át látható; különböző alakú, u. m. 
köralaku, egyenletesen fénylő korongok (planetaris 
k.); tojásdad, gyűrűszerű (gyűrűs k.), csavarszerü 
(spirál k.); szabálytalan; előfordulnak csillagok is 
ködburkolatban. Némely k. erős nagyitásnál számos 
egyes csillagra bontható szét és a színképelemzés 
tanúsága szerint sok, távcsővel még csillagokra fel 
nem bontott k. is csillagokból áll. A planetaris k. 
a színképelemzés szerint izzó gázokból állanak. 

Ködmen v. ködmön, juhbőrből készült, testhez 
simuló, rövidebb v. hosszabb kabátforma öltönydarab. 
Kodolányi A n t a l , gazdasági iró, szül. 1835. febr. 

16. Bátorban Heves m. 1852. lépett a gazdasági pá
lyára, 1863. az orsz.magy. gazd. egyes, segédtitkára, 
majd a Gazdasági Lapok munkatársa, 1869—73. a 
kolozsmonostori gazd. tanintézet igazgatója és ta
nára, később az Egyetértés gazdasági rovatának ve
zetője. Számos gazdasági munkát irt s több gazda
sági lapot szerkesztett. 
Kodru hegység, 1. Bihar-Vlegyásza. 
Ködsüveg, így nevezi Arany J. a német hősmonda 

láthatlanná tevő Tarnkappe-ját. 
Kőedény, a porczellángyártáshoz használt kaolin

nál (1. e.) kevésbbé tiszta agyagból készített fazekas
gyártmány ; ennél az erős kiizitás folytán a tömeg 
már olvadni, lágyulni kezd s igy likacsosságát veszti. 
A k. gyártmányokat gyakran mázzal is látják el, a 
kemenczébe hintett konyhasóval, ugy mint a fayen-
ce-t (1. e.) és agyagárut. Legfinomabbak az angol 
kőedények v. Wedgwood-áruk. E gyártmány külön
ben is angol eredetű. 

Koessler J á n o s , zeneakadémiai tanár, szül. 1858. 
Waldeckben Bajororsz. Drezdában tanár, Kölnben 
karmester volt, 1881. Trefort meghívására a zene
szerzés, orgona és karének tanára a bpesti m. kir. 
zeneakadémián. Számos kamarazene-darabot, sym-
phoniát, szonátát stb. szerzett. 

Kőfaragó, azon iparos, ki a terméskövek kifaragá
sával, alakításával és idomitásával foglalkozik; kő
m ű v e s , azon iparos, ki a tégla- és kőanyagot fala
zatokban, burkolatokban stb. elhelyezi és ezeket 
teljesen elkészíti. 

Kőfejtés, kőnek sziklából való nyerése, történik 
tisztán kézi munkával, csákánynyal, vasékkel stb. v. 
robbantás által, s végre tűzzel v. vizzel, az előbbi 
izzitó hatásával tágitólag működik, az utóbbi ha
tása tágításban, oldásban v. lúgzásban áll. 

KoflPer, a franczia coffre-ből, bőrönd. 
Kőfuró, nagyobb kőtömegek lefejtésénél alkalma

zott aczélfuró; ezekkei gyakran 1 méter, sőt mélyebb 
lyukakat is fúrnak a kőbe s azután lőporral, dinamit
tal megtöltvén, lerepesztik. A fúrás kézzel v. géppel 
történik; az utóbbi esetben rendesen sűrített levegő
vel hajtják a fúrógépeket. Bányászatban, alagút áttö
résénél használják. Liszkay G., Bányatan, Selme-
czen. Litschauer, P. Bányaműveléstan, Selmeczen 
1892. Zsigmondi V., Bányatan, Budapest. 
Kög, elavult szó, a kör központja (centrum) jelen

téssel használták némelyek; k ö g i t e n i , közpon
tosítani. 

Kögel Rudolf, német ev. püspök, szül. 1829. febr. 
18. Birnbaumban (Posen), 1863. udv. és apát-lelkész 
Berlinben, 1880. fősuperintendens. Kitűnő szónok és 
a mérsékelt orthodoxia híve. Kiadta beszédeit. 
Kőhalmi (Klimstein) József , a nagyszombati érseki 

főgymnasium tanára, róm. kath. áldozó pap, szül. 
1843. Váczott. Irt több irodalmi czikket és életrajzot. 
Kőhalom, község Sopron m., 1128 lak. 
Kőhalom, község N.-Küküllő m., 2775 lak. A hason

nevű szász szék központja volt. Piaczán régi gót 
stilü templom. A város felett magas kúpalakú hegyen 
régi sziklavár, hazánk egyik legszebb középkori vára. 
A falak csigaszerüen kanyarogják körül a hegyet. 
Az alsó, közép és felső vár jókora távolságban kö
vetkeznek. Az alsó vár kútja 1623—29 közt készült. 
A várötszögü tornya több regében és Jósika >Utolsó 
Báthory« regényében szerepel. A várhegy oldalán van 
a kén- és konyhasó-tartalmú gyógyfürdő. Közelében 
a Nagy-Homorodi völgyben találhatók Zsombor vár 
romjai. Járásbir. és adóhiv. 

Kőhányás, a part v. vmely építmény körül a viz 
kimosása ellen való biztosítása végett a fenékre 
hányt szabálytalan kőhalmaz ; k ő r a k a t , szabályos 
kőtest, melyet ugyanezen czélból a kis viz felett, 
rendesen a kő hányásra helyeznek. 
Koháry (csábrági és szittnyai) kihalt herczegi csa

lád, a XVII. század elején emelkedett ki Hont vm. 
birtokos családai közül, P é t e r (1. e.) a jeles katona 
által, ki 1616. báróságot és 1629. a csábrági és szitt
nyai uradalmakat kapta. A grófságot I s t v á n sze
rezte meg 1685.; a r. sz. bir. herczegi rangot A n t a l 
főkanczellár 1815., de ő volt családjának utolsó 
férfi sarja, s a K. név és vagyon egyetlen leánya, 
A n t ó n i a (szül. 1797. július 2. f 1862. szept. 25.) 
kezével C o b u r g (1. e.) Ferdinánd herczegre és utó
daira szállott át. 1) A n d r á s gróf, István báró honti 
főispán fia, szül. 1694., a török háborúkban részt vett, 
1717. Belgrád alatt megsebesült, 1741. altábornagy, 
1748. lovassági tábornok lett. f 1757. decz. 21. — 2) 



A n t a l herczeg, az előbbi unokája, I g n á c z gróf 
fia, szül. 1760. szept. 4., honti főispán, majd főpo
hárnokmester és főkanczellár lett. 1815. herczegi 
méltóságra emeltetett. Mint családjának utolsó férfi
sarja f 1826. június 27. — 3) I s t v á n gróf, a hason
nevű honti főispán (t 1604. július 19.) fia, már atyja 
életében viselte a honti főispáni tisztet. Mint füleki 
főkapitány 1682. Thököly Imre fogságába került. 3 
év múlva megszabadulva, hűsége jutalmául 1685. 
július 1. grófságot kapott. Fogságában irt versei az 
irodalomtörténetben is helyet biztosítanak számára. 
1687. mint országos főkapitány Eger ostrománál jobb 
kezét elveszte. 1711. Hont vm. örökös főispánságát 
szerezte meg családjának; 1714. országbiró lett. f 
1731. márczius 29. — 4) Péter , Imre honti birtokos 
fia, 1593. Fülek és 1594. Esztergom ostrománál ki
tűnt; 1600-tól érsekújvári alkapitány, 1616. bárói 
rangra emeltetett. Bethlen Gábor 1619. elfoglalván 
Érsekújvárt, Pétert fogságba vetette, honnan 2 év 
múlva szabadult ki, ekkor érsekújvári főkapitány 
lett és 1629. a csábrági és szittnyai uradalmakat 
kapta, t 1629. 

Kohászat , azon iparág, mely a kiterjedt alkalma
zású fémek és némely fémvegyületek nyerésével fog
lalkozik. 

Kohászat tan, azon szaktudomány, mely a nagyban 
alkalmazott fémek előállítását, az előállításnál hasz
nált műszerek, anyagok és berendezések leírását s 
általában a fémnyerés minden mozzanatát tárgyalja. 
A k. két főrészre oszlik; a tulajdonképeni fémk., és 
a vask . , mely utóbbi csupán a vas- és aczélgyár-
tással foglalkozik. A vas előállításánál leginkább 
csak olvasztási folyamatokat alkalmaznak, holott a 
fémkohászatban nedves folyamatok, u. n. lugzási 
módszerek által is nyerik a fémeket. 
Kőhát, hegység, a Vihorlat-Gutin trachit vonulatá

nak tagja. A Tisza balpartján Técsőtől d.-re a Fenyő 
hegygyei (969 m. m.) kezdődik, s a Tisza mentén 
Mármaros-Szigetig terjed, hol hirtelen d.-k.-re fordul 
s a Mára völgyével párhuzamosan halad. A hegy
ség sziklás fensikja a Tisza és Mára felé meredekül 
ereszkedik, mig d.-re és d.-ny.-ra enyhe hajlású 
síkot alkot. 

Koheleth, a prédikátor, bölcs Salamonnak tulajdo
nított pesszimisztikus világfelfogásu könyv neve az 
ó-testamentumban. 

Kohen (héb.), Ahron főpap nemzetsége, mely a jeru
zsálemi templomban papi szertartásokat végzett. A 
kohanitákra ma is kötelező a régi zsidó törvény, mely 
szerint halotthoz közeledniük és elvált nővel házas
ságra lépniök tilos. 

Kohhéli v. kochlami, a legnemesebb arab lovak, 
a hagyomány szerint Mohammed kanczáitól szár
maznak. 

Kőhid-Gyarmat, község Esztergom m., 1335 lak. 
Kohinoor, 1. gyémánt. 
Kobisztán (Kuhisztán), Ázsiában több hegyvi

dék neve. 
Kohl, 1) J á n o s G y ö r g y , német iró, szül. 1808. 

ápr. 28. Brémában, f u. o. 1878. okt..28. mint városi 
könyvtárnok. Több művet irt, egyikben hazánkat 
ismertette. — 2) M e d á r d József , Vaszary Kolos 
herczegprimás titkára, szent Benedek-rendü áldozár, 
hittudor, szentszéki tanácsos, Győrmegye bizottsági 
tagja, szül. 1859. nov. 5. Radafalván, Vasm. 1878. 
lépett a Sz. Benedek rendbe. 1885. áldozó pap, 1891. 
az akkor kinevezett herczegprimás titkára. 

Kohldorf, község Krassó-Szörény m., 1315 lak. 

Kohn, 1) Dáv id , hirlapiró, szül. 1868. szept. 2. 
Csecsén Nógrád m. A középiskolákat és a jogot 
Bpesten végezte, 1890. az Akadémián gazdasági 
munkával, mely »A gabona-határidőüzlet* czimen 
magyarul és Lipcsében németül jelent meg, pálya
dijat nyert, 1891-ben a Magyar Hirlap gazdasági 
munkatársa. Több munkája jelent meg a szaklapok
ban. — 2) S á m u e l , bölcsészettudor, a pesti izr. köz
ség magyar hitszónoka, történetíró, szül. Baján 1841. 
szept. 21. Hittud. tanulmányait elvégezve 1866 óta 
a pesti izr. község magyar lelkésze. Számos magyar 
történeti munkát irt. A főbbek: A zsidók története 
Magyarországon (első köt. Bpest 1884.). A szomba
tosok, történetük, dogmatikájuk és irodalmuk (Bpest 
1891.). Héber kutforrások és adatok Magyarország 
történetéhez (1881.). Ezenkívül szónoklatai és egyéb 
történeti és theologiai dolgozatai jelentek meg. 1891. 
ülte meg 25 éves pesti papi jubileumát. 

Kohó, azon gyári épület, melyben a kohászat tár
gyát tevő fémeket nyerik, tűzi vmint nedves uton. 

Kohófüst, a tűzi uton végbemenő kohászati folya
matoknál képződő füst, mely az égésterményeken ki-
vül különféle más gázokat, főleg kénessavat, chlort 
stb. tartalmaz, a miért is a növényzetre ártalmas. E 
káros hatásnak elejét veendők a füstöt igen magas 
kéményeken vezetik ki (1. kémény), v. alkalmas olda
tok által elnyeletik v. kénsavgyártásra használják fel. 

Köhögés, erőltetett, lökésszerű, hangtól kisért ki
légzés a szájon át, midőn is a hangrés és a hörgők 
görcsösen összehúzódnak. Oka a légutak nyákhár
tyájában elterjedt bolygó-ideg (nervus vagus) vég
ágainak ingerlése, mit a nyákhártyára jutott idegen 
test (por, nyák stb.), meghűlés, a vér által vezetett 
fertőző anyagok stb. idézhetnek elő. 

Kohómű, 1. kohó. 
Kohótelep, maga a kohó és a hozzá tartozó hiva

talos helyiségek, tisztviselő- és munkáslakások, mel
léképületek ^stb. együttes elnevezése. 

Kohótiszt, a kohóüzem vezetésére és ellenőrzésére 
hivatott tisztviselő; kiképeztetését a selmeczi akadé
mián az érez- és vaskohászati tanfolyam elvégzése 
által nyeri. 

Kohut Adolf, német iró, szül. 1848. Mindszenten. 
Német műveiben Magyarország viszonyait ismerteti, 
fordított Beniczkyné B. L., Hevesi József, Balázs Sán
dor, Bérezik Árpád műveiből németre. 

Kóka, község Pest m., 3465 lak. 
Kókai ház (A), vigj. Gabányi Á.-tól (1887.). 
Kokárda (francz., cocarde), a fövegén viselt gomb-

v. rózsaalaku szalagjelvény, vmely nemzetiség szí
neiben. Az osztrák-magyar közös hadsereg és az 
osztr. landwehr fekete-sárga, a magyar honvédség 
vörös-fehér-zöld k.-t visel. 

Kokasd, község Tolna m., 1340 lak. 
Kökény, prunus spinosa, szilvaféle növény a man-

dolafélék (amygdaleae) rendjéből, tüskés, emberma
gasságú bokor, levele körkörös, virágja fehér; gyü
mölcse mogyorónyi, feketekék, csontár, összehúzó 
izü. Csak késő őszszel érik meg, belőle a k.-bort készí
tik, virága hashajtó theát ad. 

Kökényes, község Mármaros m., 2263 lak. 
Kökényesd, község Ugocsa m., 1301 lak. 
Kökényszemü, hamvas sötétkék szemű. 
Kőképződmények, az elmeszesedéses elfajuláshoz 

(pretrificatio) tartozó kóros képződmények, melyek 
a szervezet különböző részein fejlődnek. Ilyenek: 
l ) a z e p e k ö v e k (cholelithiasis), melyeknek középső 
részét epefestenynyel kevert mészkő alkotja, mely 



körül rakódnak le az epeköves részletek, cholesterint 
is tartalmaznak. Az epekövek némelykor az epe-uta-
kat eltömik, mi által sárgaságot és heves fájdalmakat 
(epekolika), némelykor fekélyesedést, hashártyalobot 
és így halált okozhatnak. Gyakoribbak nőknél, kik 
magukat erősen fűzik. Kezelés: fájdalomcsillapító 
szerek és karlsbadi kura. 2) H u g y k ö v e k , hugy-
savas, phosphorsavas, oxalsavas sókból álló képle
tek a vesében v. húgyhólyagban. A legkisebb hugy
kövek h u g y f ö v é n y név alatt ismertek. A vese 
kövek gyakran heves fájdalmakat (vesekolika) okoz
nak s a felső hugyutak hurutját okozzák (a hugy-
ban nyák és geny). H ó l y a g k ö v e k , különböző, 
néha ököl nagyságúak és egyesével v. nagy számban 
fordulnak elő, némelykor a vizelettel eltávoznak, 
heves fájdalmakat, vizeléskor nehézségeket, vérzést, 
geny- és nyákfolyást okoznak, veseelgenyedés folytán 
halálosak lehetnek. Felismerésük katheterrel való fel
keresés által történik. Kezelés: eltávolítás hugy-
hólyagmetszés utján v. a köveknek fogóval való 
összezúzása (lithotripsia) által. Kőképződmények elke
rülésére szolgálnak az emsi, bilini, vichy-i stb. vizek, 
A kőképződményekhez tartoznak még a viszerek kö
vei (phlebolith), a fogakon lerakodó borkő stb. 

Kokett, kaczér, 1. coquette. 
Kókler, szemfényvesztő (1. gókler). 
Kőkor, azon történetelőtti idő, melyben az embe

rek még a fémeket nem ismerték és fegyvereiket és 
egyéb eszközeiket kőből, s ezenkívül csontból és 
szaruból készítették. A legrégibb czölöpépitmények 
ezen korból valók. K.-i műemlékeket (kősir, kőkor) 
gyakran találnak Dániában, Svédországban, Holland
ban, Angliában, Hannoverában stb. Kőeszközöket 
Magyar- és Horvátországban is találtak. 

Kőkor, 1. cromlech. 
Kökörcsin, anemone, növény a szirontákfélék 

(ranunculaceae) rendjéből. Fajai: a l e á n y k . , a.pul-
satilla, virága harangalaku, sötét ibolyaszínű; meze i 
k., a. pratensis, virága violába hajló fekete, kivül 
szennyes ibolya, belül halványsárga; n á r c z i s z k.. 
s. narcissiflora, virága fehér; ba l dói k., a. bal-
densis, virága fehér, kilencz kerülékes pártalevéllel; 
erdei k., a. silvestris, virága fehér 5 pártalevéllel; 
b e r k i k., a. nemorosa, levele három osztatu, hegye 
gerelyalaku, virága fehéres, márczius- és áprilisban 
az erdőkben nyilik. Csípős nedve a marhát megbete
gíti, bőrén hólyagot huz; ez szolgáltatja a kamcsa-
dálok nyilmérgét; illó, csipős, jegeczes anemonin-i 
tartalmaz; a b o g l á r k., a. ranunculoides, virága 
sárga, páros ötlevelü; h a v a s i k., a. alpina, virága 
fehér, kivül ibolyába játszó, 6 pártalevéllel. 
Kökös, község Háromszék ym., 1102 lak. 
Kokova, község Gömör m., 3661 lak. 
Koksz (ang.. coaks), a kőszénnek zárt kemenczé-

ben, csak kevés levegő hozzájutása mellett való heví
tésénél (száraz elpárlásánál) visszamaradó fényes, 
likacsos szürke-fekete szinü, darabos tüzelő anyag, 
mely nagy hőfejlesztő képessége által tűnik ki s láng 
nélkül ég. A k.-ban van 93 — 94%-igszén, 2 % oxygén 
és nitrogén, 0 '5% hydrogen, 1 — 2 5 % hamu s kevés 
kén. Nagy mennyiségben használják a vas- és aczél-
gyártásnál, továbbá a fémkohászatban s ujabban a 
közönséges fűtésnél is. 
Kokszolás, a kokszgyártás, kokszkészités folya

mata. 
Kókuszdió, a k. pálma fejnagyságu csontár gyü

mölcse; külső héja rostos, belső héja kemény, fa-
nemü és keményhusu magot tartalmaz, ennek belső 

üregében édeses tejnemü nedv, a Ifc. tej van, mely 
frissen élvezve kellemesizű. A kereskedésben előfor
duló k.-d.-nak ize már ritkán kellemes, a mag héja 
pedig fanyarizű és a k. o la j gyártására szolgál. 

Kókuszdió-olaj, a k.-dióból Indiában, Brazíliában,. 
Senegambiában vmint a szárított, héjától megfosz
tott magból (kopperah) Európában préselt fehéres 
szinü, szilárd zsiradék; sajátságos ize és szaga van, 
25°-nál megolvad, könnyen avasodik és szappanoso-
dik. Indiában gyógy- és tápszerűi, nálunk gyertya-, 
szappangyártásra és likörkészitésnél használják; 
fő alkotó része palmitin; évenkint mintegy 17 millió, 
frt árát hoznak Európába. 

Kókuszpálma, cocus nuciferw, a rák- és baktéritő 
közti földövön tenyésző, 30 m. magasra növő pálma
faj ; fáját butorkészitésre, leveleit háztetőre, kosár-, 
ernyő-, gyékény fonásra, hamuzsir nyerésére, rost
ját szita- és szövetfonásra, fiatal gyümölcsének 
nedvét pálmaolaj-, czukor-, arak- és eczetgyártásra 
használják.; gyümölcse a k. d ió (1. e.). 

Kókuszrost , a kókuszdiót övező barna szinü, szi
lárd, erős rost, mely kötéláru-, kefe-, ecset-, pokrócz-
és gépszij-készítésre szolgál. 

Kóla, város Archangel orosz kormányzóságban a 
K. félszigeten, a Jeges tenger K. öble m., 800 !ak. 
Halászat, az ó-orosz lappföld főhelye. 

Kóladió, a Mauritius-szigeten Nyugot-Afrikában 
és Amerika forró égövi részében tenyésző cola acu<-
minata fa gyümölcse; kellemesen izgató rágószer, 
mely coffeint tartalmaz; használata Közép- és Észak-
Afrikában nagyon elterjedt. 

Kolb G y ö r g y F r i g y e s , német irój szül. 1808. 
szept. 14. Speierben, u. o. polgármester, 1848. a kép
viselőház, 1849. a bajor kamara tagja, f 1884. máj. 
16. Számos statisztikai és művelődéstört, munkát irt. 
Kolbász, tisztított állatbélbe v. pergament papírba 

töltött vágott hus. liszttel és fűszerrel keverve; hires 
a debreczeni k., mely tisztán disznóhusból készül és 
erősen meg lévén füstölve, egy egész éven át is jól 
eltartható. A kereskedelemben előforduló k.-fajok kö
zül még nagy kedveltségnek örvend a bécsi, frank
furti, párisi, a nyelv-, ludmáj- és cervelat (szervelá) k. 

Kolberg, város Köslin porosz, kormánykerületben, 
a Persantenak a Keleti tengerbe való ömlésénél, 17.000 
lak. Tengeri kereskedelem, tengeri és sófürdő. Külső 
kikötője Kolbergermünde. 

Kolchis, a Fekete tenger mentén fekvő ó-kori tar
tomány neve, a mai Mingrelia és Imeretia egy része.. 
Fővárosa volt Dioskurias. 

Kölese, község Szatmár m., 1259 lak. 
Kölcsey Fe ren cz, kiváló magy. költő, műbíráló 

és szónok, szül. 1790. aug. 8. Sző-Demeterbén (akkor 
Közép-Szolnok, ma Szilágy m) , iskoláit a debreczeni-
collegiumban végezte, s még tanuló korában, 1808. 
levelezést kezdett Kazinczyval, ki ettől fogva vezére 
lett az irodalomban. Törvénygyakorlat végett 1809. 
Pestre ment, hol szoros barátságot kötött Kazinczy 
triászával : Horvát Istvánnal, Vitkovicscsal és főleg 
Szemere Pállal; majd Biharba, álmosdi birtokára vo
nult vissza, honnan 1815. a szatmármegyei Csekére 
költözött át, hogy egészen az irodalomnak és tudo
mánynak élhessen. A magány szeretetét lelkének esz
ményi irányán kivül a természet ama mostohasága is 
táplálta benne, mely a himlő által bal szemétől meg
fosztotta volt. Nevét a hírhedt »Mondolat«-ra Szeme
rével közösen irt »Felelet,« s Csokonai, Kis János és 
Berzsenyi verseiről a »Tud. Gyüjtemény« számára irt 
bírálatai tették ismertté, mely dolgozatai azonban sok 



keserűséget is szereztek neki. írói munkásságát azután 
Kisfaludy »Aurorá«-jában és az általa és Szemere ál
tal szerkesztett »Elet és Literatura* folyóiratban foly
tatta. 1829. Szatmármegye al-, majd főjegyzőjévé, 
1832. pedig országgyűlési követévé választatott, de 
megyéjében a maradi párt jutván többségre, lemon
dott követi székéről. 1830. a m. tud. Akadémia tagja 
lett s Kazinczy és Berzsenyi felett tartott emlékbeszé
deivel országos hatást ért el. f 1838. aug. 24. Csekén. 
Megyéje 1864. Szatmárt szobrot emelt neki s 1890. 
nagy diszszel ülte meg születése százéves fordulóját. 
Mint költő a német érzékeny lyra befolyása alatt áll, 
mélázó ábránd, borongó előadás a fő jellemvonása 
költészetének. Eredetibb hangot találunk hazafias 
költeményeiben, melyekben megkapóan nyilvánul a 
haza sorsa felett érzett »szent fájdalom.* »Hym-
nus«-a nemzeti énekké vált.O honosította meg az igazi 
dalt irodalmunkban, még pedig a magyar népdal alap
ján; a balladát is először művelte nálunk. Műbirála-
tai és aesthetikai dolgozatai a mellett, hogy az ut-
törés érdemével birnak, sok tekintetben ma is példá
nyul szolgálhatnak. De legnagyobb K. mint szónok. 
Beszédeit a gondolatok tisztasága, az érzés heve, a 
nyelv zengzetessége és emelkedettsége a magyar mű-
próza legszebb termékei közé emelik. L. K. F. önélet
rajza, Bpesti Szemle, 1885. Vajda Viktor: K. élete 
1875. Jancsó Benedek: K. F. élete és művei. 1885. 
Toldy: M. költők élete. Pap Endre: Magy. Státusfér
fiak és szónokok 1851. Eötvös József báró: Emi. K. 
F. felett. M. Akad. Evk. V. Greguss: Tanulmányok, 
I. Zilahy Károly: M. koszorúsok 1863. Gyulai Pál: 
Kölcsey emlékezete. Emlékbeszéd 1890. Akad. Ért. 
Aesthetikai munkásságát több tanulmányban Kele
men Béla fejtegette. 

Kolcs-Hosszumező, község Zemplén m., 889 lak. 
Kölcsön, pénz felvétele vmely szükséglet kielégíté

sére; á l l a m k . , melyet az állam vesz fel kiadásainak 
fedezésére; a k. a visszafizetés módját tekintve j á-
r a d é k k . , melynél a kölcsönző bizonyos évi járadék 
élvezésére szerez magának jogot, a kölcsöntvevő pe
dig v. csak ezen járadék v. pedig esetleg a tőkéről 
bocsát ki adóslevelet, v. pedig k ö z ö n s é g e s (nem 
járadék) k., melynél az adós a tőke visszafizetésére 
is kötelezi magát, ide tartozik a sorsjegyk. is (1 e.). 
A k. megkötését tekintve s z e r z ő d é s s z e r ű , ennek 
egyik neme az ö n k é n t e s k., ha az állam fontos 
nemzeti feladat érdekében az alattvalókhoz fordul, 
másik a k é n y s z e r k . (1. e.); a k. lehet k a m a t o z ó , 
ha az állam kamatozó kötvényeket ad hitelezőinek, 
v. nem k a m a t o z ó , ha papírpénzt bocsát ki és azt 
bármikor érczpénzzel beváltja v. rendezetlen valutájú 
államokban kényszerforgalommal (1. e.) ruházza fel 
(pl. Ausztria-Magyarország, Oroszország); az adós
ság tartamát tekintve lehet f ü g g ő v. a l a p í t o t t 
(1. ezeket). Az állam a kölcsönt v. aláirts utján (1. e.) 
szerzi be, v. egyes olyan bankárok ajánlatát kéri, 
kik a k.-t nyújtani akarják; azon bankár, kinek aján
latát elfogadja, közvetítő az állam és tőkepénzes kö
zött és ezen közvetítéséért v. meghatározott dijat 
kap, v. azon magasabb árfolyamban, melyen az 
•egyes kötvényeket eladja, leli kárpótlását. 

Kölcsönkönyvtár , oly könyvgyűjtemény, melyből 
bizonyos illetékért, biztosíték letétele mellett, házon 
kivül könyvek olvasásra kölcsön adatnak. 

Kölcsönkötvény, a kölcsönvevő által a felvett köl
csönről adott okirat; nagyobb kölcsönöknél az állam, 
nyilvános testület v. részvénytársaság részkötvénye
ket bocsát ki, melyek közforgalom tárgyát teszik; a 

k. k. szólhat b e m u t a t ó r a v. n é v r e ; az előbbi 
kedveltebb, mert eladása egyszerűen az átadással 
történik, mig az utóbbi csak engedmény utján mehet 
át másnak birtokába, mi az államadóssági könyvbe 
is bejegyzendő s így az elveszés v. lopás ellen jobban 
meg van védve. 

Kölcsönös biztosító vállalat, 1. biztosító intézet. 
Kölcsönpénz, deport (1. e.). 
Koldewey, 1) F r i g y e s német hittudós és tanférfiu, 

szül. 1839. apr. 26.; előbb tanár, 1890. Braunschweig-
ban a Martineum középisk. igazgatója; számos egy
házi, oktatásügyi munkát és tankönyvet irt. — 2) 
K á r o l y , sarkvidéki utazó, szül. 1837. október 26. 
Bückenben. 1868. az első, 1869—70. a második né
met expeditiót vezette a Spitzbergák és K.-Grönland 
felé. Mindkét utróí művet irt. 

Köldök, umbüicus, a has közepén lévő heges be-
huzódás, mely az ébrény és az anya közötti vér
keringést közvetítő köldökzsinór leszáradt csonkjától 
ered. A köldökzsinór kb. 50 cm. hosszú, 2 üteret és 
1 viszeret foglal magába; a magzat világrajötte után, 
midőn az a tüdőn át lélegzik, a k.-zsinórbeli vérkerin
gés megszűnik és a k.-zsinórt keresztül vágják. Az 
ujszülöttön maradt lekötött csonk rendesen 4—8 nap 
alatt leszárad, lehull. Néha azonban fertőzés folytán a 
csecsemő életét veszélyeztető kórfolyamatok tanyája 
lesz. Ha a köldök nem záródik teljesen, akkor a has
hártya és bélkacsok könnyen közibe tolódnak (köl
döksérv). L. dr. Schiff E. Ujabb adatok az ujszül. 
halmat.-hoz, kül. tek. a köldökzsinór lekötési idejére, 
Bpest, 1892. 

Köldöksérv, 1. köldök. 
Köldökzsinór, 1. köldök. 
Kolduló barátok v. szerzetek, a ferencziek, do

monkosok, kapuczinusok, melyek intézményeik fen-
tartására alapításukkor teljesen, azóta meg némi 
részben a keresztény hívek folytonos adakozását 
veszik igénybe. 

Koldusbot és függetlenség! Ez legyen jelszavad. 
P e t ő f i : Ha férfi vagy, légy férfi. 

Koldustetü, növény, 1. királydinnye. 
Koledálni, adakozásokat gyűjteni, pl. templom- v. 

iskolaépítésre; koldulni, kéregetni. 
Kolemine Alexandrin bárónő, sz. Hutten-Czapka 

grófnő, sz. 1853. nov. 18. 1884. ápril. 30. morgana-
tikus házasságra lépett II. Lajos uralkodó hesszeni 
nagyherczeggel; de a házasság még ugyanazon év 
jul. 22. felbontatott. 

Kőlen, 1. asbest. 
Kolera, európai, chőlera nostras, súlyos hányással 

és hasmenéssel járó gyomor-bélhurut, leginkább 
nyáron és ősszel szokott fellépni, de sohasem járvá
nyosán, legfeljebb tájkórilag (endemice). Alkalmi 
okul különösen könnyen erjedő, rothadó anyagok 
(gyümölcs, rothadt hus, stb.) élvezete szerepel, kór-ok 
vszinülega Frinkler és Prior által leirt pálczika bacte-
rium. Tünetei súlyos esetekben teljesen megegyezők 
az ázsiai k. tüneteivel, de halálos kimenetel ritka. 
Kezelés u. a., mint az ázsiai koleráé (1. e.). 

Kolera, ázsiai, cholera asiatica, á z s i a i hány-
s z é k e l é s , a Koch által (1883) felfedezett komma-
bacillus által okozott fertőző betegség, mely járvá
nyok alakjában szokott fellépni; Európában először 
1830-ban jelent meg és 1838-ig tartott; azután ismé
telten fellépett 1847—59., 1865., 1873., 1886., rop
pant pusztításokat idézve elő, azonban minden ujabb 
fellépése enyhébb. Kiinduló pontja Kelet-India. Eny
hébb alakja a kolera-hasmenés, gyomor-bélhurutszerü 



tünetekkel, legsúlyosabb a tetszhalálos (asphyctikus) 
k., melynek tünetei nagyfokú hányás, székelés, rizs-
lészerü ürülék, a roppant folyadékveszteség folytán 
a vér besűrűsödése, fokozott szomj, görcsök a lábik
rákban, majd egyéb izmokban, hangtalanság (vox cho-
lerica), elkékülés (cyanosis), a bőr hűvössége, hiányzó 
pulsus, általános szenvtelenség; többnyire halálos. 
Kedvező esetekben ezen tünetek elmultával beáll a 
visszahatási szak, mely az összes esetek V* részében 
koleratyphoidba megy át, hőemelkedéssel, nagyfokú 
gyengeséggel, véres ürülékkel, haspuffadtsággal, sa
játszerű kiütéssel .stb. typhosus tünetekkel, néha 
veselobbal, mely utóbajok az esetek nagy részé
ben (a choleratyphoidba esettek a / s -a) halálosak. 
A halálozások száma különben a járvány fellépé
sének hevességétől függ. Hajlamossággal birnak k. 
fertőzésre gyomorbélhurutban szenvedők, elgyen
gült egyének, stb. A gyógyeljárás főleg az elővigyá-
zati óvszabályokban, a kórszoba, ürülék, hányadék 
erélyes fertőtlenítésében, járványos területek elzárásá
ban, quarantaineban, egyénileg tisztaságban, rendes 
életmódban áll. Könnyebb esetekben: ágyban fekvés, 
meleg borogatások, ópium, izgatók, calomel; maka
csabb esetekben: tannin bélbeöntések, hányás ellen 
jéglabdacsok, jégbehűtött pezsgő; görcsök ellen 
bóditókkal (chloroform) való bekenés, morphin-be-
fecskendés; 37 — 40° C sóoldatoknak bőr alá ömlesz-
tése (hypodermaklysis Cantani), 3—10%-os tannin-
oldatok bőr alá fecskendezése (Petz). L. Fodor J. 
tan. A lakásviszonyok befolyása a kolera és typhus 
elterjedésére. Bp. 1884., Korányi Frjgy. tan. Az ázsiai 
hányszékelés Bp. 1873., dr. Petz Lajos, A győri kolera
járvány 1886-ban. Bp. 1887. 

Kolerin, cholerin, a kolera enyhébb alakja; egyes 
szerzőknél a cholera nostras egyik elnevezése, 1. ko
lera, európai. 

Köles, k ö l e s m u h a r , panicum miliaceum, növény 
a pázsitfélék (gramineae) rendjéből; bugája pongyola, 
lekonyult; csészepolyvája eres, szakállvégü levél
hüvelye szőrös. Ázsiából származó gabnafaj. Magva 
(k. kása) tartalma: fehérnye 1 1 % ; keményitőliszt 
57%; farost 1 3 % ; zsir 3 . 7 % , stb. 
Kölesd, község Tolna m., 1879 lak. 
Kölesyria, a Libanon és Antilibanon közti mély

föld neve, Heliopolis várossal. 
Kolibrik, virágmadarak, trochidae, apró madarak 

a rikácsolok (clamatores) rendjéből. A legnagyobb 
fecske-, a legkisebb alig dongónagyságu; csőrük 
hegyes, nyelvük 2 vékony ágra oszlott, tollazatúk 
pompás; rovarokból s virágmézből élnek; kb. 400 
faj ismeretes. A legkisebb a trochilus minimus, 3.4 
cm h., 1.25 gr. súlyú. Hazájuk egész Amerika. 
Kólika, b é l g ö r c s , b é l z s á b a , enteralgia, a be

lekben, a hason rohamosan fellépő görcsös fájdal
mak, melyeket a belek rendellenes tartalma, emészt-
hetlen, rothadó, erjedő bélbennék, bélsárfelhalmozó
dás okozhat; azonkivül fellép a k. mint rásztkór, 
méhszenv, gerinczvelőbántalmak tünete, ólommérge
zésnél (colica saturnina), visszahajtás utján méh- és 
petefészekbántalmaknál, hószám idején, meghűlés, 
stb. folytán, gyakori csecsemőknél. Kezelés: ópium, 
morphin, a hasra meleg borogatások, fodormenta-, 
székfü-, bodzavirág-thea, csőrék stb., esetleg az alap-
bántalom kezelése. 
Kolima, hajózható folyó Jakutszk kelet-szibériai 

orosz kormányzóságban, a Sztanovoj hegységben 
ered és Alsó-Kolimszk m. az Északi Jegestengerbe 
ömlik. 

Kolin (Neukolin), város Csehországban az Elbe 
m., 12.000 lak. Az osztrák seregek győzelme a poro
szokon 1757. jun. 18. 

Kollár J á n o s , tót költő és tudós, szül. 1793. jul. 
29. Mossóczon Turócz m., f 1852. mint tanár Bécs
ben. Költői főműve: »Slavy-Dcera«, gyűjtötte a tót 
népdalokat és irta: »A szláv Ó-Itália« cz. művet. 

Kollárovicz, község Trencsén m., 1937 lak. 
Kollarz Adolf, altábornagy, szül. 1830. A prágai 

8. tüzérségi dandár parancsnoka. 
Kollatio (lat.), egyszerű, sovány ebéd. 
Kollekt ivismus (lat.), szoczialista tan, mely a 

magántulajdont a földbirtokra s a termelés többi 
tényezőire meg akarja ugyan szüntetni, de a fogyasz
tási javakra meg akarja hagyni oly kikötéssel, hogy 
e javakban mindenki munkájának arányában része
sedjék; k o l l e k t i v i s t a k , e tan hivei. 

Koller I g n á c z , történetíró, szül. 1755. decz. 16. 
Huszton. Pécsi püspöki könyvtárnok, 1775. pécsi 
kanonok s 1802. nagyprépost. 1782—1812. megírta 
latinul a pécsi püspökség történetét, melyhez Bécs
ben és Rómában eszközölt levéltári kutatásokat, 
f 1832. szept. 11. 

Kollmann G y u l a , német anatómus és anthropo-
logus, szül. 1834. febr. 24. Holzbeimban Bajororsz. 
1862. magán-, 1870. rendkiv. tanár a müncheni, 
1878 óta a boneztan rendes tanára a bázeli egye
temen. Számos boneztani és embertani művet irt. 

Kollo, darabáru, csomag, innen k. d í j s z a b á s 
vasútnál díjszabás d. á.-ra, ellentétben a teljes kocsi-
szállitmányra megállapított tarifával. 

Köllő Mik lós , szobrász, szül. 1861. decz. 25. 
Gyertyó-Csomafalván (Csik m.), a müncheni képző
művészeti akadémián, utóbb az ottani műipar-
tanodán sokoldalú kiképeztetést nyert. Az 1885-ik 
bpesti országos kiállításon mint műasztalos kitünte
tésben részesült. Nevét szélesebb körökben 1891. 
tette ismertté, mikor a szabadságharcz-szobor pá
lyázatára készített műve általános figyelmet keltett; 
jutalom-dijat is kapott. Az ő műve Reviczky Gyula 
síremléke. 

Kollódium, nitrocellulose-nak alkoholtart. aether-
ben való oldata, mely a levegőn hártyává szárad be. 
Használják sebek borítására, mely czélból % 0 r. rici
nusolaj hozzáadása által hajlékonynyá teszik. Kőris
bogár tincturával hólyaghúzó szerjódvegyületekkel 
a fényképészetben használják. A kertészetben az oltó
viaszt pótolja. 

Kollonich (kollegrádi) grófi család, Horvátország
ból származott; a XV. szdban a török hódítás elől 
Stiriába vonult, 1583. báróságot, 1598—1604. ma
gyar indigenatust, 1637. és 1638. grófságot kapott. 
Az utolsó K. H e n r i k gróf leányának Eleonórának, 
(szül. 1712.) kezével a K. név és grófi méltóság báró 
Zay Lászlóra ment át, kinek második nejétől szárma
zott családja 1874. halt ki. — 1) L á s z l ó gróf, szül. 
1736., olmüczi kanonokból lett 1774. erdélyi, 1781. 
váradi püspök és 1787. kalocsai érsek, f 1817. 
ápril 23. — 2) L ipó t , bibornok, esztergomi érsek, 
Ernő gróf komáromi főkapitány fia, szül. 1631. okt. 
26. Komáromban. Mint máltai lovag 1650. Kréta szi
get védelmében kitűnt; ezután 2 évig Máltát kormá
nyozta. 1659. az egyházi rendbe lépve, 1668. nyitrai, 
1669. bécsújhelyi püspök s 1672. a magyar kir. ka
mara elnökévé neveztetett ki. 1685. győri püspök, 
1686. bibornok, 1691. kalocsai s 1695. esztergomi 
érsek; 1692-től államminiszter és a bécsi udv. ka
mara elnöke; mint főpap és mint politikus Magyar-



ország állami és gazdasági önállásának megszünte
tésén fáradozott; neki tulajdonítják e mondást: Ma
gyarországot elébb rabbá, aztán koldussá, végre 
katholikussá teszem. Ezt a czélt szolgálta az általa 
1689. kidolgozott közigazgatási tervezet, mely az 
ország régi intézményeit megszüntette, súlyos adó
terhet rakott a népre, s 1698. részletenkint életbe lép
tetve, siettette II. Rákóczy felkelésének kitörését, f 
1707. január 19. Bécsben. Működésének legállandóbb 
eredménye az u. n. conventio Kollonichiana, mely a 
főpapság végrendelkezési jogát szabályozta oly képen, 
hogy hagyatékuk egyharmadrészéről szabadon intéz
kedhetnek. Maurer: Kardinal Gr. L. von K. (Inns
bruck 1887.). 

Kollonichiana conventio, 1. Kollonich Lipót. 
Kollut, község Bács-Bodrog m., 2661 lak. 
Kolmar, város Felső-Elzászban a Lauch m., 30.000 

lak., vasúti csomópont, borkereskedés, posztó- és gya
potáruk gyártása. 

Köln, porosz rajnai kormánykerület, terül. 3976 
km 2, 826.827 lak. Fővárosa K. (francz. Cologne), a 
Rajna m., 283.000 lak. (a külvárosokkal). Félhold 
alakban épült; a régibb városrészek utczái szűkek 
és szögletesek, középkori jellegűek; gót-stilü dom 
{építését 1248. kezdték és 1880. fejezték be) és 
még számos régi templom (Gereon); gót városház. 
Élénk kereskedelem, kikötő, hajózás, vasúti csomó
pont, gép-, bőr-, dohány-, szövöttáruk-, kölni víz 
gyártása; czukorfinomitás, sörfőzdék. Középiskolák, 
1388—1798. egyetem, képezdék, múzeum, színhá
zak, füvész- és állatkert, állandó iparkiállitás. 37. 
Kr. e. Ubiorum oppidum római gyarmat; később Co-
lonia Agrippina nevet nyert, a középkorban gazdag 
Hansa-város. 

Kölni választó fejedelem, a kölni érsek, ki a XI. 
század elején a német birodalom hét választó feje
delmei közé emeltetett s uralkodói jogokat gyakorolt 
érseksége területén 1801-ig, mikor ez Poroszországba 
kebeleztetett. 

Kölni viz, 1. eau de Cologne. 
Kolo, a szerbek és horvátok tamburával kisért nem

zeti táncza. 
Kolombo, Ceylon sziget fővárosa, 112.000 lak. Ki

kötő, erőd. 
Kolomea, város Galicziában a Pruth m., 30.000 lak. 

(sok zsidó). Gabona- és marhakereskedés. 
Kolompár, bádogos, kézműves, ki vas- és réz-

bádogból különféle eszközöket, edényeket készit; k. 
•cz igány, bográcskészitő czigány. 

Kolompér, 1. burgonya. 
Kolompos, a nyájat v. csordát vezető állat, mely

nek nyakára kolomp van kötve; vmely vállalkozás
nak feje, bujtogató, főczinkos. 

Kolon (gör.), a körmondat egy tagja; kettőspont (:). 
Kolónia, gyarmat (1. e.); k o l o n i z á l n i , gyarma

tosítani . 
Kolophon (gör.), vrninek a széle, vége ; régi nyom

tatványokon az a pár sor, mely a szerző nevét, a 
nyomtatás helyét és évét tartalmazza. 
Kolophonium, h e g e d ü g y a n t a , a terpentinolaj-

nak terpentinből való előállításánál fenmaradó víz
telenített maradéka, melyet különösen É.-Amerikában, 
Franczia-, Németországban, Ausztriában nyernek. 
Sárga v. barna, üvegfényü, csaknem szagtalan és 
színtelen, alkoholban, aetherben oldható, 130°—135°-
nál olvad. Használják hegedüvonók kenésére, pecsét
viasz, gyantaszappan, gyantaolaj, kencze, ragasz 
stb. előállítására. 

Koloratura, énekbeli czifrázat, mely abból áll, hogy 
a szöveg egy szótagához a futamok, trillák stb. egész 
sorozata füzetik. K.-énekesnő, ki a czifrázott (kolo-
rirozott) előadásban jeleskedik. 

Kolosszális (gör.), rendkívüli nagy, óriási (1. ko
losszus). 

Kolosszus (görög), valami, ami óriás nagyságú, 
különösen szobor, s mint ilyen hírneves maradt a 
rhodosi k.; a g y a g k., átvitt értelemben az óriás 
nagyságú, de csekély erejű ember, ország stb. 

Kolosváry-Kiss I s t v á n , orsz. képv., szül. 1846. 
Halason. Tanulmányai végeztével külföldön járt, 
1892. orsz. képviselő. 
Kolozs, rend. tan. város Kolozs m., 3592. lak.; 

állami bikatelep. 
Kolozs-Monostor, község Kolozs m., 3099 lak. 

Egykor hires benczés apátság és az erdélyi részek 
második hiteles helye ; gazdag levéltára 1882-ben a 
bpesti orsz. levéltárba szállíttatott? A régi templom
nak csak a szentélye maradt meg; a községtől 
1 km.-nyire magas, rakott kőoszlop, az u. n. Rákóczy-
oszlop ; a község legszebb épülete a m. kir. gazda
sági tanintézet, mely 1869. alapíttatott s egyre na
gyobb lendületet vesz; 1892-ig 782 hallgatója volt. 

Kolozsvár, sz. k. törvényh. v., Kolozs m., 31756 1., 
a Kis-Szamos mindkét partján, melynek völgyét mind
két felől hegysorok szegélyezik. Ezek k. felé alacso
nyabbak, é. oldalán a Kányamái (538 m.) és a Hója 
(498 m.) szorítják összébb a völgyet. Ez utóbbi hegy 
fokán áll a »Fellegvár.« — A síkon fekszik a város, 
melynek központja a belváros s körülötte helyezked
nek el a külvárosok, részben a Szamos völgyében 
(Hidelve, Kétvizköz, Magyarutcza), részben a hegy
oldalokra kapaszkodva (Fellegvár, felső-szén-utcza). 
A belváros négyszögű keritő falának némi marad
ványa, néhány bástyatornya és a Szamosra nyúló 
Vizi kapu még megvan. Egy részét külön kerítve, 
Ovárnak hivtak. A város közepén van a főtér, mely
nek északi oldalán áll a középkori építészet egyik 
szép emléke, a Sz.-Mihály plébániatemplom. Épült 
1396—1432. gót stílben faragott kőből; három 
hajóra oszlik, melyeket szépen tagolt két oszlopsor 
választ el. Igen szép a torony k. oldalán levő kettős 
lépcső. A főtéren van még az ipariskolával egybe
kötött technológiai múzeum, a br. Jósika-ház, a mai 
kir. tábla és közelében, a kis-mester-utczában a görög 
katholikus templom. A főtéren van a diszes város
ház, a régi Rása v. Báthory-ház, a barokk stílű 
Bánffy-palota árkádos udvarral, az iparosok háza; 
az Óvárban van Mátyás kir. születési háza (em
léktáblával megjelölve), jelenleg honvédkaszárnya, 
a Bocskay-ház; az Ovár-téren a Ferencziek temploma 
a kolostorral, mely K. legrégibb épülete, a Karolina 
kórház, a belgyógyászat, sebészet, közosztály és 
szemészeti klinikával. A sétatér-utczában van az 
internatussal egybekötött keresk. akadémia. A hid-
utczában a posta- és távirda-palota, a lutheránusok 
temploma, az unitáriusok temploma és főiskolája. 
A széles külmagyar-utczán a ref.-ok kéttornyos tem
ploma, tanitónő-képezde, dohánygyár, Sz.-Erzsébet-
aggház gót stilü kápolnával, laktanyák. A Trencsin-
téren : az Emke palota, az erdőigazgatóság és pénz
ügyigazgatóság nagy palotái és a kolozsvári szabad
kőművesek görög stilü háza. A kül-közép-utczán 
laktanyák, siketnémák intézete, Mária-Valéria árva
leányház. A fapiacz-soron kaszárnyák és katonai 
kórház és közelében az erd. gazd. egylet kertje. 
A kül-torda-utczában a Bethlen bástya ; a belközép-



utczában : a renaissance stilü uri kaszinó, m. kir. 
posta- és távirda-hivatal, minoriták temploma ; a bel-
farkas-utczán ref. leányiskola, az 1480. épült csonka-
tornyu ref. templom, ref. collegium. A szinház-utczá-
ban az első magyar Nemzeti színház, épült 1803—21., 
továbbá a város e részében megyeház, r. kath. 
lyceum ; a Ferencz-József kir. tud. egyetem központi 
épülete, Báthory-seminarium, női ipariskola épületei; 
az alsó-szén-utczán közegészségi és élettani intézet, 
az olasz renaissance stilü kórboncztani és törv.-sz. 
orvostani palota ; a régi redut-épület stb. 
H a t ó s á g o k : Kir. tábla, kir. törvényszék, járásb. 

(városi és vidéki), ügyvédi kamara, közjegyzői ka
mara ; pénzügyigazg., adóhiv., erdőfelügyelőség, erdő
igazgatóság, erdőrendezőség, kerületi kultúrmérnöki 
hivatal, ipar- és keresk. kamara, tankerületi főigaz
gatóság ; honvédkerületi parancsnokság (VI. k.), 
cs. és kir. közös hads. hadosztályparancsnokság 
(35. sz.), csendőrker. par. (I. ker.) ; ev. ref. (erdélyi) 
és unitárius püspökség ; Kolozs vármegyei központi 
s a hozzá tartozó állami hatóságok stb. 
T a n i n t é z e t e k : Ferencz-József tud. egyetem, róm. 

kath. lyceum, most főgymnasium, melynek alapját 
Báthory István 1581. vette meg; az unitáriusok fő
iskolája (theologiai seminarium, főgymnasium); ref. 
főiskola seminarium- és főgymnasiummal; kereske
delmi akadémia internatussal; felsőbb leányiskola ; 
állami tanitó- és tanítónő- (internatussal) képezdék; 
női ipariskola és még számos alsóbb iskola. 

K ö z m ű v e l ő d é s i intézetek: Erdélyrészi magyar 
közművelődési egyesület; Erd. gazdasági egyesület; 
Erdélyrészi Kárpát-egyesület; Erdélyi irodalmi tár
saság ; számos önképző egylet; zene-conservato-
rium ; dalegyletek ; klubbok ; az Erd. muzeumegylet 
régiség-, növény- és ásványtára ; technológiai ipar
múzeum ; egyet, könyvtár, lyceumi könyvtár s tb . ; 
nemzeti színház ; füvészkert. 

E m b e r b a r á t i és j ó t é k o n y intézetek: Karolina 
kórház; Sz.-Erzsébet agg-ház; siket-némák intézete; 
Mária-Valéria árvaleányház; városi szegényekháza 
és más intézmények. 

K e r e s k e d e l m e és f o r g a l m a élénk; van több 
szesz- és szeszfinomitó gyár; szappangyárak, gőz
malmok ; vasöntöde és kályhagyár; gipszgyár, gáz
gyár ; téglagyár és a m. áll. vasút főműhely-telepe. 

K o l o z s v á r t ö r t é n e t e . A P a t a v i s s a és Na-
poca római gyarmatok helyén épült Klus vára körül 
már 1178. táján uj helység keletkezett, melynek szász 
lakosait V. István 1270. városi kiváltságokkal ru
házta fel. I. Károly 1317. és Nagy Lajos megbőviték 
a város kiváltságait, Zsigmond pedig 1405. a kerített 
királyi városok sorába emelte. Mint szász gyarmat, 
törvénykezés tekintetében eleinte Besztercze vidéké
hez volt csatolva ; Zsigmond megengedte, hogy pereit 
Szebenbe fellebezhesse. Magyar lakosai mindinkább 
szaporodván, 1458. egyenlő jogokat nyertek a szá
szokkal; a birót ez évtől a magyarok és szászok 
közül felváltva választották. A reformáczió teljesen 
magyarrá tette K.-t, mely 1569. vallási vmint nem
zetiségi tekintetben elszakadt a szász városoktól, 
s a magyarság központjává, az erdélyi fejedelem
ség természetes fővárosává lett. A fejedelmek fel
váltva székeltek K.-on és Gyulafehérvárt; számos 
országgyűlés itt tartatott. A XVI. szdban kincses 
K.-nak nevezték. A fejedelemség utolsó időszakában 
sokat vesztett politikai és közgazdasági jelentőségé
ből, csak e században kezdett ismét gyarapodni. 
Történetét öt kötetben megírta Jakab Elek. 

Kolozsvár-Almási hegycsoport (Magyar-Erdélyi 
határhsg), k. felől a Meszes hegységhez csatlakozik, 
a Kapus, Almás és Kis-Szamos által befogott terüle
ten húzódik Kolozsvárig. Közepes magassága 500 m. 
Vízválasztó az Almás és K.-Szamos közt, melynek 
vonala közelebb esik az Almáshoz. Igen sok völgy 
nyilik a két fővölgy felé. Erdők borítják, de az ala
csonyabb hátak fel vannak szántva. Eocén és neogen 
rétegek alkotják. 

Kolozs vármegye, határai: Szolnok-Doboka, Besz-
tercze-Naszód, Maros-Torda, Torda-Aranyos, Bihar 
és Szilágy vmegyék. Területe 5149'25 km 2, 225.129 
lakossal. A megye a Vlegyásza hegységtől hosszan 
nyúlik k. felé. Ny. része a Vlegyásza és a Gyalui 
havasok rengetegektől fedett tömegeire esik, hol 
csakis a folyók völgyein van élet; k. része a Mező
ség hullámos térsége. Főfolyója a Meleg és Hideg 
Szamos egyesüléséből támadó Kis-Szamos és a 
Kőrös, továbbá az Almás. A havasok vidékét csakis 
pásztorok járják, a községek vmint a földmüvelés a 
medencze sikjára esnek. Van egy sz. k. v. és egy 
r. t. város és 235 község. Feloszlik 8 járásra, még 
pedig : gyalui, b.-hunyadi, almási, kolozsvári, nádas
menti, mocsi, m.-örményesi és tekéi járásokra. Tar
tozik : a mocsi, m.-örményesi és tekéi járás a 62. sz. 
és a többi járások, Kolozs és Kolozsvár sz. k. váro
sok az 51. sz. cs és kir. hadkiegészítési kerületek
hez; továbbá a mocsi és örményesi járás a 22., a többi 
járás a 21. honvédezredekhez és a 73. és 67. sz. nép
felkelési kerületekhez. Székhelye Kolozsvár, melylyel 
együtt 6 orsz. képviselőt választ. 

Kolportálni (francz.), házalás utján terjeszteni; 
k.-age (— ázs), házalás könyvvel, képpel stb. 

Kolta, község Komárom m., 1484 lak. 
Koltai V i rg i l , tanár és iró, szül. 1857. Csornán, 

Sopron m. 1890-ig szt. Benedekrendi pap s főgymna-
siumi tanár Győrött. 1890. kilépett a rendből s azóta 
Budapesten főv. polg. isk. tanár. Irt költeményeket 
s számos irodalomtörténeti munkát. 

Kolterbach, község Szepes m., 803 lak. Határában 
vaspátot bányásznak. 

Költés, 1. madarak. 
Költészet, azon művészet, melynek anyaga a nyelv. 

Termékei, a költői művek, a szépet a nyelv segélyé
vel s többnyire verses (kötött) külalakban fejezik ki. 
A prózát használják a regény, a beszély és a szín
művek egy része. A k.-nek 3 ágát különböztetjük 
meg: a l y r á t , e p i k á t és d r á m á t (1. ezeket). Meg
különböztetnek nép- és m ű k ö l t é s z e t e t is; amaz 
a nép ajkán termett költői műveket, ez az Íróktól 
származottakat foglalja magában. 

Költészettan, p o é t i k a , a költői műfajok elmélete, 
szemben a rhe to r iká -va l , mint a prózai írásművek 
tanával. K.-i kézikönyveket irtak: Erődi Béla, Torkos 
László, Greguss Ágost, Versényi György, Névy 
László, Góbi Imre, Riedl Frigyes stb. 

Költő, művész, ki verseket, regényt v. színművet, 
egyszóval költeményt irt. 

Költő (mily b i t a n g ez a név!). A r a n y kifejezése 
»Dante* cz. költeményében. 

Költő hazudj, de rajt ne fogjanak. A r a n y J. »Voj-
tina ars poétikájából*. Értelme, hogy a költő a szép
ség kedveért eltérhet a valóságtól, de őrizze meg a 
valószínűséget. 

Költői beszély, e név alá szokás foglalni mindazon 
elbeszélő (epikai) költeményeket, melyek az eposz s 
a kisebb epikai fajok (monda, ballada, románcz stb.) 
közt foglalnak helyet. Az eposztól abban különbözik, 



hogy kisebb terjedelmű, tárgya és alakjai csekélyebb 
jelentőségűek, sőt egészen köznapiak is lehetnek, s a 
csodás elem rendesen hiányzik belőle. Tárgyát ve
heti a mondából (Arany: Keveháza, a Toldi-trilogia, 
Vörösmarty: Két szomszédvár), a történetből (Vö
rösmarty: Cserhalom, Eger, Czuczor: Botond), a 
képzeletből (Vörösmarty: Szép Ilonka), s a modern 
életből, mely esetben közel jár a szépprózai elbeszé
léshez s »verses regény«-nek is nevezik, pl. Byron 
(1. e.) elbeszélő költeményei, Aranytól: Bolond Istók, 
Petőfitől: Az apostol, Tompától: Szuhay Mátyás, 
Arany Lászlótól: A délibábok hőse, Vajda Jánostól: 
Alfréd regénye, Találkozások, Kiss Józseftől: A varró
gép meséje, Ábrányi Emiltől: A pap szerelme, stb. Lehet 
a tárgya vmely szűkebb körű történetke, adoma vagy 
tréfa is, pl. Aranytól: A bajusz, A fülemile, Garaytóí: 
Az obsitos, Tompától: Árokháti Lőrincz stb. 

Költői igazságszolgáltatás, az erkölcsi eszmének 
diadalra juttatása vmely költői műben, kül. regény
ben és színműben, olyformán, hogy a gonosz kudar-
czot valljon és bűnhődjék, a jó pedig boldoguljon. 
Költői levél, 1. epistola. 
Költői szabadság, poetica licentia, a költőnek azon 

joga, hogy a rím v. versmérték kedveért egyes szók 
és ragok oly alakjaival élhet, melyeket a prózaíró 
nem alkalmazhat, pl. házában h. házába', megint h. 
megin', honért h. honér' stb. 

Koltó-Katalin, község Szatmár m., 812 lak. A gr. 
Teleki-kastélyban töltötte házas életének első heteit 
Petőfi Sándor. 

Költött számla, álszámla, 1. conto ; k. v á l t ó , me
lyet nem tényleges ügylet eredménye, hanem pénz-
csinálás czéljából hoznak forgalomba. 
Költözés, 1. madarak. 
Költözködés, az állandó lakhelyek megváltoztatása 

és más községben való letelepülés. Hajdan nagy je
lentősége volt a földesúri hatalom alatt állókra nézve, 
kiknek a k. csak a földesúr beleegyezésével volt meg 
engedve. L. jobbágy. Ma a szabad költözködés joga 
minden honpolgárt megillet. 

Költöző madarak, 1. madarak. 
Költség, az üzemmel járó minden kiadás, pl. juta

lék, alkuszdij,postaköltség stb.; k . - jegyzék, az ügy
letteljáró kiadások rendszeres feljegyzése, k.-köny v, 
a kereskedő által vezetett segédkönyv, az üzlettel 
járó k.-ek feljegyzésére. 

Költségvetés, az üzemmel járó költségek tervezete, 
melyet budgetnek is hívnak; az állam budgetjét 1. 
állami költségvetés. 

Kolumbácsi légy, simulia columbacsensis, rovar a 
kétszárnyúak (diptera) rendjéből, a tipoly-félék (tipu-
lida) családjából. Tömeges megjelenése marhára 
nézve veszedelmes; szúrása helyén 6—lOnapig tartó 
daganat keletkezik. Szerbiában és Dél-Magyarorszá
gon él. 

Kolumbus Kris tóf , Amerika felfedezője; születé
sének helye és éve még mindig nincs kiderítve; valami 
20 város versenyez a dicsőségért, hogy a hires hajós 
ott született; utoljára Calvi corsikai város emelt erre 
igényt s 1882. K.-nak emlékszobrot is állított. De a 
legvalószínűbb, hogy Genuában született a Vico 
DrittoPontticello 27. sz. házban, melyet 1887. a város 
megvásárolt s emléktáblával látott el. Atyja Dome-
nico, posztószövő volt; fia Kristóf, a legújabb kuta
tások szerint valószínűleg 1446. szül., 1473. távozott 
hazájából s Portugálba ment, mely akkor első rangú 
tengeri hatalom volt; 1487. ment Spanyolországba 
s ott támogatást keresett egy tengeri vállalata szá

mára, melynek czéljául uj országok, de főleg a Kelet-
Indiába vezető ut feltalálását tűzte ki. Sok nehézség 
után Castiliai Izabella királyné 120 emberrel 3 hajót 
bocsátott rendelkezésére, melyekkel 1492. aug. 3. in
dult el a pálosi spanyol kikötőből és sok baj után kö
tött ki Guanahani (1. e.) szigeten, mire okt. 28. Cuba, 
decz. 6. Haiti szigetét fedezte fel; 1493. jan. 4. haza in
dult s márcz. 15. érkezett spanyol földre. Még ugyan
ezen évben 17 hajóval és 1200 emberrel tért vissza 
s számos felfedezést tett, de ellenségei üldözései és 
rágalmai miatt 1496. visszament Spanyolországba. 
Harmadik útját 1498. tette s felfedezte a délamerikai 
szárazföldet. Ellenségei rágalmai folytán elfogták s 
1500. haza szállították. Fölmentetvén 1502. indult 
negyedik útjára, melyből sok viszontagság után 
1504. visszatért Spanyolországba, f 1506. május 21. 
Valladolidban. Hamvait 1795. a havannai székesegy
házba szállították át. Fivére B e r t a l a n f 1515. mint 
főhivatalnok Cuba szigetén; másik testvére Don 
D i e g o Co lon , Castiliában kapott magas rangú ál
lást. Kristóf fia, Don Diego , atyját elkísérte máso
dik felfedező útjára; 1508. tengernagy és India kor
mányzója, f 1526.; fia, Don L u i s Colon, Veragua 
herczege f 1572.; ugyanez évben unokaöcscsével, 
Diegoval a család fiágban kihalt. Kristóf törvény telén 
fia, Don F e r n a n d o , atyját elkísérte negyedik fel
fedező útjára s megírta atyja életrajzát, f 1539. Maga 
a nagy felfedező is leirta első útját s más munkákat 
is irt; levelei szintén nagy számmal maradtak. A reá 
vonatkozó irodalom óriási. A legújabb és legjelesebb 
munkák Harrisse Henrik franczia műve (Paris 1884.) 
és Winsor Justin amerikai iró műve (Boston 1891.). 

Koly, község Bihar m., 595 lak. 
Kölykez, azaz szül az eb, a macska, a vidra s a 

kisebb szőrmés ragadozó. 
Kölyök, 1) a kutya- és macskafajok fiai; 2) kis 

fiu, fattyú. 
Koma, 1) a megkeresztelt gyermek szülei és kereszt

szülei egymásnak komái, komázzák egymást; 2) át
vitt értelemben tréfás, jókedvű ember, kópé (kötve 
higyj a komának); 3) az állatmesében kül. a medvé
nek czime (medve koma). 

Kornádi, község Bihar m., 6387 lak. 
Komána, Felső-, község Fogaras m., 762 lak. Kö

zelében barlangok. A Pestere-Glimeának nevezett 
barlang szük völgy falán 5 —6 m. magas, 4—5 m. 
széles, 20—25 m hosszú. A Bulz mésztömb felső 
harmadán két barlang van; az egyik d.-ny., a másik 
é.-k. oldalán. Sokkal tekintélyesebb a távolabb eső 
cseppkőbarlang. Ez a bejárattól 6 m.-t lefelé lejt, 2 m. 
széles, .70 cm. magas. Ebből jobbra-balra elágazá
sok vannak. Legsztbb része a 12 m. hosszú, 5 —6 m. 
széles es ugyanoly magas cseppkőbarlang. Padlóza
tát mészkéreg borítja. Számos csontot találni benne. 

Komárom (Rév-K.), szab. kir. törvényhatósági vá
ros Komárom m., 13.076 lak. a Csallóköz k. végén, 
hol a Vág az Öreg Dunával egyesül. A város áll a sz. 
kir. városból és az erősségből, mely hazánk legha
talmasabb vára. Az erődítmények, melyek központja 
a XVI. században épült vár a sziget :sucsán, a kellő 
katonai épületeket, szertárakat stb. foglalják magok
ban; 1805. és 1830. uj bástyákkal és sánczokkal tol
dották meg. Az úgynevezett Nádorvonal a Csallóközt 
szegi s a várost ny.-ról védi; vele szemben a Duna 
jobb partján a Monostordomb, melynek erődéit 1848. 
kezdték építeni; ezek uralkodnak a dunai átjárá
son. A város és Uj Szőny közti szigetet is megerő
sítették s ujabban az igmándi sánczot építették. A 



város az uj erősség előtt a vársik által elválasztva 
hosszan nyúlik el; a Duna jobb partjával hajóhíd 
köti össze. Fő épületei : a benczések kolostora, Sz.-
András és Sz.-János templomai, Józsetkórház, város
ház és megyeház. Állandó híd most épül a régi fa-
és hajóhíd helyén. Kereskedése élénk fában és gabo
nában ; törvényszék, járásb. és adóhivatal. 

K o m á r o m t ö r t é n e t e . A várat már a XIII. szd-
ban emiitik; egy 1268. okirat Komárom mellett még két 
más helységről, Andrásfalváról, a mai Sz.-András fő-
egyház táján és Keszüről, a mostani Várfölde helyén 
szól. A három hely Összeolvadt s 1275 — 78 között 
város lett. Csák Máté a várat megerősíttette. Róbert 
Károly a királyi vár hatósága alól felszabadult vá
rosnak szabadságait megbővitette. A török időkben 
a város is sokat szenvedett. Mária Terézia szab. 
királyi várossá tette. Földrengés több izben pusztí
totta; igy 1763. június 28-án 65 embert temetett a 
romok közé, a Duna mellett homok- és iszapkitörések 
voltak; azután időközönkint a baj 1770-ig gyakran 
ismétlődött. 1763. szept., okt. és decz., 1764. jan. 3., 
febr. 9., márcz., ápril, május, június, július, augusz
tus és szept. havakban, 1765. febr. 8. és ápril 6-án; 
1783. ápril 22. s június, július és deczember havak
ban, midőn legtöbbet a vár szenvedett; volt föld
rengés 1822. és 1823. is. A várat a századok folya
mán erőhatalommal egyszer sem vették be. Innen 
neve : Szűz-K.; a szabadságharcznak is ő volt leg
tovább küzdő erődje. A császári sereg 1849. márcz. 
és ápr. havában keményen ágyuztatta ; de a magyar 
hadsereg april 24. elfoglalta az uj-szőnyi és monos
tori sánczokat és visszavonulásra kényszeritette az 
osztrákokat. A később megújult ostrom a július 2. 
és 11. véres csatákban érte el tetőpontját, de Klapka 
tábornok vitézül védte magát, s többször megverte 
az ellenséget, mig végre szept. 27-én Puszta-Harká
lyon megkötött alku alapján a magyar őrség utolsó 
része október 5. elvonult. 
Komáromi J á n o s , Thököly Imre titkára, a belé

nyesi K. családból származik. Teleki Mihályt szol
gálta s ennek halála után 1690. került Thökölyhez, 
kit aztán elkisért számkivetésébe. Jelen volt Nikome-
diában a fejedelem és özv. Zrínyi Hona halálos ágyá
nál. Később visszajött Magyarországba, s a II. Rá
kóczy Ferencztől kapott csalfalvai birtokára vonult, f 
1711. pestisben. Naplóját, melyet 1697-től kezdett ve
zetni, kiadta Nagy Iván. (1861.) 

Komáromi Csipkés György, 1. Csipkés György. 
Komáromi biblia, Komáromi Csipkés György bib

liafordítása 1685-ből, 1. Csipkés György. 
Komáromi csavargőzös társaság, engedélyeztetett 

1885., alaptőkéje 400 drb 50 frt névértékű törzsrész
vény ; egy csavargőzöse van, mely olyankor, mikor a 
hajóhíd be van vonva, az összeköttetést Komárom 
és Uj-Ujszőny közt fentartja. 

Komárom vmegye, határai: Pozsony, Nyitra,Bars, 
Esztergom, Fejér, Győr és Veszprém vmegyék. Ter. 
2944'07 km. a, 159.504 lak. A Duna két részre hasítja, 
é. felé s d. felének ny. része sikság, k.-re hegyes. A 
Vértes s különösen a Gerecse-Patai hegysorok ága
zatai érnek a Dunáig. Bükkös és tölgyes erdők szán
tókkal váltakoznak. Az öreg Duna k. irányban höm
pölyög, számos apró szigetet alkotva; a Csallóköznek 
k. fele esik a megyébe. A Vág Szimőnél jön be s az 
érsekújvári Dunával egyesülve d. felé kanyarodik, 
Lándornál felveszi a Nyitrát s mint Vág-Duna szakad 
az öreg Dunába. A Zsitva Udvardnál lép a megyébe, 
több helyt csatornázott mederben foly, főére a Nyit-

rába vezet, régi ága Zsitvatőnél a Dunába. Déli pa
takjai nagyrészt az Altalér és Czonczó medrében 
egyesülnek és ömlenek a Dunába. Van számos mo
csár és tó. Nevezetesek a Tata-tó meleg forrásai. 
Földművelés és bortermelés fontos (neszmélyi). Van 
1 szab. kir. város és 92 község. Közigazgatásilag 
feloszlik a csallóközi, gesztesi, tatai és udvardi járá
sokra. Tartozik a 12. sz. cs. és kir. hadkiegészítő 
kerülethez; a 13. honvéd ezredhez és a 42—43. sz. 
népfelkelési járásokhoz. Székhelye Komárom, mely-
lyel 5 országgyűlési képviselőt választ. 

Komárom vármegyei és K o m á r o m v á r o s i tör
t é n e t i és r é g é s z e t i e g y l e t , 1887. alakult, van 
múzeuma, és működéséről évi jelentésekben számol 
be, melyekből Gyulai Rudolf társ. titkár szerkeszté
sében 5 évf. jelent meg. Tagjainak száma megköze-
liti a 300-at. 

Komáromy La jo s , tanár és iró, szül. 1843. Makón; 
tanulmányait befejezve előbb a bpesti ref. főgymn., 
azután az áll. tanítóképző intézet tanára; magyar 
nyelvészeti szakíró s több régi nyelvemléket rende
zett sajtó alá. 

Komarov S á n d o r V i s z a r i o n o v i t s , orosz tá
bornok, szül. 1823.; 1856 óta a Kaukázusban szol
gált, 1882. a Kaukázuson-tuli terület parancsnoka, 
1884. elfoglalta Mérvet. 
Komárváros , község Zala m., 1957 lak. 
Komaság, compaternitas, a keresztszülék és a ke

resztelt gyermek szülei közti viszony, 1. koma. 
Komázni, ugy beszélni vkivel, mint komájával, bi

zalmas barátjával. 
Kombináczio (lat.), egybevetés, egybefüzés, talál

gatás ; a mennyiségtanban két v. több elem külön
féle összekapcsolásaiból keletkezett csoportok. 

Kombinálni , egybevetni, találgatni. 
Komédia (gör.), vigjáték (1. e.); színlelés, üres te

ketória. K o m é d i á s , megvetőleg: szinész, s ált. 
mindenki, a ki vmit színlel. 

Komensky, 1. Comenius. 
Kömény, az ernyősök családjába tartozó konyha 

k. (carum carvi) magva; a növénynek kétszer szár
nyalt levelei vannak, kora tavaszszal nyiló fehér vi
rágjából fejlődik gyümölcse, melyben a k. magvak 
vannak; a k. hosszas lándzsa-alaku, kopasz, fonál-
alaku világosbarna redőkkel; tenyésztik egész Euró
pában és Ázsiában, fűszerül, likőrkészitésnél, kömény-
viz, szappanillatszerül és a gyógyászatban használ
ják; f eke te k., a k ö z ö n s é g e s k a n d i l l a (nigella 
sativa) hálószerű redővel fedett három oldalú magva, 
fűszeres szaga és erős ize miatt használják és termelik 
Dél-Európában és Würtembergben; r ó m a i k., a ke
resztes k. (cnminum cyminum) lándzsa-alaku, "/2 cm. 
hosszú, sárgásfehér gyümölcse kellemetlen, zamatos 
szagú, erős, kissé undorító kesernyés izü, főleg Spa
nyol- és Olaszországban és Máltán termelik, Hollan
diában a k ö m é n y e s s a j t előállítására, egyebütt 
fűszerül és gyógyászati czélokra használják. 

Köménymag, 1. kömény. 
Koaners (lindenbachi) C a m i l l o báró, vezérőrnagy, 

szül. 1839. Az 55. gyalogdandárparancsn. Triesztben. 
Kométa, üstökös csillag (1. e.). 
Komikum, furcsa, a tragikumnak ellentéte, minden 

fonákság, mely nevetésre indit, 1. Greguss, Rendsze
res széptan, Gamauf György, A kom. (az eperjesi ág., 
ev. collegium 1890/91. Értesítőjében). 

Komikus, nevetséges, bohó, továbbá oly szinész, 
ki ily szerepeket játszik; k o m i k a , színésznő, ki 
komikus szerepeket ábrázol. 



Komiszárius, megbízott; biztos. 
Komját, 1) község Nyitra m., 3367 lak.; — 2) köz

ség Vas m., 1372 lak. 
Komjáthy Bél a, orsz. képv., szül. 1847. jun. 24. 

Karászon Szabolcs m. 1868. ügyvéd, 1875 óta orsz. 
képviselő. 

Komjáti Benedek , régi magy. egyházi iró, Peré-
nyi Gábor özvegyének, Frangepán Katalinnak udvari 
papja s fiának, Jánosnak nevelője, úrnője felhívására 
a már elpusztult kis Nyalábvárban, talán egy régibb 
fordítás alapján, magyarra ford. Szent Pál leveleit s 
jegyzetekkel ellátva 1533. Krakkóban kinyomatta. 
Ez a ránk maradt legelső magy. nyomtatott könyv 
(1. k r a k k ó i t ö r e d é k ) . 
Komletinci, község Szerem m., 2016 lak. 
Komló, a közönséges k. növény (humulus lupulus) 

száraz pikkelyekből álló barkája; a növény 15 — 25 
láb magasra nő, nővirágai pikkelyeinek tövén van a 
zamatos, sárga lisztbe (lupulin) zárt mag; a lupulin 
keseranyagot, illó olajat, csersavat, gyantát stb. tar
talmaz ; a k. nehezen tartható, hogy a romlástól meg
óvják, jól megszárítják, kénezik és összepréselik és a 
sörgyártásnál használják; a növény szára papírgyár
tásra, fiatal rügyei főzelékül szolgálnak; a k. termő 
országok közt Cseh- és Bajorország állanak leg
első helyen, jó még a poseni, badeni és braunschweigi 
k. is. A k. termelés rendkívül bizonytalan, átlag 12 
évre esik egy jó esztendő, az évi átlagos termést 
800.000 mm.-ra becsülik; vegyi összetétel átlag 11°/0 

viz, 15% nitrogéntartalmú, 17°/0 aetherben, 1 3 % al
koholban oldható anyag, 1% csersav, 15% növényi 
rost, 9 % hamu és homok. 

Kömlő, község Heves m., 2613 lak. 
Kommá (gör.), írásjegy: vessző. 
Kommabacil lus, pálczika b., 1. bacillus. 
Kommandáns, parancsnok (csapattestnél); kom

m a n d ó , parancsnokság, parancs; k o m m a n d i -
r o z n i , parancsolni, rendelni. 

Komnének, gör. csász. uralkodóház, mely Byzancz 
trónján 1057—1204., Trapezuntban 1204—1461-ig 
uralkodott; legkiválóbb tagjai voltak I. A l e x i o s és 
I. M a n u e l császárok és a történetíró A n n a Koin
nen a. Az Árpádokkal e ház többszörös rokonságban 
állott. I. János császár Szt. László Piroska nevü leá
nyát vette nőül; ennek egy leánya Borics trónköve
telő neje lett, mig unokája Mária, I. Izsák leánya, 
IV. István királynak volt felesége. 

Komócsin, phleitm, növény a pázsitfélék (grami-
neae) rendjéből; a m e z e i k. v. m a c s k a f a r k u 
per je , ph. pratense, takarmányfü. 

Komócsy József , költő, a Petőfi-társaság tagja és 
alelnöke, sz. 1836. márcz. 25. Vencsellőn Szabolcs m. 
Eleinte néptanító, majd 1861. fővárosi tanító, 1863 
óta iró. 1867. jelentek meg költeményei, 1868 óta 
a >Hírmondó* néplap szerkesztője. Főleg a lyrikus 
költészetet műveli; költeményeken kivül számos pae-
dagogiai czikket irt és ifjúsági iratokat adott ki. 

Komolló, község Háromszék m., 454 lak. Római 
castrum romjai. 

Komondor, 1. kutya. 
Komor G y u l a , hirlapiró, szül. 1867. febr. 3. Bpes-

ten. Jogot végzett. 1885 óta hirlapiró. Főleg a gyer
mekirodalom terén működik; ilyen színdarabjai kö
zül többet előadtak a bpesti és vidéki színházakban. 

Komorska-Moravicza, község Modrus-Fiume m. 
2480 lak. 

Komory D á v i d , felső-győri Nagy Iván (1. e.) ismert 
történész irói álneve. 

Komorzán, község Szatmár m., 1853 lak. 
Komótos, kényelmes, 1. commode. 
Komp, ember-és kocsiközlekedésre berendezett vizi-

jármű, bepallózott széles dereglye, mely a folyón ke
resztül kifeszített drótkötél mentén két csiga segélyé
vel mozog. A k.-ok engedélyezését az 1890. évi I. 
t.-cz. szabályozza. 

Kompánia, társaság, század; k o m p á n i s t a , társ. 
Kompass hegység, hegység a dél-afrikai brit Fok

földön, 2440 m. magas. 
Komplikáczió, bonyodalom. 
Kompolt, község Heves m., 1749 lak. 
Komthurkereszt , a rendjeleknél a középkereszt. 
Kőműves- , kőfaragó- és ácsmesteri képzettség 

megvizsgálására szervezett bizottság több állami 
építészeti hivatal székhelyén van, melynek elnöke 
az illető hivatalfőnök, tagjai más állami v. magán 
mérnökök és építészek. 1890. jó eredménynyel 46 
egyén tette le a vizsgát és nyert ezen iparágak vala
melyikéből képesítést. Bizottság van : Budapesten, 
Aradon, Debreczenben, Kassán, Kolozsvárt, M.-Szi-
geten, Miskolczon, N.-Váradon, N.-Szebenben, Sop
ronban, Szegeden, Temesvárt, Zalaegerszegen, Zom-
borban. 

Konak (tör. = ház), előkelő emberek lakása, Szer
biában a királyi palota. 

Koncz József , iró és tanár, szül. 1829. Bőrödön; 
1874 óta a maros-vásárhelyi ref. collégium főgymn. 
tanára; irt történeti szakczikkeket. 

Koncz, zsiros, jövedelmező kereset, hivatal; a papir-
kereskedésben 1. könyv; s z ó l á s m ó d o k : elejtette a 
k.-ot; kap a k.-on, összevesztek a k.-on. 

Kond, a hét vezér egyike; 896. a Buda és Száz
halom közt fekvő földet kapta Árpádtól és itt tele
pedett le. 

Kondér, öblös réz- v. vasfazék. 
Kondolálni, részvétet kifejezni. 
Kondor keselyű, 1. keselyük. 
Kondoros, község Békés m., 2597 lak. 
Koncanica, község Pozsega m., 1332 lak. 
Kőnek S á n d o r , statistikus és jogtanár a bpesti 

tud. egyetemen, szül. 1819. aug. 18. Pesten. 1854. 
bpesti egyet, tanár, 1858. a m. tud. Akad. lev., 1867. 
r. tagja, f 1882. aug. 1. Statisztikai cs egyházi jogi 
műveket irt ; egyházjoga számos kiadást irt. 

Köneny, hydrogén (1. e.). 
Konfekczió (lat. confectio = elkészítés), kész öl

tönydarabok s az ezekkel való kereskedés. 
Konfekt (lat.), czukorsütemény, befőtt gyümölcs és 

egyéb csemegék. 
Konform (lat.), egybevágó, megegyező; k.-itás, 

teljes megegyezés, összhangzás. 
Konfucse (Khung-fu-cse, lat. Confucius), Khina 

legnagyobb bölcse és egyik vallásalapitója, szül. 550. 
Kr. e. Kiufu-ban (Santung tartományban), mint hit
szónok járta be az országot, f 478. Halála után her-
czegi rangra emelték és szent gyanánt tisztelik. Tana, 
mely inkább erkölcsi, mint vallási elveket hirdet, csak 
később talált követőkre, most azonban az általa ala
pított vallás van Khinában egyedül orthodoxnak el
ismerve s minden nagyobb helységben van temploma. 

Kong, a mandingó négerek fővárosa a nyugot-afri-
kai mandingó néger területen, 12—15.000 lak., kik 
mohammedánok. Élénk kereskedelem, európai áruk
kal, élelmi szerekkel; a pénzt aranypor és kauri-
kagyló képviseli; lótenyésztés, indigofestés. 

Kongó (Zaire, régente Rio de Padrao), a föld leg
nagyobb folyamai közt a hetedik, Afrika bensejében 



a Luapula és a 25Va° keleti h. alatt eredő Lualaba 
összefolyá«ából (Stanley fedezte fel) származik, mind
két ága számos tón halad át és 6° déli sz. alatt egye
sülnek Ugaraua néven: innen előbb északnak megy, a 
Kongó állam északi részén hatalmas kanyarulatot 
tesz, innen d.-ny.-i irányban indul a torkolat felé és 
Banana m. 2 ágban ömlik az Atlanti oczeánba. Csak 
közepén hajózható; alsó folyásán nagy esésénél fogva 
nehezen közlekedhetni; igen sok vízesést alkot, leg
kiválóbb a Livingstone- és a Stanley-esés. Számos 
mellékfolyója van, a legnagyobbak: a Sankulu a 
Kassaival, az Aruvimi, Ubangi. A XV. szdban a por-
tugallok fedezték fel, ujabban Livingstone 1872 — 73. 
és Stanley 1876 — 77. szereztek nagy érdemeket fo
lyásának megismertetése körül. 
Kongó, a Kongó alsó folyásától délre elterülő néger 

állam Afrikában; midőn a portugálok felfedezték, 
még nagyon hatalmas volt, most hanyatlóban van; 
hittéritők régóta nagy számmal látogatják s sokáig 
Afrikának egyik legjobban ismert vidéke volt. 
Kongó állam, független állam Afrika bensejében, 

ter. körülbelül 2,241.250 km 2, 14,100.000 lak. Földje 
részben termékeny, nagy őserdők borítják; sok a ha
józható folyó és tó (Kongó, Kassai-Sankuru, Tsuapa, 
Mantumba, Ikelemba, Lulunga, Boloko, Ubangi). Ki
viteli czikkek: elefántcsont igen nagy mennyiségben, 
kautsuk, kávé, pálmaolaj, nyers bőr, viasz. Fő kikötői: 
Boma és Banana. Lakói bantu, batua, akka törzsek, 
varuák, manjemák, varégek, kegyetlen, részben em
berevő törzsek; foglalkozásuk halászat, földmivelés, 
hajózás, vadászat, rabszolgakereskedés, az arabok
nak nagy befolyásuk van rajok. 1876. II. Lipót belga 
király az Association Internationale Africaine-t alapí
totta Közép-Afrika kikutatása és gyarmatok alapítása 
czéljából. A Kongo-vidék művelésének tervével a 
Comité d'études du Haut-Congo foglalkozott, mely 
Brüsszelben 1878. alakult; e társaságból támadt az 
Association internationale du Congo, melynek czélja 
volt a hatalmaktól elismert független államot alapí
tani a Kongó vidékén. A Portugália és Franczia-
ország által támasztott igényeket az 1884/85. telén 
Berlinben tartott Kongó-konferenczia oldotta meg, a 
független K. állam 1885. jul. 1. kiáltatott ki Bomában; 
élén mint souverain II. Lipót király áll, souverain 
jogainak örököséül II. Lipót 1889. aug. 2. végrendele
tében Belgiumot nyilvánította. K. 1888 óta 12 kerü
letre oszlik. 
Kongó tégla, közönséges agyagból megüvegese-

désig égetett és lassan kihűlt tégla, melyből az u. n. 
kongó u t a t készítik. A k.t.-kat homokalapba,hossz
méretükkel merőlegesen az ut tengelyére rakják, a 
tégla szélessége adja a burkolat vastagságát. A hé
zagokat homokkal töltik ki; az ut fentartása meg
kívánja, hogy azt mindig 3—4 cm. vastag homok
réteg fedje. A kőben és kavicsban szegény vidékeken 
czélszerünek bizonyult a k. ut, és azon vidéken, hol 
a megfelelő agyagot és homokot nem nagy távolság
ról szerezhetni meg, egy kilométer k. ut építése 10— 
12.000 frtba, évi fentartása 190—220 frtba kerül, 
igy van pl. Somogy megyében; ellenben Csongrád 
megyében 20—32.000 frtba, illetve 500 frtba kerül; 
régibb k. ut van még Bács-Bodrog és Torontál me
gyékben. (L. Az Alföld közlekedési viszonyairól, 
Maiina Gyulától. M. mérn. és épit. egyl. közi. 1888.) 
Kongó ut, 1. kongó tégla.-
Konia, kis-ázsiai török vilajet, ter. 102.800 km 8, 

840.000 lak. Főhelye K. (régi Ikonia), 41.000 lak. 
Elénk kereskedelem. 

König, 1) F r i g y e s , a gyorssajtó feltalálója, szül. 
1774. ápr. 17. Eislebenben 1810. feltalált és készített 
Angolországban egy lapos-, 1811. egy henger-, 1816. 
egy kettősnyomógépet.f 1833.jan. 17. — 2) G u s z t á v 
báró, az osztrák-magyar hadsereg gyalogsági főfel
ügyelője, szül. 1825. okt. 13. Stadthagenben. Részt
vett az 1859. olasz hadjáratban, 1862. alezredes, 
1866. ezredes, 1871. dandárparancsnok, 1872. báró
ságot kapott, 1883. hadtestparancsnok, 1888. tábor
szernagy, 1889. a gyalogság főfelügyelője. — 3) 
G y u l a , a bpesti József-műegyetemen a mennyiség
tan r. tanára, szül. 1849. decz. 16. Győrött. Felsőbb 
mennyiségtani tanulmányait külföldön végezte, visz-
szatérve a középtanodai tanárképezde, később a mű
egyetem r. tanára lett. Számos mennyiségtani művet 
és dolgozatokat irt hazai és külföldi szaklapokba. 
1880. a m. tud. Akadémia lev., 1889. rendes tagja. — 
4) K á r o l y (festenwalli), vezérőrnagy, szül. 1828. 
A l i . gyalogdandár parancsnoka Gráczban. 

Königgrátz (Králové Hradec), város Csehország
ban, az Adler és az Elbe egyesülésénél, 9000 lak. 
Vár, szövőipar. Lapályán folyt le 1866. jul. 3. a véres 
csata, melyben a poroszok megverték a Benedek ve
zette osztrák-szász sereget s mely a hadjárat sorsát 
eldöntötte. 

Königinhof, város Csehországban az Elbe mellett, 
7000 lak. 1817. találták az úgynevezett k.-i kéz
iratot (1. e.). 

Königinhofl kézirat (cseh. Rukopis kralodvorsky), 
állítólag a cseh irodalom legrégibb irodalmi emléke 
(1. cseh nyelv és irod.), melyet 1817. Hanka talált 
Königinhof cseh városban. A tudósok nagy része, 
leghatározottabban Jagics Vatroszlav, hamisítvány
nak bélyegezte a kéziratot. 

Königsberg, magyarul Újbánya, Bars m. 
Königsberga, porosz kormánykerület, ter. 21.109 

km 2, 1,171.727 lak. Főhelye K., a Pregel m., 162.000 
lak. Egyetem (1544 óta), művészeti akadémia, taní
tónőképző, könyvtár, múzeum, füvészkert, képcsar
nok, csillagda. Posztó-, bőr-, dohány-, szeszgyárak, 
élénk kereskedelem, melyet kikötőjének köszön. Kir. 
kastély, Kant, III. Frigyes Vilmos és I. Frigyes szob
rai, gót székesegyház. 1843 óta fontos vár; O- (1255. 
keletkezett), Löbenicht (1300.) és Kneiphof (1327.) 
városrészekből áll, melyek 1724. egyesültek. A közép
korban Hansa-város, 1457. a német rend lovagjainak 
székhelye, jelenleg a porosz monarchia 3. székhelye 
és koronázó városa. 

Königsbergi Töredék, a Halotti Beszéd után leg
régibb nyelvemlékünk, a königsbergi egyetemi könyv
tárban egy a XIV. szd elejéről való codex táblájának 
belső lapján találták 1864. Összesen 70 szóból áll, 
nyelve nem igen üt el a Halotti Beszéd nyelvétől. 
Formája azt gyanittatja, hogy nem elmélkedés, ha
nem ének töredéke. 

Königsdorf-Jastrzemb, fürdő Oppeln porosz kor
mánykerületben. Jód és bróm tartalmú konyhasó for
rások. 

Königsegg, német grófi család, melynek aulendorfi 
ága 1751. magyar, rothenfelsi ága 1752. erdélyi hon-
fiusitást nyert. 

Königshütte, város Oppeln porosz kormány
kerületben, 37.000 lak. 1869. keletkezett több falu 
egyesüléséből. Dús széntelepek; nagy munkás-
lakosság. 

Könígsmark M á r i a A u r o r a grófnő, szül. 1670. 
Stadeban, 1694. II. Ágost herczeg kedvese, tőle szü
letett 1696. Móricz herczeg szász marsall, 1700. 
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zárdafőnöknő Quedlinburgban. Hires szép asszony 
volt; f 1728. febr. 16. Quedlinburgban. 

Königssee, alpesi tó Felső-Bajorországban a Watz-
mann alján, 8 km. hosszú, 2 km. széles, 188 m. 
mély. Meredek, kopár sziklák övezik, a regényes 
felső tó hegyszakadás folytán van tőle elválasztva. 
A monda szerint vize a sziklákon át a Salzach 
völgybe szivárog. 

Königstein, város Szászországban az Elbe és Biela 
egyesülésénél, 4000 lak. Államfogházul szolgáló, egy
kor bevehetetlen vára 374 m. magas sziklán épült. 

Königswart, város Csehországban, 2500 lakossal. 
Ásványforrások. Metternich herczeg kastélyában ré
giségtár s más gyűjtemények. 

Konjektaneák (lat.), odavetett ötletek, kritikai 
észrevételek gyűjteménye, 

Konjektura (lat.), gyanitás, hozzávetés; konjek-
t u r á l i s p o l i t i k a , mely nem tényekre, hanem merő 
föltevésre van fektetve. 

Konkáv, homorú. 
Konkoly, agrostemma giíhago, 1. agrostemma. 
Konkoly-Thege, 1) József , orsz. képv., szül. 

1840. Dabason. Jogi tanulmányai befejeztével dabasi 
szolgabíró, 1887 óta orsz. képviselő. — 2) Mik lós , 
az orsz. központi meteorológiai és földdelejességi 
intéztt igazgatója, szül. 1842. Bpesten. 1870. kezdte 
épiteni első csillagvizsgálóját O-Gyallán. 1876. a m. 
tud. Akad. lev., 1884. tiszteletbeli s a londoni »Royal 
Astronomical Society« és a liverpooli »Astronomical 
Society« tagja. Magyarul adta ki az ó-gyallai csil
lagda évkönyveit s mintegy 300 értekezését, 1890 
óta a meteorológiai int. igazgatója. Néhány műve 
németül jelent meg. — 3) S á n d o r , orsz. képv., szül. 
1852. Derezslényen Bars m., 1878. ügyvéd, 1892. 
orsz. képviselő. 
Könnye N á n d o r , főreáliskolai tanár Nagyvára

don, szül. 1850. Hódoson, Vas m. Irt több nyelvé
szeti dolgozatot, munkatársa volt a Nyelvtörténeti 
szótárnak, szerkesztett német és franczia szótárt. 

Könnyelműek, szinmű C z a k ó Zs.-tól (1847.). 
Konokság, a perjogban alap nélküli folytatása a 

perlekedésnek. Perrendtartásunk különös tekintettel 
van a k. felebbezésre és megadja a bíróságnak a 
jogot, hogy a k. felebbezőt — két egybehangzó Ítélet 
ellen — birsággal sújtsa. 

Konon, athéni hadvezér, 394. perzsa hajóhaddal 
megverte a spártaiakat, f 390. Kr. e. 

Konop, község Arad m., 1043 lak. 
Konrád római császárok, 1)1. K., leányágon a Ka

rolingoktól származott. 911. nov. 8. választatott 
kírulylyá. Alatta a magyarok majdnem minden évben 
betörtek Németországba, f 918. decz. 28. Fuldában 
van eltemetve. — 2) II. K., a sali frank uralkodóház 
megalapítója, a szász dynastia kihalása után 1024. 
szept. 8. királylyá választatott, 1027. márcz. 27. 
Rómában császárrá koronáztatott. 1028. Szent-István 
magyar királylyal viselt háborút; a béke csak 1030. 
jött létre a két uralkodó közt. f 1039. június 11. 
Utrechtben. Speierben van eltemetve. — 3) III. K., 
az első uralkodó a Hohenstaufen dynastiából; 1125. 
fellázadt II. Lothár császár ellen, felvette a királyi 
czimet s 1128. Milánóban a vaskoronával megkoro
náztatta magát. 1135. kibékült Lothárral, s ennek 
halála után 1138. márcz. 7. német királylyá válasz
tatott. Alatta keletkezett a guelfek és ghibellinek 
harcza. 1147. Magyarországon át keresztes hadat 
vezetett a szentföldre, honnan Damaszkus sikerte
len ostroma utár 1148. visszatért. 1139. fia Henrik 

számára eljegyezte II. Béla magyar király leányát 
Zsófiát, f 1152. febr. 15. Bambergben. - 4) IV. K., 
II. Frigyes második fia, még atyja életében római 
királylyá választatott, s ennek halála után (1250. 
decz. 13.) Itáliába ment, hogy fegyverrel tartsa fenn 
uralmát a pápai székkel szemben. Mielőtt trónját 
Itáliában s Németországban megszilárdíthatta volna, 
f 1254. május 30. Lavelloban. 

Konradin, az utolsó Hohenstaufi, IV. Konrád (1. e.) 
fia, szül. 1252. márcz. 25.; atyja halálakor csak 2 
éves volt. Németországban nevekedett s Manfréd szi-
cziliai király halála után 1267. haddal ment Itáliába, 
hogy anyai örökségét elfoglalja; de Anjou Károly 
1268. aug. 23. Tagliacozzonál megverte; futásköz-, 
ben elfogatott s okt. 29. Nápoly piaczán lefejeztetett. 

Konservativ, a latin : conservare szóból; fentartó, 
fentartásra hajlandó; a politikai életben az a párt, 
mely első sorban a meglevő államintézmények és tár
sadalmi szervezet fentartását tartja szem előtt s en
nél fogva reformokra, újításokra kevéssé hajlandó. 
Ellentéte rendesen a szabadelvű; olyan párt, mely 
k.-nak nevezi magát, jelenleg nálunk nincs, ámbár a 
közjogi alapon álló pártjaink mind k. irányúak, mert 
a legfontosabb intézmények fentartását óhajtják. K. 
párt alakult nálunk a negyvenes években gróf De-
sewffy Aurél vezetése alatt Kossuth Lajos demokrati
kus törekvései ellensúlyozására; Közlönye a »Világ* 
volt; 1861 után az ó-k.-ok, az 1848. törvények egy
szerű visszaállítása ellen, mint Deák Ferencz a jog
folytonosság alapján kívánta, foglaltak állást, de 
sikertelenül; k . - izmus, a k. törekvések és irányok 
összesége. 

Konstanczia, c seh királyné,III. Béla magyar király 
leánya, 1198. körül I. Ottokár cseh királyhoz ment 
nőül, kitől 7 gyermeke született, f 1240. decz. 12. 

Konstanczia c s á s z á r n é és m a g y a r kirá lyné, 
Imre király és később II. Frigyes császár hitvese, II. 
Alfonz aragoniai király (f 1196.) és Sancha királyné 
(f 1208.) leánya, 1198. lépett házasságra Imre ki
rálylyal, kit egy fiúval: III. Lászlóval ajándékozott 
meg. Férje halála után 1205. csecsemő fiával és a 
koronával Lipót osztrák herczeghez menekült; a 
gyermekkirály ez évi május 7. meghalván, K. vissza
tért Aragóniába és 1209. hohenstaufeni Frigyes csá
szárhoz ment nőül; ettől egy fia született, VII. Henrik 
német király 30.000 girát érő készpénzét és ékszereit, 
melyek az esztergomi johannitáknál voltak letéve, 
II. András király erőszakkal elfoglalta, mire III. Ho-
norius pápa, a salzburgi érsek, a seckaui és veszprémi 
püspökök által átok alatt szólitotta fel a királyt visz-
szaadásukra s az Imre király által özvegyének ha
gyott 12.000 gira ezüst kifizetésére, f 1223. 

Konstantin r ó m a i és g ö r ö g c s á s z á r o k : 1) I. 
N a g y K . , szül. 274. Naissusban, Moesia Superior-
ban. Atyja C o n s t a n t i u s C h l o r u s halála után 306. 
császárrá kiáltatott ki s Maxentius (312.) és Licinius 
(323.) császárok legyőzése után egyeduralomra jutott 
a római birodalomban. Az előbbit a hagyomány sze
rint Krisztus jelvénye (labarum) alatt győzve le, 313. 
Milanóban türelmi rendeletet adott ki a keresztények 
javára s 324. államvallássá tette a kereszténységet. 
Ez és Konstantinápoly alapítása (330.) uj korszak 
keletkezését fűzte nevéhez a birodalom történetében. 
Halálos ágyán felvéve a keresztségét, f 337. május 
22. Nikomediában. — 2) II. K., az előbbinek fia 
(337-340. ) ; - 3) III. K. (641.); - 4) IV. K. Pogo-
natos (668 — 685.), az araboktól Konstantinápolyt 6 
évi ostrom után csak adófizetés által tudta megszaba-



ditani; alatta telepedtek meg a bolgárok az alsó 
Duna és a Balkán hegység között. — 5) V. K. Kop-
ronymos, Izauri Leo fia (741 —775. szept. 14.), szül. 
719., a képrombolók felekezetéhez tartozott; szeren
csésen hadakozott az arabok és a bolgárok ellen. — 
6) VI. K., az előbbi unokája (780-797. ) , szül. 770., 
anyja Irene császárné gyámsága alatt uralkodott, s 
midőn ez alól szabadulni akart, Irene megfosztotta 
trónjától és megvakittatta; — 7) VII. v. b i b o r b a n 
s z ü l e t e t t (Porphyrogenetos) K., bölcs Leo fia 
(912 — 959. nov. 9.), szül. 905., mint hét éves gyer
mek lépve a trónra, előbb anyjának, majd Romanos-
nak gyámsága mellett uralkodott, mely alól csak 
945. szabadult fel. Mint a tudományok barátja és iró 
tünt ki; megírta egyebek közt nagyatyjának Basilios 
császárnak életét, s az állami kormányzatról 952. irt 
művében nagybecsű feljegyzéseket hagyott hátra a 
birodalommal határos népekről, többek közt a ma
g y a r o k r ó l , eredetükről s vándorlásaikról, polgári 
és hadi szervezetükről, f 959. Iratai a Corpus Scri-
ptorum hist. Byzantinorum cz. gyűjteményben (Bonn 
1829 — 40.) jelentek meg, magyar vonatkozásaikat 
ismertette Szabó Károly az Akad. Értesítő 1860. 
évfolyamában. — 8) VIII. K., az előbbi unokája 
(976-1028.) ; - 9) IX. K. Monomachos (1042-54.) , 
övé volt a talált korona, mely a M. N. Múzeum régi
ségtárában őriztetik. — 10) X. K. a Komnen-házból 
(1059-67.) . - 11) XI. K. (1078.) - 12) XII. K.; az 
utolsó görög császár, Palaeologus II. Manuel fia, 
(1448—1453.), szül. 1403., testvérét Palaeologus 
Jánost követte a trónon, s 1453. május 29. Kon
stantinápoly elfoglalásakor harczolva esett el. 

Konstantin, két pápa neve, 1)1. K., syriai szüle
tésű 7 0 8 - 7 1 5 . ; - 2) II. K., longobárd, 7 6 7 - 7 6 8 . 

Konstantin,spártai hg., g ö r ö g t r ó n ö r ö k ö s , szül. 
1868. aug. 2. Athénben, György király és Olga ki
rályné legidősb fia, német tudós vezetése alatt nevel
kedett, majd katonai kiképeztetést nyert, 1886. decz. 
13. nagykorúnak nyilváníttatott; ezután Lipcsébe 
ment a jog- és államtudományok tanulmányozására, 
1886. nyarán eljegyezte Potsdamban Zsófia hgnőt 
(szül. 1870. jun. 14.), III. Frigyes császár 3-ik leá
nyát, II. Vilmos császár nővérét. Az esküvő 1889. 
okt. 27. Athénben történt meg. 

Konstantinápoly (török. Istambul), Törökország 
fővárosa a Bosporus déli bejárata m., az Aranyszarv 
kikötő és a Márvány tenger közti háromszögű föld
nyelven épült, 874.000 lak., melyből mintegy 150.000 
az ázsiai parton levő városrészekben él. A lakosság
nak csak 55°/o-a mohammedán. Utczái szűkek, pisz
kosak, részben faházak. Kiváló épülete aszeráj,a szul
tán egykori székhelye, mely külön városrész sok ud
varral és palotával; a fényes kapu a nagy vezér lak
helye, az Aja Szófia mecset, a bazár, Jildiz-kioszk, a 
szultán lakhelye. Az ipar nem jelentékeny, de a keres
kedelem rendkívül élénk. Számos felső iskola, kato
nai, tengerészeti, erdészeti és bányászati intézet, 
könyvtárak, muzeumok. Az ó kori Byzantion, 330. a 
keletrómai birodalom fővárosa, 1453. máj. 29. fog
lalták el a törökök. K. 18 külvárosból áll, Pera az 
európaiak negyede, Galata a kereskedelmi forgalom 
főhelye, a számos mecset (Suleimanije) és császári 
paloták (az emiitetteken kivül Besigtas, Dolma-Bag-
cse, Csiragán palota) festői képet nyújtanak. Számos 
magyar emlék. A császári gyűjteményekben a m. 
tud. Akadémia bizottsága néhány becses kéziratot 
talált; az ott őrzött Corvinákat a szultán már régeb
ben hazánknak ajándékozta. A jezsuiták egykori 

templomában vannak eltemetve Zrinyi Ilona és fia 
II. Rákóczy Ferencz. 

Konstantinápolyi császárság, 1. Latin császárság. 
Konstantiné, Algéria departementja, ter. 191.527 

km 2, 1,566.419 lak. Főhelye K. (a régi Cirta), szikla-
nyulványon épült, 45.000 lak. Kereskedelem; vár. 

Konstanz, badeni kerület, ter. 4169 km 2, 281.637 
lak. Főhelye K. a Rajnának a Bodentóból való kilépé
sénél, 16.000 lak. 1414—1418. itt tartatott a hires 
közzsinat, 1. k.-i zsinat. 

Konstanza, város a román Dobrudsában a Fekete 
tenger m.,4000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 1878. 
Küsztendse volt neve. 
Konstanzi zsinat, tartatott 1414—1418. Czéljául 

tűzte ki az egyházszakadás megszüntetését és az 
egyház gyökeres reformatióját. Összehívta XXIII. 
János pápa, korábban (1409.) Pisába, de ott a meg
hívottak meg nem jelenvén, K.-ban tartatott meg. Je
len volt Zsigmond császár és király, 26 fejedelem, 140 
gróf, több mint 800 főpap és 4000 pap. A zsinat a 
három pápát és pedig XXIII. Jánost, XII. Gergelyt és 
XIII. Benedeket trónvesztettnek mondotta és V. Már
ton pápát kiáltotta ki egyedüli pápának. Minthogy 
azonban magát nyilvánította az egyházban főtekin-
télynek, az uj pápa feloszlatta, ugy hogy eredmény
telenül oszlott fel. Ezen zs.-on tárgyalták Husz János 
és prágai Jeromos perét, mely az illetők elégetésével 
végződött. A baseli zsinaton folytatták az itt ered
ménytelenül megkezdett tárgyalásokat. 

Konszignáczió (lat.), őrizetbe adás; keresk. ért. 
az árunak távoleső helyre küldése eladás végett, 
mely esetben az áru tulajdonosa (consignans) az 
ellenértékegy részeért 2 —3 hónapos lejáratú váltót 
bocsát ki azon kereskedőre, kit az eladással meg
bízott; kül. a tengeren túlra szállított árura vonat
kozó megbízást hívják k.-nak, 1. még consignálni. 

Kont G y u l a , középiskolai tanár, szül. 1851. jan. 8. 
Bpesten. A műegyetemen végezte természettudomá
nyi tanulmányait, 1872 óta a VI. ker. polg. fiúiskola r. 
tanára. Számos természettani művet irt. 

Kont I s t v á n (hédervári), a Zsigmond király ál
tal 1393. fej vesztésre itélt 32 nemes vezére; 1. Hé-
d e r v á r y . 

Kont esetét a nép költői, a lantosok (hegedősök) 
korán énekbe foglalták. Turóczi írja Mátyás király 
korában: »Ama dicső s minden magyarok előtt nagy 
tisztességben álló vitéz, Kont István, kit a mi korunk 
is, mely erőre és hűségre nem kevésbbé kitűnő, nem
csak magasztal, hanem zengő lant mellett énekel is.« 
Hasonlóan mondja Tinódi (Zsigmond-krónika 117. 
versszak): > Vitézek ottan harminczketten valának. 
Kiket sokszor hegedősök csácsogtak.* Az ujabb köl
tők közül Vörösmarty drámában (»Bujdosók* 1825.), 
Czuczor (»Kont«), Garay János (>Kont«) és Petőfi 
(>Kont és társai*) kisebb elbeszélő költeményekben 
dolgozták fel. 

Kontár, a ki vmely mesterséget v. művészetet kellő 
képesség és ügyesség nélkül gyakorol. 

Kont fegyvernöke, Garay költeménye, 1. Csóka. 
Konti József , zeneszerző, szül. 1856. Varsó, Len-

gyelorsz., a bpesti népszínház karnagya ; szerzett 
számos népdalt és több operettet; nagyobb sikert 
arattak : Eleven ördög, Királyfogás, Suhancz, Kópé. 

Kontrás, zenekarban a kíséretet játszók. 
Kontrázni, zenében kisérni; átvitt ért. vkit pár

tolni, vki felszólalását erősítgetni. 
Konty, női fejrevaló, mely hátul tekercsre van göm

bölyítve s egy kevéssé görbére hajlik; továbbá a te-



kercsre szedett női haj; szélesebb ért. minden fejkötő, 
melyet a köznépnél csak férjhez ment nő visel. Kon
t y o s , igy nevezték nálunk gúnyosan a törököt, mert 
a tar feje közepén növesztett hajcsomót konty módra 
helyezte el fövege alatt. K ö z m o n d á s o k : Előbb való 
a süveg a kontynál (a férfi a nőnél); félre áll a kontya 
(ittas asszonyról); konty alá való bor (asszonyoknak 
való édes bor). 
Kontyvirág, arum, 1. e. 
Kony, község Győr m., 1742 lak. 
Köny, a szemüreg külső zugában fekvő könymiri-

gyek (glandulae lacrimales) váladéka, melynek fel
adata a szemgolyót benedvesíteni s ez által tökéletes 
sima felületté alakitatni. A vízből, phosphorsavas és 
szénsavas vizből álló váladék az alsó szemhéj 
alkotta vályún át a belső szemzugba jut, hol a köny-
tócsában (lacus lacrimalis) meggyülve a könypon-
tocskákon át a könyzacskókba (sacci lacrymales) jut. 

Konyár, község Bihar m., 2747 lak. Sóstó, mely
nek partján kis fürdő van. 

Köny csontok, 1. arczcsontok. 
Konyha, 1) község Máramaros m., 1534 lak. — 2) 

község Pozsony m., 1839 lak. 
Konyha, czélja szerint van: főző-, mosó- és sütő-

k.; az előbbinek legfontosabb alkatrésze a tűzhely, 
mely lehet nyilt v. zárt (takarékt.). A k.-át nyilvános 
épületben, palotában, nyaralóban stb. földszinten v. 
pinczehelyiségben, bérházban az egyes lakások mel
lett helyezik el. 

Konyhalatinság, romlott, népies kifejezésekkel ke
vert latin nyelv, kül. a középkori szerzetesek beszéde. 

Konyhasó, 1. kősó. 
Konyhasós vizek, 1) e g y s z e r ű k.-s.vizek, melyek 

konyhasótartalma a 15%o-ot túl nem haladja. Für-
dőkül erős bőrizgatók; ivógyógymódra szolgálnak: 
idült gyomor- és bélhurut, gyomor- és bélzsongta-
lanság, pozsga, aranyér, köszvény, idült izzadmá-
nyok stb. ellen; fürdőkre: görvélykór, idült csúz, idült 
neuralgiák stb. ellen. — 2) e r ő s k. s. vizek, kony
hasótartalmuk 15°/oo—30 0/ 0 0; csakis fürdőgyógy
módra szolgálnak. Az egyes fajokat 1. ásványvizek. 

Konyi, község Tolna m., 2331 lak. 
Kónyi Manó , iró, az orsz. gyorsiroda nyug. fő

nöke, szül. 1843. Kaposvárt; tanulmányait Pesten és 
Bécsben végezvén, 1861. a magyar orsz. gyorsiroda 
tagja, 1863 — 64. a nagyszebeni több nyelvű ország
gyűlés, 1865. az utolsó kolozsvári országgy. gyors
irodájának főnöke, 1865—85. a magyar országgy. 
gyorsirodájának egyik főnöke. Midőn ez évben a túl
feszített szellemi munka következtében megbetege
dett s nyugdíjazását kérte, a képviselőház és főrendi
ház az ide vonatkozó határozatban különösen hang
súlyozta sokoldalú érdemeit s teljes fizetéssel nyug
díjazta. Kiváló szolgálatot tett az irodalomnak Deák 
Ferencz beszédeinek fontos jegyzetekkel és magyará
zatokkal kisért kiadásával (eddig 1 — 3 kt., a 4. most 
készül sajtó alá.). További munkái: Deák F. mért 
nem ment el az 1848. országgyűlésre? (Olcsó könyv
tár 257. szám.). Deák F.-nek az 1861. országgyűlés
től elfogadott két felirata (Olcsó könyvt. 269.), Beust 
és Andrássy 1870 — 71. (Olcsó könyvt. 274.), továbbá 
több czikk a Bpesti Szemlében s a hírlapokban. 

Könymirigy, 1. köny. 
Könyök, cubitus, a felkarcsont és az alkarcsontok 

(sing-, orsócsont) által alkotott izület. 
Könyöklő, támasz, melyre a könyököt nyugtatni 

lehet, pl. a karzatok, folyosók párkánya, térdeplők 
támasza, várfalak könyöke stb. 

Kőnyomat, lithographia, irás, rajz stb. többszörö-
sitésnek azon neme, midőn a többszörösitendő tár
gyat sajátságos, u. n. lithographiai tintával mészkő
táblákra hozzák v. reámetszik s ezeket nyomda
festékkel ellátva nyomáshoz használják. A nyomdai 
festék a nyomó-lapnak csak azon részeihez tapad, 
hol a masztixból, terpentinből és kinruszból készí
tett ténta vonásai vannak s igy, kellő elővigyázat 
mellett, tiszta nyomást lehet velük készíteni. Szí
nes k.-ok készítésénél annyi külön kőlapra van 
szükség, a hányféle szin alkalmazandó ; ezen utóbbi 
többszörösitést már nagy tökélyre vitték, csakhogy 
tökéletes kivitele nagy gyakorlottságot igényel. A 
legtöbb közönséges kőnyomatos könyv úgy készül, 
hogy az irást v. rajzot lithographiai téntával pa
pírra készítik s azután erről a kellőleg előkészített 
mészkő-lapra nyomják reá s nyomda-festékkel be
kenvén készítik vele a k.-okat. A k. egyike a leg
olcsóbb s leggyorsabb többszörösitésnek, különö
sen ha nincs nagy számú példányra szükség. A kő
nyomatot 1796. találta fel Senefelcjer. 

Kőnyomatos, kőnyomattal sokszorosított hirlap-
szerü tudósítás, mely azonban nem a nagy közön
ség, hanem nagyobb előfizetési dij fejében a napi 
lapok számára készül; naponkint több kiadásban 
szokott megjelenni s küldöncz utján vitetik el a napi 
lapokhoz, melyek a benne levő közleményeket tet-
szésök szerint használják fel. A k.-sok első sorban a 
helyi eseményekről hoznak tudósítást, de némelyik 
politikai értesítéseket közöl, melyeket félhivatalos 
forrásból kap. Ilyen k. lap a fővárosban több van: 
Országgyűlési Értesítő, melyet a Magyar Távirati 
Ircda (1. Correspondenz-Bureau) ad ki, a Budapester 
Correspondenz (magyar és német kiadás), Magyar 
Híradó, Hircsarnok és Magyar Értesítő. 

Kőnyomda, azon műintézet, hol a kőnyomatokat 
készítik. 

Könyöradomány, nélkülözők, szegények számára 
könyörületből nyújtott segély, adomány. 

Könypontok, 1. köny. 
Könytócsa, 1. köny. 
Könyv, több lap v. ív papir, mely egybe van fűzve 

v. kötve. Az ó-korban a k.-et papyrus-ra írták, mely
nek egyes keskeny darabjait összeenyvezték és hen
gerre csavarták. A rómaiaknál az ily tekercs neve 
v o l u m e n volt. A papyrus helyét a VII. szd óta a 
pergamen foglalja el, mely összehajtva s kemény táb
lával ellátva codex-et alkotott. Szokás volt bármily 
nagy munkát e g y codexben irni. Valódi fontossá
gát a k. csak a k.-nyomtatás (1. e.) feltalálása óta 
nyerte. Szana T.: A könyv cz. műve. 
Könyv v. koncz, papírmértek a riz Vio-e, 25 nyom

tatásra v. 24 irásra szolgáló ív. 
Könyvadósság, a kereskedő azon tartozása, mely

ről nem ad váltót s az összeg csak a ker. könyvekbe 
vezettetik be; ellentéte a könyvkövetelés. 

Könyvelés, 1. könyvvitel. 
Könyves K á l m á n , 1. Kálmán kir.; dráma Jókaitól. 
Könyves T ó t h , 1. Tóth. 
Könyvesház, a könyvtár régibb neve. 
Könyvészet, bibliographia, a könyvtári statisztika 

amaz ága, melynek feladata az irodalmi termékeket 
nyilvántartani és szakok, nyelvek, országok, kor
szakok, a nyomtatás helye és ideje stb. szerint laj
stromozni és az egyes műveket külsőleg leirni. 
Hazánkban K e r t b e n y K á r o l y t ó l jelent meg a 
legelső nagyobb bibliográfiai munka, mely a Magyar
országra vonatkozó régi német nyomtatványok jegy-



zekét tartalmazza. S z a b ó K á r o l y : Régi M a g y a r 
k ö n y v t á r á n a k 2 kötetében, az 1711-ig megjelent 
hazai magyar és más nyelvű nyomtatványokat foglalta 
jegyzékbe. Id. S z i n n y e i J ó z s e f a hazai folyó
iratok történelmi czikkeinek repertóriumát állította 
össze 2 kötetben és fiával ifj. Szinnyei Józseffel 
együtt a magyar orvosi és természettudományi iro
dalom könyvészetet tette közzé. Az 1711-től a jelen
korig az összes hazai vonatkozású nyomdatermé
kek összeállítása most van folyamatban s 1860— 
85-ig 2 kötetben megjelent. Azóta a magyar könyv
kereskedők egylete évenkint kiadja a Magyar könyvé
szetet. A középkori irodalmi termékek bibliographiá-
jával C s o n t o s i J á n o s foglalkozik; sikerrel művelik 
még a könyvészetet Aigner Lajos, Hellebrand Árpád, 
Horváth Ignácz, stb. 

Könyvkereskedés, az irodalom termékeinek ipar-
szerü árusítása; két részre oszlik: a k i a d ó k., mely
nél a kiadó a mű kéziratát megveszi és saját költsé
gén kinyomatva a közönségnek hozzáférhetővé teszi; 
a s o r t i m e n t , vagyis szűkebb értelemben vett k., 
mely a kiadónál megjelent művek bizományszerü 
elárusitásával foglalkozik és a műveket v. feltétele
sen (á condition) vállalja el, és a leszámolás alkalmá
val az el nem adott műveket visszaadja, v. pedig 
szilárdan, esetleg készpénzfizetés ellenében veszi át; 
előbbi esetben az eladási Összeg 25%-át kapja éven-
kinti leszámolás mellet, utóbbiban gyakran több 
hasznot húz. A könyvkereskedés nemzetközi köz
pontja Lipcse, nevezetes könyvforgalma van Paris
nak és Londonnak, hazánkban a k. központja Buda
pest. A k. egy faja az ódon könyvekkel való k., mely 
már használt v. ujabb könyveket vásárol tömegesen 
és a bolti árnál olcsóbban adja el; továbbá a b i zo 
m á n y i üzlet, mely vmely központban (pl. Lipcse, 
Bécs, Bpest) a központon kívül levő kk. forgalmát köz
vetíti. A legtöbb könyvkereskedő Bpesten állandó bi
zományost tart. 
Könyvkiáll í tás ( b u d a p e s t i ) , az orsz. magyar 

iparművészeti múzeum 1882. rendezte Ráth György 
ideigl. igazgató vezetése, és Apponyi Sándor gróf, 
Ballagi A., Csontosi János, Emich Gusztáv, Fraknói 
V.,Radvánszky B. br., Szabó Károly, Szilágyi Sándor 
s mások közreműködésével. A magyarországi co-
dexeken, magyar nyelvemlékeken s a Corvina-marad
ványain kivül gazdag csoportokban mutatta be az 
ós nyomtatványokat, a régi magyarországi könyv
sajtó s az ujabbkori nyomdák termékeit s az egyes 
hazai könyvbarátok gyűjteményeinek könyvészeti 
érdekességeit, valamint a könyvkötés remekeit. L. 
Könyvkiállitási Kalauz, Bpest 1882. (2. kiadás »K. 
K. Emlék« cz. a.). 

Könyvkivonat, a kereskedelmi könyvbe vezetett 
egy v. több tételnek jegyzéke, mely közjegyző által 
hitelesítve per esetén bizonyítékul szolgál. 

Könyvkötés, a nyomdából kikerült ivek összehaj
tása könyv alakjára, hogy a könyv sima és meglehe
tősen vékony legyen, a lapokat összenyomják, majd 
összefűzik az egyes lapokat még pedig ugy, hogy 
a könyv hátán keresztbe feszitett több fonalat a 
fűzőczérna segélyével megerősítik és az e czélra 
készített nyilasokba beszorítják; ujabban a fűző
czérna helyett drótot használnak ; erre a könyv há
tát beenyvezve boltozatossá teszik, majd a széleket 
gép segélyével levágván, táblával látják el, melyet 
v. egészben v. részben papírral, vászonnal, bőrrel von
nak be; papirtábla vászonháttal fél v á s z o n k ö t é s , 
bőrháttal pedig fél f r a n c z i a . 

Könyvkötővászon, chlórmagnesium és keményítő 
segélyével csinozott, sajtolás által mintázott, gyakr 
ran fényezett calicoszerü vászon a könyvtábla be
vonására. 

Könyvmoly, aki folyton a könyveket buvja, 
szobatudós. 

Könyvnyomda, 1. nyomdászat. 
Könyvnyomdafesték, lenolajkencze és korom ve

gyülete, melyhez szebb szin előidézése végett gyak
ran indigót, berlini kéket stb. kevernek; olcsóbb 
fajta k. f. colophonium, fehérszurok, kátrány és k. 
koromból készül. 

Könyvnyomtatás története. A renaissance korá
ban elterjedt általános tanulási vágy a drága és 
nehezen megszerezhető kéziratok mellett a könyvek 
olcsóbb faját, a fametszett! nyomatokat teremtette 
meg. Khinában már az V. szd óta divó e módszer, 
mely kezdetben képeket és egy oldalra terjedő szö
vegeket, később egész könyveket is fametszetü táb
lák segitségével sokszorosított. Európa nyugatán a 
XV. század elején széltében el volt terjedve, s a 
század derekán Gutenberg (1. e.) János mainzi pol
gárt a szétszedhető és mozgatható betűk és sajtó 
segélyével való nyomás eszméjére vezette. Az uj 
találmány világtörténeti fontosságú lett ; első 
terméke, a 42-soros biblia, 1455-ben került ki 
Gutenberg és szerződéses társa Fust (1. e.) János 
gazdag bankár mainzi műhelyéből. Az első szét
szedhető betűk fából voltak metszve ; Schöffer Péter 
ötvös, Fust veje, a b e t ü ö n t é s feltalálásával lénye
gesen hozzájárult az uj találmány tökéletesitéséhez. 
Gutenberg 1455. üzleti viszályok miatt elvált Füst
től és uj nyomdát alapított. Mesterségét a műhelyé
ben alkalmazott munkások már 1460 előtt kezdték 
terjeszteni Németországban. Strassburgban Mentelin 
János, Bambergben Pfister Albrecht foglalkoztak leg
előbb nyomtatással. Nagyobb elterjedést Mainz 1462. 
okt. 27-iki bevétele után kezdett venni; 3 évvel ké
sőbb, 1465-ben két német könyvnyomtató már Róma 
környékén, Subiacoban állított fel könyvsajtót, me
lyet 1467. Rómába tettek át. Velenczének 1469-től, 
Parisnak 1470-től van nyomdája. Hazánkban az első 
sajtót 1472. állította fel Hess András Budán, Geréb 
László prépost meghívására ; első terméke, a Chro-
nicon Budense, 1473. jelent meg. De a kezdetleges 
nyomdatermékek egyszerűségükben nem versenyez
hettek a hártyakéziratok kiállításánál kifejthető fény
nyel; a művészi igényekhez szoktatott könyvbarátok 
továbbra is előnyt adtak a codexeknek a nyomda
termékek felett, s az uj- találmány inkább csak az 
ipar és kereskedelem központjain, Velenczében, Mila
nóban, Lyonban, Augsburgban, Nürnbergben, Strass
burgban stb. volt képes nagyobb lendületet venni. 
Hess András budai sajtója sem állt fenn sokáig s a 
budai könyvárusok, Feger Theobald, Ruem György, 
Paep János és a nagybányai származású Heckel 
István stb. Augsburgban, Velenczében, Nürnbergben 
nyomatták Magyarország számára készített missa-
leikat és breviáriumaikat. Magyar nyomdászokkal 
ez időben csupán külföldön találkozunk; ilyenek 
Thomas Septemcastrensis 1472. Mantuában, 1481. 
Modenában ; Bártfai Péter 1477. Velenczében ; Ma
gyar Péter 1482—1501. Lyonban stb. A könyv
nyomtatás a XV. szd két utolsó évtizedében nyert 
igazán nagy és rendkívüli lendületet. 1500-ig Velen
czében 2835, Rómában 925, Parisban 751, Milanó
ban 629, Kölnben 530, Strassburgban 526, Nürn
bergben 382 könyv került ki a sajtó alól. Ezeket 



mint a könyvnyomtatás első időszakának termékeit 
ő s n y o m t a t v á n y o k n a k (incunabula, 1.e.)nevezik. 
A XVI. sz. elején a reformatio által előidézett mozga
lom gyakorolt nagy befolyást a könyvnyomtatás 
felvirágzására. Hazánkban is a protestantizmus 
áramlata nyitott újra utat a könyvsajtónak. Honter 
János (1534.) brassói műhelye volt a legelső mara
dandóbb hatású hazai nyomda ; ezt követték a sár
vári, újszigeti, melyet Nádasdy Tamás állított 1536. 
s Heltai Gáspár kolozsvári (1550.) nyomdája, to
vábbá a magyaróvári (1558.), debreczeni (1561.), 
gyulafehérvári (1567.), abrudbányai (1569.), komjáti 
(1573.), semptei, alsó-lindvai és eperjesi (1573.), ne-
deliczi (1574.), szebeni (1575.), pápai (1577.), bárt
fai, beszterczebányai és nagyszombati (1578.) stb. 
nyomdák. A számos magyar város között 3 olyan 
van, hol a könyvnyomtatás a XVI. századtól kezdve 
megszakítás nélkül virágzik napjainkig ; ezek: Ko
lozsvár, Debreczen és Nagy-Szombat. A hazai könyv
sajtók 1711-ig megjelent termékeit hazai ősnyomtat
ványokul szokás tekinteni; ezeket Szabó Károly 
gyűjtötte össze a Régi Magyar Könyvtár cz. akadé
miai kiadványban. 1711 -el a privilégiumok kora 
kezdődik a hazai nyomdászat történetében. III. Ká
roly királyi szabadalomhoz kötötte a nyomdák fel
állítását, s egyidejűleg szigorú censura alá vetett 
minden nyomdaterméket. Ez időben legnagyobb 
nyomdánkanagyszombati volt, mely 1711 —1773. 
egymaga körülbelül annyit termelt, mint a többi 
együtt véve. A jezsuita-rend eltörlése után egyetemi 
nyomdává átalakíttatva, 1777. Budára helyezték át 
és kizárólagos szabadalmat nyert kath. iskolai köny
vek, országos schematizmusok, zsidó és szerb köny
vek nyomatására. A magánvállalatok között neveze
tesebbek voltak a Landerer-féle (1724-től) s az 
1752. alapított Trattner, 1827-től Károlyi-nyomda. 
A Landerer-Heckenast nyomdában nyomatta ki 1848. 
márcz. 15-én a pesti ifjúság a 12 pontot, mely a 
censura eltörlésével és sajtó szabaddá tételével nyom
dászatunk uj korszakát, a s z a b a d s a j t ó korát 
nyitotta meg. Emich Gusztáv: A könyvnyomdászat 
története Magyarországon (1860.), Ballagi Aladár : a 
magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1742—1878. 
(1878.), Könyvkiállitási kalauz (1882.) és Fraknói 
Vilmos, Hellebrant Árpád, Majláth Béla, Kemény 
Lajos, Szabó Károly, Szilágyi Sándor stb. közle
ményei a M. Könyv-Szemlében. 

Könyvtár , btblioíheca, könyveknek, a tudomá
nyos szak- és szép-irodalom nyomtatott és irott ter
mékeinek rendszeres, szakszerű gyűjteménye. Az 
ó-kor k.-ai közül legnevezetesebbek voltak az Atta-
lusoké Pergamumban, a Brucheion és Serapeion 
Alexandriában, az athenei Pisistratus-könyvtár stb. 
A középkor elején főleg a püspökségek és kolostorok 
foglalkoztak könyvgyüjtéssel, megmentve ez által az 
utókor részére az ókori klasszikus irodalom sok 
becses emlékét. A renaissance korában már a fejedel
mek és gazdag főurak versenyeztek egymással a 
könyvtáralapitásban; Mátyás király budai könyv
tára, a C o r v i n a (1. e.), a legelső helyek egyikét fog
lalta el ezek között; ez időre esik a florenczi Lau -
r e n t i a n a és a görög és latin kéziratokban gazdag 
v a t i k á n i k ö n y v t á r alapítása. Igazi lendületet 
a k.-alapitás a könyvnyomtatás feltalálása és a re-
formáczió által vett. A mai k.-ak között legnagyob
bak a B r i t i s h Muzeum-é Londonban, a p á r i s i 
B i b l i o t h é q u e n a t i o n a l e , a 3 nagy olasz állami 
k., a b i b l i o t e c a V i t t o r i o - E m m a n u e l e s a flo

r e n c z i és n á p o l y i nemzeti k.-ak, p é t e r v á r i cs. 
k., a b é c s i és m ü n c h e n i udvari k.-ak, az Astor-
L i b r a r y Washingtonban stb. Hazánknak az 1885. 
fölvett k.-i statisztika e téren is elég kedvező he
lyet biztosit a művelt államok sorában. E statisztika 
a mondott évben közel harmadfélezer köz- és magán
könyvtárról vett tudomást, melyek nyolczadfél mil
liónál több könyvet foglaltak magukban. Ezek között 
van 42 n y i l v á n o s , egészen a nagy közönség hasz
nálatára szánt k., 76 h a t ó s á g i , 548 i sko la i , 
312 e g y h á z i , 328 e g y l e t i és 76 kölcsönk. 
A nagyobb magánk . -ak száma meghaladja az 
ezerét. N a g y k ö n y v t á r (10.000 kötettől feljebb) 
129 van hazánkban. Ezek között 1885-ben 2., ma 
a hirlapkönyvtár felállítása folytán e l s ő helyen áll a 
M. N. M ú z e u m k.-a (bővebben 1. M ú z e u m alatt); 
ezt követi a budapesti E g y e t e m i k. 215.000 kötet
tel, 60.000 apró nyomtatványnyal, 2000-et meghaladó 
kézirattal; a M. T. A k a d é m i a k.-a (200.000 kötet 
körül), az Erdélyi Múzeum k.-a (a kolozsvári egye
temi k.-ral együtt 100.000 köteten felül), a pannon
halmi főapátságé (100.000 k.), az esztergomi főegy-
házé (64.000 k.), a nagyszebeni B r u c k e n t h a l k. 
(56.000 k.), a d e b r e c z e n i ref. f ő i sko l a k.-a 
(53.000 k.) stb. A magánk.-ak közül nevezetesebbek 
E m i c h G u s z t á v é , R á t h G y ö r g y é Budapesten, 
mindkettő régi magyar nyomtatványokban, ősnyom
tatványokban és könyvészeti ritkaságokban gazdag; 
a vidéken Br. Radvánszky Béla, Lanfranconi Enea, 
Széli Farkas stb. hasonló jellegű gyűjteményei; 
Décsy Mór, Horvát Árpád, id. Szinnyei József stb. 
szakk.-ai stb. György Aladár Magyarország köz- és 
magánkönyvtárai 1885-ben. (1886.) Évi jelentések az 
egyes nagyobb k.-akról a M. Könyv-Szemle évfo
lyamaiban. 

Könyvtár- tan, a könyvtárak gyűjtésére, szakszerű 
rendezésére, lajstromozására és kezelésére vonatkozó 
elvek és gyakorlati ismeretek rendszeres összeállí
tása, s a könyvtárrendezés körül divó sokféle rend
szer (Petzhold, e tudományág megalapítója 119 
rendszert sorol fel) ismertetése. 

Könyvvitel , keresk. ért. az összes ügyletek rend
szeres feljegyzése, egyrészt, hogy az üzletmenetről 
számot adjon, másrészt, hogy a kereskedő vagyont 
állagát és a vagyonnal történt változásokat tüzete
sen kimutassa. A k. lehet e g y s z e r ű v. k e t t ő s , ez 
utóbbit olasz k.-nek is hívják, mert Paciolo Lukács 
olasz szerzetes alkalmazta először és az olasz keresk. 
városokban divott legelőször a XVI. században. 
Az e g y s z e r ű k. minden ügyletet egyszer hoz szám
adásba és csak azt mutatja ki, vájjon szaporodott 
v. fogyott-e az üzleti tőke; ellenben a k e t t ő s k. 
minden ügyletet kettősen hoz számadásba, olyképen 
hogy mindig szembe állit két számlát, melyek egyike 
az ügylet által állagából veszített (a hitelező számla), 
a másik pedig nyert (a tartozó sz.). A kettős k.-nél 
nemcsak az ügyfeleknek van számlájuk, hanem az 
üzletágaknak is (pl. czukor, kamat, jutalék számla 
stb.) és előnye, hogy nemcsak az összeredményt,de az 
egyes üzletágakban elért eredményt is részletesen 
feltünteti; az ügyfelek számlái az élő v. sze
m é l y i számlák, az üzletágakéi pedig a ho l t sz. k.; 
e kétféle számla egymással mindig oly összekötte
tésben levén, hogy az esetben, ha az egyik követe
lése nagyobbodik, a másiké ugyanannyival kiseb
bedik, az összes számlák tartozó és követelési 
egyenlegeinek egymással meg kell egyezniök, ez a 
helyes könyvelés próbája (nyers mérleg). A könyve-



lésnél használt könyvek: első jegyzék (príma nota 
v. strazza) napló, főkönyv, folyószámlák könyve, 
pénztárk., leltár, mérleg és különféle az üzlet termé
szetéből folyó segédkönyvek. A könyvek egyes lapjai 
folyó számmal látandók el és használat előtt selyem
zsinórral átfüzendők, a zsinór vége hivatalosan lepe
csételtetik (hogy a lapok sem kivehetők, sem má
sokkal helyettesíthetők ne legyenek) és bélyeggel 
látandók el. Rendesen vezetett kereskedelmi könyv 
a keresk. törvény értelmében eskü által kiegészítendő 
bizonyítékul szolgál; a kereskedő könyveit 10 évig 
tartozik megőrizni. 

Könyvvizsgálat, 1. c e n s u r a . 
Könyzacskó, 1. köny. 
Kőolaj, petróleum, több fajta szénhydrogénnek a 

természetben található keveréke, lepárlás által tisz
títva olajnemü, tökéletesen átlátszó, színtelen, sárgás
kékbe játszó, sajátságos szagú, könnyen illó folya
dék, mely könnyen gyulád, kormozó, világító lánggal 
ég, vízben oldhatatlan, tisztátalan állapotban söté
tebb barnás v. b.-sárga szinü és állati meg növényi 
eredetű anyagok természetes száraz lepárlási termé
nyének tekinthető. Észak-Amerikában az Erié tótól 
délnyugatra egész az Ohioig több mint -33.000 km 8 

területen, továbbá Canada, Kalifornia, Dél-Amerika, 
Khina, Kaukázus, Galiczia, Románia, Német-, Olasz-, 
Bajor- és Görögországban is található. A k.-t úgy 
nyerik, hogy 10—70 m. mély kutakat fúrnak, me
lyekből naponkint 1800—3600 1. k. kerül felszínre, 
melyet csövekben a vasúthoz v. finomítóhoz vezet
nek, lepárlás utján tisztítják és 15% könnyű olajat, 
55%lámpao.-t, 20% kenő olajat nyernek, a hátrama
radt kátrányszerü anyagot világító gáz gyártásra 
használják. A k. tisztítása sűrített kénsav segélyével 
történik.Evenkint mintegy 100 millió hl. k.-t nyernek; 
hazánkban csak az oraviczai bányakapitányságban 
nyernek nagyobb mennyiségű k.-t (évenkint 20.000 
mm.), továbbá a gelenczei havasokban és Mármaros-
ban, Dragomérfalva közelében. 
Kőolajfinomitó gyár, 1882-ben 1,000.000 frt alap

tőkével alakult társaság, melynek czélja a petróleum 
finomítása, telepe van Fiúméban és Brassóban. 
Koos Gábor , dr., tanár és iró, szül. 1850. Szat-

márt; előbb debreczeni főreálisk., azután budapesti 
keresk. akadémiai tanár. Irt több keresk. iskolai tan
könyvet. 

Kopács, község Baranya m., 1284 lak. 
Kopacsel, község Fogarasm., 1224 lak. 
Kopácsy József , herczegprimás, esztergomi érsek, 

szül. 1765. május 20. Veszprémben. 1806. veszprémi 
kanonok, 1812. hétszemélynök, 1822. székesfehérvári, 
1825. veszprémi püspök, 1837. esztergomi érsek. A. 
primási széken kitűnt hazafias szellemével, tudomány
szeretetével és jótékonyságával, f 1847. szept. 18. 
Kopais v. topoliasi tó, nagy kiterjedésű mocsaras 

tó Közép-Görögországban, a Kephisos szeli át. Ki
szárítása 1876. kezdődött. 
Kopaiva-balzsam, a caesalpinaceákhoz tartozó co-

paifera fák illó-olajos és gyantás, átlátszó, faolaj sű
rűségű, balzsamos illatú, kesernyés-csipős izü nedve, 
mely alkoholban, aetherben oldható; belsőleg fejet, 
capsula v. pirula alakjában használják kankó, hó-
lyaghurut, stb. ellen. V. ö. copaifera. 
Kopál, szilárd, nehezen olvasztható borostyánnemü 

gyanta, a k e l e t i n d i a i (bombayi) k.-t a canarium 
bengalense és vateria indica fákból nyerik, az afri
ka i t a földből ássák, a z a n z i b a r i k. halványsárga 
t . vörös-barna, a k a u r i k. kemény és zavaros. A 

k. szag és iz nélküli, 180—340°-nál olvad, a leg
keményebb fajta a legbecsesebb; esztergályozható, 
miért is műtárgyak készítésére, továbbá kencze és 
máz előállítására használják. 

Kopálgyanta, 1. gyanta. 
Kőpart, quai, 1. rakpart. 
Kopaszság, 1. hajhullás. 
Kopaszságnak dicséreti, tréfás prózai irat, 1589. 

Kolozsvárott jelent meg. Szabó Károly eredeti mun
kának tartotta, de Bognár T. D. kimutatta, hogy 
Synesios pentapolisi püspök (szül. 370. Kr. e.) görög 
műve: »Falakras Encomion« v. ennek vmely latin 
átdolgozása után készült. 

Kőpataki tó, a Magas-Tátrában a Lomniczi csúcs 
alatt a kőpataki völgyben. 1754 m. m. Medenczéje 
circusvölgy, de egyik oldalán omladékhát határolja. 
Lefolyása, a kőpataki viz, a Poprádba ömlik. 

Kopcsány, község Nyitra m., 2091 lak. 
Köpcsény, község Mosony m., 2332 lakos. A Kis-

Duna közelében. Régen vára volt. 
Kopczihér, huzavonát szerző, hitvány ember. 
Kópé, vig kedélyű, tréfás, furfangos ember; Kon t i 

egy operetteje, melynek szövege Kotzebue >Pagen-
streiche* cz. bohózata után készült. 

Köpecz, község Háromszék m., 1040 lak. 1848. az 
osztrák sereget követő oláhok itt szörnyű vérengzést 
vittek véghez. A rémkiáltás, mely az éjnek idején fel
gyújtott községben felhangzott, közmondásossá vált : 
>Baj van Köpeczen!« Az > Erdővidéki bányarészvény
társaság* itt barnaszén (lignit) telepeket művel. 
Kopek, orosz váltópénz, melyet azelőtt rézből, most 

bronzból vernek, = 1 '2 kr = a rubel századrésze. 
Kopenhága (dánul Kjöbenhaven), Dánia fővárosa 

Seelandon, Amak szigettől keskeny tengerszoros vá
lasztja el, 312.000 lak. (külvárosokkal: Öster, Nörre, 
Vesterbro, Frederiksberg, 375.000 lak.). Egyetem 
(1479 óta), katonai akadémia, középiskolák, művé
szeti és sok más múzeum, Thorwaldsen-muzeum, 
képcsarnok, gyűjtemények (Rosenborg és Christians-
borg kastélyok). Kikötő, élénk ipar és kereskedelem. 
A XI. szdban épült Hafn telepitvényből nőtte ki ma
gát. 1413 óta székváros. 

Köpenyforgató, a ki arra forditja köpenyét, hon
nan a szél fú, vagyis ahhoz szegődik, kitől a legtöbb 
előnyt várja. 

Kopernik, 1. Copernicus. 
Köpesdy S á n d o r , főgymn. igazgató, szül. 1840. 

decz. 10. Kun-Félegyházán, tanulmányait szülőföld
jén és Budapesten végezte. Tanár volt előbb a fő
városban, utóbb Baján és ismét Bpesten, 1881 óta az 
akkor alapított VII. ker. gymn. igazgatója; az orsz. 
középisk. tanáregylet alelnöke. Irodalmi működése a 
class. philologiára és közoktatásra terjed ki, irt Görög 
irodalomtörténetet, Magyar-latin s latin-magyar szó
tárt, magyarázta Cicero néhány művét, egy évig 
szerkesztette a tanáregylet közlönyét. 

Köpet, spututn, általában a nyál- és nyákmirigyek 
váladéka, mely nyákból (mucin) és hámsejtekből áll. 

Kopháza, község Sopron m., 1735 lak. 
Kopó, ebfaj, mely természeti hajlamainál fogva 

kiválóan alkalmas a vad üzésére ; k o p ó z n i , k.-val 
vadászni. 

Kopogár, anőbium (1. e.); v. ö. furdancs-félék. 
Kopoltyu, a vizben élő állatok lélegző szerve; elő

fordul halaknál, némely hüllőnél, héjas állatnál és 
puhánynál, gyűrűs férgeknél és néhány rovarálczá-
nál. A k.-k feladata a vizben elnyelt oxygent a ben-
nök finoman eloszlott vérnek átadni. 



Köpölyözés, az érvágás (1. e.) régi módja köpölyü-
vas segélyével; ez koczRaalaku tokban 12—16 kis 
késecskével van ellátva, melyeket a tok alsó lapján 
lévő nyilasokon át ki lehet szorítani. 

Koponya, cranium, a fej csontos váza, mely agy-
és arczkoponyára oszlik. Csontjai: a két falcsont 
(ossa parietalia), 2 halántékcsont (ossa temporalia), 
homlokcsont (os frontale), nyakszirtcsont (os occipi-
tale), ikcsont (os sphenoideum), rostacsont (os eth-
moidale). Tetején hosszirányban a falcsontokat egybe
kötő nyilvarrat (sutura sagittalis), elül a koszorú-
varrat (s. coronaria), hátul a lambdavarrat (s. lamb-
doidea) látható. 

Koponyafúrás, perforatio, szülészeti műtét, mely 
akkor jő alkalmazásba, ha a holt v. élő magzat ko
ponyája és az anya szülőcsatornája közötti kedve
zőtlen tér-viszony a magzat megszületését v. egyéb 
módon való eltávolítását lehetetlenné v. az anyára 
veszélyessé teszi, v. a császármetszést (1. e.) feltéte
lezné, de az anya ebbe bele nem egyezik. A perforator 
segélyével a koponyán furt nyilas a koponyacsontok 
nagyobbfoku összetolódhatását eredményezi s a szü
lés v. magától befejeződik, v. a magzat kihúzása v. 
összezuzása (kephalotrypsia) válik szükségessé. 

Koponyatan, kraniologia, az emberi koponyával 
anthropologiai tekintetben foglalkozó tan. Nálunk 
főleg Török Aurél műveli. 

Kőpor, száraz vakolatból készített pornak a neve, 
használják padló-surolásra. 

Koporsóból kitör és eget kér (a derék). Berzsenyi: 
Felsőbükki Nagy Pálhoz. 

Köpösd, község Nyitra m., 1114 lak. 
Kopp, 1) G y ö r g y , boroszlói herczegpüspök, szül. 

1837. jul. 24. Duderstadtban, 1881. fuldai püspök, 
1886. a porosz urak háza tagja, 1887. boroszlói 
püspök. A porosz kormány és a pápa között a májusi 
törvények tárgyában ő volt a közvetítő. — 2) József, 
osztrák politikus, szül. 1827. Bécsben, u. o. ügyvéd, 
1873. a reichsrath képviselőházának tagja. 
Koppantó, ollóhoz hasonló eszköz, melylyel a 

gyertya hamvát veszik. 
Koppány, a Kapós folyó balfelőli mellékvize, So

mogy megyében. Fiad környékén néhány csermely 
egyesüléséből támad, iránya k.; Török-Koppánytól 
kezdve csatornázott mederben folyik. Számos patak 
ömlik belé. 

Koppány, 1. Kupa. 
Köprili M o h a m m e d , nagyvezér, született 1585. 

Köpriben; 1656. lett nagyvezér. II. Rákóczy György 
lengyelországi kudarcza után az ő műve volt a sze
rencsétlen fejedelem megbuktatása és Apaffy Mihály
nak fejedelemmé tétele, f 1661. nov. 1. Fia Achmed 
(szül. 1630.) követte atyját a nagyvezérségben; 
1663. hadat vezetett Magyarországra s Zerin várat 
feldúlta, de 1664. aug. 1. Szentgotthárdnál megvere
tett, f 1676. okt. 30. Testvére M u s z t a f a , 1689-től 
nagyvezér, Zalánkeménynél esett el 1691. aug. 19. 

Koprolitha (gör.), özönvíz előtti állatok megköve
sült ürüléke, melyről azok szervezetére és életmód
jára vonhatni következtetést. 

Koptok, a régi egyiptomiak keresztény hitű (mono-
physiták) utódai, legtisztábban őrizték meg typusu-
kat Felső-Egyiptomban; a kopt nyelv kihalt, de em
lékét gazdag irodalom őrzi. 
Köpü, 1. méhkas. 
Köpülés, 1. vaj. 
Kor, aetas, az élettartam, vonatkozásában a jog

képességre. Régi jogunk megkülönböztette a t ö r v é 

n y e s k.-t, mely a 12. életévnél kezdődött és a teljes 
k.-t, mely férfinál 24, nőnél 16 éves korban vette 
kezdetét, végül az aggk.- t 60 évtől fogva. A mai jog-
állapotot 1. kiskorú. 

Kór, betegség (1. e.). 
Kör, azon önmagába visszatérő s egy sikban fekvő 

görbe vonal, melynek minden pontja ugyanazon tá
volságban van egy ponttól, mely a kör középpontja. 
A k. v o n a l vagyis k. k e r ü l e t által bezárt sikot a 
k. t e r ü l e t é n e k ; azon egyenes vonalat, mely a 
középponton keresztül a kerület két pontját össze
köti, á t m é r ő n e k , ennek felét vagyis azon egyenest, 
mely a középponttól a kerületig nyúlik, s u g á r n a k 
nevezik. A k. kerületének két pontját a középponton 
kivül összekötő vonal neve h u r ; az általa lemetszett 
kördarab neve k ö r s z e l e t , ellentétben a kör met
sz e t té l , melynél a metszés a kerület két pontjától 
egészen a középpontig terjed. A kör kerülete, területe 
s egyéb méretére vonatkozó számitásokhoz a Lu-
dol f - fé le számot, 7t-t használják (1. e.) ; valamely 
kör kerülete = Zr-n, területe = r*n, ha r a kör 
sugara. 

Korábia hegy, 1357 m. m., Zalatnától é.-ra 16 — 17 
knyire, alján a Kereszt-hegyhát római sirdombjait 
1883. ásatta fel Téglás Gábor tudósunk. Közel 
hozzá a Vulkoi bánya-telep, melyet már a rómaiak 
müveitek. 

Kőragasz, a kövek összeragasztására szolgáló sze
rek, ilyenek az építésnél alkalmazott különféle, ren
desen firnájszot s ebbe kevert ólomoxydot, vasoxy-
dot, vasreszeléket tartalmazó kötszerek, továbbá a 
megolvasztott kén és a czementek. 

Korah, Levi unokája, ki híveivel Mózes ellen fellá
zadt, az ó-testamentum szerint büntetésük volt, hogy 
a föld elnyelte s a mélyben tüz emésztette meg őket. 

Korais (Coray) A d a m a n t i o s , hellenista, szül. 
1748. ápr. 27. Smyrnában, 1788 óta orvos Parisban, 
t u. o. 1833. ápr. 6. Erdeme az uj-görög irodalmi 
nyelv megállapítása, a mivel nagy befolyással volt 
Görögország polit. alakulására és szellemi életének 
felébresztésére. 

Koraisiták, arab néptörzs, melyből Mohammed is 
származott; a korán is ezek nyelvén van írva. 

Korall, b u r á n y , polyptelepeknek szilárd, meszes, 
közös váza, szirteket és szigeteket alkotnak; nagyon 
különböző alakúak. Ismeretes a v e r e s nemes k., 
corallium nibrum, mely dísztárgyakra szolgál, a 
Földközi és Adriai tengerben él és különösen az olasz, 
algiri és tuniszi partokon halászszák hálóval v. bú
várok által; a n e m e s k. belül tömör, ágas, kivül 
bőrrel fedett meszes törzszsel, a v ö r ö s szinü éksze
rül szolgál; a használható részt r o b a fina-, a tör
meléket r i c a d u t a - , a hulladékot t a g l i e t t o - és a 
teljesen használhatatlant r o b a m o r t á n a k hivják; 
vegyi összetétele 821/4°/o calciumcarbonat, 3 '/9% 
magnesium, 4 1 / 4 % vaséleg, 7s/.°/o szerves anyag; a 
felfűzött egyenlő nagyságú k. gyöngy sokkal becse
sebb mint egyes szem, igy 70—80 egyenlő borsó 
nagyságú szemből álló füzér egy-egy gyöngye 120 
frt értékű, galambtojás nagyságú k.-gyöngy 100.000 
frtot, sőt fél milliót is megér, a nagyságon kivül még 
a szin, fény, átlátszóság és alak is befolyást gyako
rol értékére. Főleg Livornoban dolgozzák fel. 

Korallpolypok, különböző polypfajok, melyek me
szet választanak ki és vázaik egyesítve alkotják az 
u. n. korallokat. 

Korallszigetek, korall-épitmények a tenger fene
kén, melyek a tenger színéig felérnek v. azon felül 



is emelkednek ; általában csak 28° északi és déli szé
lességben fordulnak elő (1. atoll). 

Korán v. alkorán ( = a felolvasott), a mohamme-
dánok arab nyelvű szent könyve, hittudományuknak 
és joguknak kútfeje; Mohammed halála után gyűj
tötte össze ipja, Abu Bekr. Tartalmát, mely 114 feje
zetre (szúrák) van osztva, Mohammed beszédei, tör
vények, politikai tanítások, intelmek, legendák stb. 
alkotják, nagyobbrészt töredékes, egy tárgyról másra 
ugráló előadásban. Magyar fordításai: »Alkorán, 
Mohammed Abdali fia hamis prófétának isiami hitval
lása, magyarosították s jegyzetekkel ellátták Buziday 
Szedlmajer Imre és Gedeon György, Kassa, 1831.«, 
továbbá: »A Korán, a törökök társadalmi és vallási 
törvénykönyvük, kiadta Szokolay István, Pest 1856.« 

Korána, a Kulpa jobbfelőli mellékfolyója. Ered a 
Kis-Kapella hegység k. oldalán, a feltérségen lévő 
azon plitviczai tavak lefolyásából, melyek közte és a 
Plesivicza közt terülnek el. Mély völgyben kopár 
Karszt-vidéken folyik. Főbb vizei: jobbról a mutniki, 
sturliczi és tussloviczi patakok; balfelől a Mresni-
cza. Mellékvizeiből több föld alatt jár. 

Korányi F r i g y e s , a bpesti orvosegyetemen a bel
gyógyászat nyilv. r. tanára, a főrendiház tagja, szül. 
1828. decz. 20. Nagy-Kállóban. Orvosi oklevelet nyert 
és nagy tanulmány-utakat tett Német-, Franczia-, 
Angolország- és Belgiumban. Visszatérve megyei fő
orvos. 1866. ny. r. tanár Bpesten, 1868. az orsz. köz
egészségügyi tanács tagja, 1880. másodelnöke, 1892. 
elnöke, a m. tud. Akadémia 1. tagja, a bpesti kir. 
orvosegyesület elnöke, 1892. a főrendiház kinevezett 
tagja. Orvostudományi munkáinak száma mintegy 
80-ra megy magyar és német nyelven. 

Koraszülés, 1. terhesség. 
Kórboncztan, anatómia pathologica, az orvosi tu

domány azon ága, mely a boncztani részek kóros 
elváltozásainak alkatát, a szövetekben lefolyó kóros 
folyamatokat (kórszövettan, histologia pathologica) 
kutatja. 

Korcs, 1. bastard, hybrid. 
Korcsmaadó, 1. italmérési illeték. 
Korcsolyázás, ősrégi skandináv kedvtelés, mely 

általánosan elterjedt, főleg a sokfélekép javított kor-
csolyák (Halifax, Austria) használata által. Űzik mes
terségesen, jéggépekkel előállitott jégpályán is és a 
háromkerekű korcsolyával czementpadlózaton (ska-
t i n g r i n k ) . 

Korda, fehér kötél, melyet a ferenczrendi barátok 
derekukon viselnek. 

Kordax, az attikai színjátékok buja táncza. 
Kordé, kétkerekű kocsi v. taliga. 
Kordillerák, 1. Andes hegység. 
Kordofán, a mahdi országához tartozó tartomány 

a Fehér Nilus mentén, ter. 108.281 km a. Főhelye El-
Obeid. 1874. az egyiptomiak elfoglalták, 1883. a 
mahdi birtokába került. 

Kordokubász, szinmű b. Jósika M.-tól (1847.). 
Kordon (francz.), zsinór; egymással összeköttetés

ben álló katonai őrségek az ország határa megvédé
sére, vmely járvány behurczolása ellen stb. 

Kordonált selyem, erősen czérnázott, zsinórszerü 
selyem. 

Kordován, erősebb kecske- v. bakbőr, fénynélküli, 
ránczozott; czipő-, csizmakészitésre, könyvkötő- és 
díszműáru előállítására szolgál. Sárga, vörös v. 
fekete színűre festve jő forgalomba, 1. bőripar 

Korea (khin. Tsiosjön), a Saiga és Japáni tengerbe 
nyúló félsziget a khinai birodalom keleti részén; 

Japántól a K. szoros választja el, ter. 218.192 km*, 
10,518.937 lak., kik koreaiak, mongol-khinai törzs, 
vallásra nézve buddhisták, sámánok, taoisták és 
Konfucse hivei. Földje hegyes, termékeny, aranyban 
igen gazdag, utóbbin kivül kiviteli czikkei rizs, 
nyersbőr, hal, bab. Fővárosa Söul (Kiöng), kikötő
városai Chemulpo, Fusan, Yünsan. Államforma des-
potia, jelenleg Tui Tsy (Li Hung) a kormányzó ; 
K. csak névleg hűbérese Khinának; feloszlik 8 tar
tományra. 

Korelnök, gyűlések, kül. orsz.-gyül. megalakulá
sánál, mielőtt a tisztviselőket szabály szerint meg
választják, a legidősebb tagot mint k.-öt bizzák meg 
az elnöki teendők végzésével. 

Korengedély, venia aetatis, 1. nagykorúsítás. 
Korenica, község Lika-Krbava m., 4363 lak. 
Körfény, carlina, növény, tartozik a csoportos vi-

ráguak (aggrcgalae) rendjébe, a fészkesek (composi-
tae) családjába; szára nincs, a levelek a növény tö
vét övezik, fészke belső pikkelyei kinyíltak, fényesek. 

Körfolyam, a természetben előforduló v. mester
ségesen létrehozott, rendszeresen ismétlődő jelenségek 
elnevezése, p. a vér mozgása testünkben ; a viz el-
párolgása s lehűlés után eső, hó v. jég alakban 
való lehullása földünkre; s számtalan más vegyi 
folyamat. 

Korfu, a legnagyobb jón sziget, ter. 712 km*, 
80.000 lak. Hegyes, déli gyümölcsökben gazdag. 
A sziget és a k.-i görög nomarchia (ter. 1092 km*, 
114.535 lak.) fővárosa K., a tenger m., 19.000 lak. 
Jó kikötő, olaj- és borkereskedelem, sófőzés. Erzsébet 
királynénk szép palotája, Achilleion (1. e.). 

Korhadás, vmely testnek, pl. fának a levegő oxy-
génjével való lassú, tűztünemény nélküli vegyülési 
folyamata sok viz jelenlétével. Á k.-nál mocsárlég 
és ugyanazon termények képződnek, mint az égésnél. 

Kórház, ispotály, fekvő betegek számára berende
zett intézet. Első követelményei : szellős fekvés, a 
környezet jó levegője, elegendő tér. A régi, nagy, 
kaszárnyaszerű épületekkel szemben ma a block-
rendszer részesül előnyben, mely szellős, kisebb épü
letek v. barakkok csoportozatából áll. Azonkívül 
nagy súlyt fektetnek : 1) a levegő tisztántartására; 
2) a falak (sima olajmázbevonat); 3) az ágyak (vas 
ágyhelyek, gyapjutakarókkal, matraczczal); 4) a 
mellékhelyiségek (vízvezeték, watercloset-ek, fürdő
berendezés, fertőtlenítő szoba, stb.) épségben és tisz
tántartására. 

Koriander, az ernyősvirágu közönséges k. (cori-
andrium sativum) magva; a növényt kétszer szár
nyalt szárlevelei és ernyőben álló fehér virágai jel
lemzik ; gyümölcse gömbalaku, sárgás szinü, éretlen 
állapotban a mag és az egész növény kábitó, érve 
sajátságos fűszeres szagú és izü; kül; a'F.öldközi ten
ger mentén Ázsiában, továbbá Amefikápan tenyész
tik, hordóba v. zsákba csomagolva szíllitják és fűsze
rül, süteményhez, likörkészitésnél és az emésztést 
segítő hatása miatt a gyógyászatban is használják ; 
czukorral bevonva g i 1 i s z t a-c z u k o r néven árulják. 

Koriatovics T ó d o r , podoliai herczeg, a lithvánok 
által elűzetve, 1360 körül Nagy Lajos hívására, 
állítólag 40.000 ruthénnel, Magyarországba jött s 
itt népét ^Bereg, Ung és Mármaros vármegyékbe 
telepité le. O maga Munkácsot és környékét kapta 
királyi adományba s munkácsi herczegnek nevezte 
magát. A Csernek hegyén Szt.-Vazul-rendü zárdát 
alapított; az 1360-ból keltezett alapítólevél hiteles
ségét azonban történetíróink nagy része megtámadta. 



Korinna, gör. költőnő, Pindar tanítónője. 
Korinthus, görög város a k.-i öböl és földszoros m., 

3000 lak. Érsekség, bortermelés, aprószőlőkereske
dés. 1858. földrengés pusztította el, de újra felépült 
5 km.-nyire előbbi fekvésétől. Mellette az újonnan 
ásott k o r i n t h u s i c s a t o r n a (6'4 km. hosszú, 8 m. 
mély), melynél Isthmia uj város épült. A Pelopone-
sosnak az ó-korban nagy kereskedelmi forgalmú ki
kötői, lakóinak művészete és tudománya által hires 
városát K.-t 1350. Kr. e. az aeol származású Sisy-
phos alapította, később folytonos versenygésben 
állott Athénnel. 394—387. a k.-i háborúban gyar
mataival szövetkezve Spartának hatalmát korlátolta, 
146. Mummius római consul pusztította el, Caesar 
újra felépítette. A k.-iakhoz intézte Sz. Pál leveleit. 
Régi latin közmondás: Non cuivis homini contingit 
adire Korinthum = nem mindenki juthat el Ko-
rinthusba. 

Korinthusi oszlop, 1. oszlop-rendek. 
Kőrisbogár, lytta vesicatoria, bogár a hólyaghúzók 

(vesicantia) családjából; a kőris- és fagyalfán é l ; 
erős, bóditó szagú, fényes fémzöld egész a rézvörö
sig, 1.75—2 cm. h., a cantharidint szolgáltatja (1. 
cantharidák). 
Kőrisfa, fraxinus, fa az olajfafélék (oleaceae) rend

jéből. A m a g a s v. b ü d ö s k.,fr. excelsior, karcsú 
fa, göcsös ágakkal, virágja sötétbarna ; levélhajtás 
előtt virít ; levele szárnyalt, fáját a bognárok hasz
nálják. Az északi hitregében szent fa, melyből az 
istinek az első emberpárt faragták. A v i r á g o s k., 
f. ornus, virága zöldessárga, illatos; levélhajtás 
után virít. Hazája Dél-Európa, Kalabria, Sziczilia ; a 
mannát (1. e.) szolgáltatja. 
Kórisme, diagnosis (1. e.). 
Kőrispatak, község Udvarhely m., 1200 lak. 
Koritnicza, fürdő, Liptó megyében, Oszada köz

séghez tartozik. Magas hegyektől körülzárt völgy
katlanban, 847 m. m.-ban fekszik. Földes-vasas sa
vanyu vizű források. Vasúti állomása Rózsahegy. 

Köriv, 1. iv. 
Korizmics L á s z l ó , sz. 1816. Agg.-Szentpéteren. 

1840. főmérnök, 1848. a földmiv. miniszt.-ban titkár,. 
1863-ban a földhitelintézet kölcsönügyi osztályának 
igazgatója, később képviselő, f 1886. okt. 5. Számos 
gazdasági művet irt. 

Korjákok, néptörzs K.-Szibériában, az Indigirka 
mentén. 
Korjegyző, az országgyűlés l e g i f j a b b tagjai, a 

kik a két ház megalakulásáig a jegyzői teendőket 
végzik. 

Körjegyző, 1. község. 
Körkemencze, többé-kevésbbé köralaku, szintes-

metszetü kemencze, melynél a tüzelés körben elhe
lyezve több.'helyen egy folytonosságban történik. 
K.-ét alkaltlSazlfak tégla-, mészkő-égetésnél, üveg
gyártásnál s "több más irányban; ujabban a vas-
és fémkohászatban is a k.-ét kezdik alkalmazni, s 
az u. n. Piltz-féle kemencze az ólom-érczek olvasz
tásánál kitűnően bevált. 

Korlát, a budapesti tőzsdén a terem közepén levő 
bekerített hely, hol a jogositott tőzsdeügynökök tar
tózkodnak; a k. körül a nagyobb czégeknek vannak 
fentartott helyeik, amiért külön dijat fizetnek. 

Korlátnok, a kanczellár (1. e.) magy. elnevezése. 
Kormány, az államhatalommal felruházott szemé

lyek összesége és pedig v. az államfő és az ő akara
tát végrehajtó legfőbb hivatalnokok, v. alkotmányos 
államokban a felelős minisztérium. 

Kormányforma, az államszervezet azon alakja, 
melyben a legfőbb hatalom gyakoroltatik. A modern 
k.-ák két főcsoportra oszlanak; egyed-uralom (1. e.) 
v. monarchia és köztársaság (1. e.). 

Kormányrendelet , az államnak legfelsőbb kor
mányközegei, a miniszterek által nyilvánított aka
rata ; mint jogforrás inkább a törvények kiegészíté
sét mint általános érvényű jogot tartalmaznak, oly 
esetekben, midőn a törvényhozó nem intézkedett v. 
az intézkedést a kormányra bizta, ép azért a k.-nek 
a törvény határain belül kell mozognia és adott 
esetben a biró jogosítva van a k. törvényességét 
vizsgálni. 1869 : IV. 19. §. 1879 : XL. 10. §. 

Kormányrúd, a hajó hátulján a menet irányát 
megadó széles fa. 

Kormányszék, gtibernium (1. e.). 
Kormány tollak, a madarak farktollai, a repülést 

irányítják. 
Kormányzat , kormány (1. e.). 
Kormányzó, g u b e r n á t o r , rendesen a fejedelem 

helytartójának czime, kire v. az egész ország, v. egy 
részének politikai igazgatása bízatott. K. czimet vi
selt Hunyady János V. László kiskorúsága alatt. 
Mai jogéletünkben Fiúménak van k.-ja, kit a király 
nevez ki miniszterelnöki ellenjegyzés mellett. Czime: 
Fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kormányzó; 
elnöke a fiumei tengeri hatóságnak és kezeli a tengeri 
keresk. hajózásra vonatkozó ügyeket. Közigazgatás 
tekintetében mindazon ügyekben, melyekre Fiume ön
kormányzati joga ki nem terjed; a magyar minisz
térium közege. K. továbbá az osztrák-magyar bank 
vezetőjének czime. 

Kormányzóság, a kormányzó hivatala; azon terü
let, melynek élén kormányzó áll. 

Kormcsaja kniga, ó-orosz egyházi jogkönyv. 
Körmend, község Vas m., 5334 lak. Járásbir. és 

adóhiv. 
Körmenet, nyilvános ájtatosság, midőn a hivek 

csoportja szent énekeket zengve v. imádkozva utczá-
ról utczára v. templomból templomba jár ; ha ily 
menet távolabb vidékre történik, b ú c s ú j á r á s 
(1. e.) a neve. 

Körmöczbánya, r. t. szab. k. és főbányaváros, 
9179 lak. Erdőtlen hegyektől övedzett völgykatlan
ban, a Revolta hegy tövén és a Kálvária és Stosz he
gyek között elnyúló völgyben terül el. A belváros é. 
k. oldalán a k. hegyek aláereszkedő fokán a kettős 
fallal és tornyos kapukkal megerősített vár van, régi 
gót templommal; a várhoz csatlakoznak a belvárost 
övező várfalak, melyeknek három tornyos és czime-
res kapujok van. A belváros központja a piacz, me
lyen szabadon áll az 1557. épült nagy kath. plébánia
templom, vele szemben az alsó kapunál a ferencziek 
egyháza és kolostora, itt vannak még a régies vá
rosház és pénzverde. A körmöczi aranyak egykor hí
resek voltak; most egyedüli hely hazánkban, hol 
arany, ezüst és réz pénzt vernek. A nagyobb külvá
rosok a belváros körül helyezkednek el. A külváro
sokban s a völgyekben vannak szétszórva az ércz-
zuzók és kohótelepek; a bányák részben a város alatt 
húzódnak el. A bányaművelés tárgya a zöldkőtra-
chitban fekvő telérek. Több bányamű a m. k. bánya
hivatal felügyelete alatt áll; anna-aknai, ludovika-
aknai, mihály-aknai bányatelepek és a nándor-altár-
nai munkálatok. Van kőedénygyár, festékgyár és más 
ipartelepek. Járásbir. és adóhiv. 

Körmöczi arany, 1. arany (a. pénznemek). 
Körmöczi patak, a Garam mellékvize. 



Körmondat, periódus, a nyelvtanban oly összetett 
mondat, melyben több, egy gondolat kifejezésére 
szolgáló mondat harmonikus, kerek egészszé van 
összefűzve, olymódon, hogy az egész két arányos 
részre: az elő- és az u t ó s z a k r a legyen osztható, 
melyek egy v. több tagból állhatnak. Pl. A ki másnak 
ártatlan örömein, szerencséjén örülni nem tud; a ki 
másnak szenvedéseit részvétlenséggel nehezíti (elő-
szak, 2 tagból): az nem érdemel, nem nyer szeretetet 
másoktól (utószak, 1 tag) Deák Ferencz. A k.-os 
irályt főleg a szónoki beszédekben alkalmazzák. 

Körmönfont, mondják a madzagról, melyet nem 
sodornak, hanem ágakra osztott kenderből fonnak 
össze, mely a sodrottnál tömöttebb s erősebb; mond
ják az igy készített ostorról is. Átv. ért. k. b e s z é d 
az, mely a maga nemében eredeti, tiszta, válogatott 
kifejezésekből áll (tévesen használják sokan »czifrá-
zott, bonyolult« jelentéssel); k. m a g y a r s á g , ellen
téte az idegenszerű, pongyola, erőtlen beszédnek; k. 
g a z e m b e r , czégéres, a maga nemében párját ritkító. 

Kormophyták, szárképző, rejtvenősző növények, 
melyek leveles szárat és valódi gyökeret fejlesztenek. 

Kormoran, k á r ó k a t n a, phálacrocorax v. halieus, 
úszó madár az evezőlábuak (steganopodes) család
jából; csőre horgosán hajlott; uszvabukó; a halak 
nagy pusztítója. A n a g y k., ph. carbo, 92 cm. h., 
sötétbarna, északon a tengerpartok közelében, de ná
lunk is előfordul. Khinában, Angliában, Franczia-
országban, Hollandiában halászatra tanítják be. A 
t ö r p e k., ph. pygmaeus, a mi faunánkhoz tartozik; 
zöldesfekete. 

Körmozgás, szilárd testnek mozgása egy vele ösz-
szeköttetésben álló pont körül, a mely lehet nyugvó 
v. mozgó is. 

Körnégyszögités, azon törekvés, hogy vmely kört 
e gy egyenlő nagyságú négyzetté átváltoztassanak ; 
ez nem lehetséges s csakis a kört lehetőleg meg
közelítő egyenes vonalú ábrát lehet szerkeszteni, 
amint tényleg a kör területét négyzetméretben csak 
megközelítőleg lehet kifejezni. 
Korner K á r o l y T i v a d a r , német költő, szül. 1791. 

szept. 23. Drezdában, 1811. udvari színházi költő 
Bécsben, 1813. katonának állt, a Gadebusch melletti 
csatában elesett 1813. aug. 26. Irt harczi dalokat; 
drámái Schiller-utánzatok, Zrínyi czimű drámájáról 
(ford. Szemere P.) Kölcsey F. értekezett. 
Kornfeld Z s i g m o n d lovag, bankigazgató, szül. 

1852. G.-Janichauban Csehorsz., tanulmányait Prá
gában és Bécsben végezve, előbb a bécsi hitelintézet 
tisztviselője, csakhamar prágai fiókjának főnöke; 
1878 óta a bpesti magyar hitelbank (1. e.) igazga
tója, s tevékeny részt vett e bank összes nagy hitel
műveleteiben, az aranyrente conversiójában, a regale-
váltság és valutarendezés bankügyi előkészítésében; 
1891. a vaskorona-rend lovagja; irt magyarul tanul
mányt a sóbányajegyekről. 
Kornis (gönczruszkai), grófi család, Abauj vmből 

származik, Tabajdi Kornistól, ki 1403. testvéreivel 
együtt Göncz-Ruszka birtokára uj királyi adományt 
nyert. A XVI. szd elején Erdélybe szakadt, hol tagjai 
mint főispánok és főkapitányok nagy szerepet vittek. 
1636. báróságra, 1712. grófságra emeltetett. — 1) 
B o l d i z s á r , Gáspár fia, 1604. a székelység fővezére, 
1607. Báthory Zsigmond tanácsosa, 1608. három
széki főkapitány; féltékenységből összeesküdött 
Báthory ellen, de elfogatott és 1610. lefejeztetettt. — 
2) F e r e n c z , György kolozsi főispán fia, 1636. kö
vette atyját a főispáni széken, de gyanúba jött, hogy 

a jezsuitákkal s általuk a bécsi udvarral áll titkos 
összeköttetésben. Az 1657-iki hadjáratban tatár fog
ságba esett. Kiváltatván, római zarándokútja köz
ben f 1659. — 3) G á s p á r , Báthory István lengyel 
királylyá választatásában tevékeny részt vett, s 
Báthory Zsigmond törökellenes politikáját támogatta. 
Báthory András fejedelemségét kezdetben ellenezte, 
Mihály vajda ellen Rudolfhoz küldetvén segélyért, ő 
hozta be Bástát Erdélybe. Mihály vajda 1600. meg
ölette. — 4) I s t v á n , Rákóczy Ferencz fölkelése alatt 
1705 — 9. Rabutin tábornok mellett főfelügyelő volt; 
1710. tanácsos, 1713. Küküllő, 1719. Fejérmegye fő
ispánja lett. 1712-ben testvérével Zsigmonddal együtt 
grófságot kapott. Az 1741. országgyűlésen a rendi 
tábla elnöke volt. f 1741. — 5) K á r o l y gr., főrendi
házi tag, szül. 1841. nov. 8. Nagyváradon, 16 éves 
korában a katonai pályára lépett s 1859. részt vett 
az olasz hadjáratban, 1860. véglegesen kilépett a ka
tonai szolgálatból. — 6) Z s i g m o n d , Boldizsár test
vére, bátyja kivégeztetése után 1610. Magyarországba 
menekült, s részt vett Forgách Zsigmond 1611-iki 
hadjáratában. 1614. visszatért; mint bihari főispán 
éstanácsur Bethlen Gábor és utódai alatt vitt szerepet. 

Kornya, község Krassó-Szörény m., 1586 lak. 
Kornyareva, község Krassó-Szörény m., 4386 lak. 
Környe, község Komárom m., 1648 lak. Római ol

tárokat, kőkoporsókat, pénzeket stb. leltek. 
Koróda Pá l , költő, szül. 1858. márcz. 7-én Kis-End-

réden, Barsmegyében, jogot végzett, 1881. államtud. 
tudor. Drámai költeménye a »Túlvilág komödiája* 
(1876.) szatirikus képekben festi a dogmákban hir
detett túlvilágot; » Költői elbeszéléseiben* (1877.) 
több része van a képzelemnek, mint a megfigyelésnek, 
> Alkibiadesz «-e (1884.)a féktelen életszomj tragikumát 
tünteti fel, vígjátéka az »Ostrom« (1891.) modern és 
romantikus elemeket forraszt egybe. Irt ezenfelül 
lyrai költeményeket, aesthetikai, politikai és jogi 
tárgyú essay-ket. O rendezi sajtó alá Reviczky Gyula 
hagyatékát, kinek legbensőbb barátja volt. 

Korom, a széndus anyagok elégetésénél képződő, 
finom por alakú szén, mely a kürtőkben, lámpákon 
nem teljes elégés mellett lerakodik; nyomdafesték, fe
kete kencze, fénymáz, stb. előállítására használják. 

Köröm, unguis a kezek és lábak körömperczeinek 
háti felszínén elhelyezett képletek, melyek elszaruso-
dott, többrétegű fölhámból állanak. A k. a k.-ágyon 
fekszik, szélei bőrredőben vannak elhelyezve. 

Körömfájás, a juhok körmeinek rosszindulatú, ra
gályos idült lobja, mely roncsoló fekélyesedéssel jár. 
Kezelés: a lobos hely feltárása, chlórmészoldat, kar-
bolsav. V. ö. száj- és körömfájás. 

Körömméreg, panaritium, a köröm alatti bőr v. 
bőr alatti kötőszövet lobja, mely gyakran genytar-
talmu fekélylyé válik. Kezelése: bemetszés által a 
geny kiürítése és a seb tisztántartása. 

Koromszén, fényes fekete, kemény szén, mely a 
kémények belső falára tapad. 

Korona, 2 csillagkép: az é s z a k i k. a Bootestől 
keletre; a dé l i cs. a Vadász alatt. 

Korona, az uralkodói méltóság jelvénye ; eredeti 
alakja koszorú volt, mint azt latin neve (corona) is 
mutatja ; a görögöknél az archonok, a rómaiaknál a 
győztes hadvezérek olajágból, később aranyból ké
szült koszorút viseltek ; ebből lett a diadém v. nyilt 
korona, melyből a középkorban a zárt korona fejlő
dött. A hűbériség korában a korona megilletett min
denkit, a ki területén felségjogot gyakorolt; így a 
császáron és királyokon kivül a herczegeket, gró-



fokát és bárókat i s ; ezen koronáknak külön
böző alakjuk volt. A római császári korona, mely 
Nagy Károlytól származik, fölül egy abroncscsal van 
zárva ; ez jelenleg a bécsi császári kincstárban őriz-
tetik. A királyi koronák többnyire zártak voltak ; 
a herczegeket hermelinnel szegélyzett és pirossal 
bélelt zárt abroncs-korona, a grófokat 9, a bárókat 7 
águ korona illeti meg; a nemesek 5 águ koronát 
viselnek jelvényül. 
Korona, m a g y a r s z e n t , a magyar királyság 

közel kilenczszázados jelvénye, állami életünk sym-
boluma. Két részből áll, a Szilveszter pápa által 
1000-ik évben Szent István királyunknak küldött 
zárt koronából, és abból a diadémból, melyet Dukas 
Mihály görög császár küldött I. Géza királynak 
1073-ban. Amaz a korona felső részét, ez alját teszi. 
Szent István koronája két széles aranypántból áll, 
melyet az üdvözítő és az apostolok zománczos képei 
díszítenek; a korona tetejét kérészt, a pántokat alul 
eredetileg gyöngyökkel és drágakövekkel kirakott 
arany abroncs tartotta össze. I. Géza diadémja lapos, 
kerek, igazi gyöngyökkel szegélyzett arany-abroncs, 
melyet fölül váltakozva karély alakú s hegyes leme
zekből alkotott taréj diszit; a középső lemezen a 
megváltó zománczos képe latható görög felirattal; 
a többi lemezeket egyszerű zománcz-disz tölti ki, 
mig a hátulsó oldal egyetlen középső lemeze Dukas 
Mihály képét tünteti fel. Az alsó abroncsot Gábor és 
Rafael arkangyalok, négy görög szent, bíborban 
született Konstantin császár és I. Géza királyunk 
zománczos képei diszitik, drágakövekkel vegyesen ; 
végül az egész koronáról 9 arany lánczocskán 
kövekkel kirakott boglárok csüngnek le. Az időpon
tot, melyben e két korona egyesittetett, nem ismer
jük ; a korona főrésze azonban mindig a mostani, 
felső rész volt, mely után az egész korona S z e n t -
I s t v á n k o r o n á j á n a k , s z e n t n e k , és a hozatalá
hoz fűződő legenda alapján a n g y a l i n a k nevez
tetett. A királyi méltóság e jelvénye kezdettől fogva 
ihletett tárgya vqlt a nemzet ragaszkodásának és 
kegyeletének, mély kiváló közjogi jelentőséggel ru
házta fel, a mennyiben a vele megkoronázott királyt 
tekintette egyedül törvényesnek. A korona igen sok 
viszontagságon ment át. Az Árpádok alatt Székes
fehérváron, a prépost felügyelete alatt őrizték, de 
hol egyik, hol másik trónkövetelő testvér v. rokon 
foglalta le, Imre özvegye Konstantia pedig külföldre 
is vitte Frigyes császárhoz, kitől II. András háború
val szerezte vissza. Az Árpád-ház kihaltát követő 

" trónvillongások alatt Venczellel Prágába került, bajor 
Ottó fa-tokban hozva vissza, nyeregkápájáról elvesz
tette, majd László erdélyi vajda elkobozta Ottótól, 
s 1310. csak hosszas utánjárásra adta ki I. Károly
nak. Az Anjouk és Zsigmond alatt Budán, Esztergom
ban és Visegrádon őrizték; innen sikasztatta el 
udvarhölgye Kottanerné által Erzsébet királyné, 
Albert özvegye, a ki aztán 1440. aug. 23. 25000 
arany frtért III. Frigyesnek elzálogosította. Frigyes 
császár 1463-ban 60.000 arany váltságdíjért adta 
vissza Mátyásnak, a ki Visegrádon őriztette. Mátyás 
halála után Corvin János kezébe került, de ez a 
királyválasztás után készséggel átadta II. Ulászlónak. 
A mohácsi vész után I. János, csakhamar I. Ferdi
nánd birtokába jutot t ; Szolimán szultán 1529. okt. 
28-án maga elébe hozatta, de harmadnapra vissza
adta János királynak, kinek özvegyétől, Izabellától 
csak 1551. került Ferdinándhoz. Habsburgházi 
királyaink előbb Bécsben, majd Prágában őrizték. 

II. Mátyás koronáztatásakor Pozsonyba hozatván, 
itt maradt, és a várral együtt Bethlen Gábor hatal
mába került, a ki onnan Zólyomra, Kassára, Eper
jesre s végül Ecsedre vitette s csak a nikolsburgi bé
kében adta ki. I. Lipót alatt az 1659. országgyűlés 
kimondta, hogy az ország határain kivinni nem sza
bad ; de 1683. a török elől Bécsen át Linzbe, onnan 
Passauba vitetett s csak a veszély elmultával került 
vissza Pozsonyba. Mária Terézia uralkodása kezde
tén, az örökösödési háború alatt, egy ideig Komá
romban őriztetett. II. József 1784. Bécsbe vitte és 
közjogi jelentőségét tekinteten kivül hagyva, mint 
egyszerű régiséget a császári kincstárba helyeztette 
el. De halálos ágyán elrendelte visszaküldését, s a 
nemzet 1790. febr. 18 — 20. valóságos diadalmenet-, 
ben hozta le féltett kincsét Budára. Itt őriztetett 
ezentúl állandóan s csak a franczia háborúk alatt 
került Munkácsra, utóbb (1809-ben) Egerbe, Gyön
gyösre, végül hg. Esterházy turai birtokára. 1849 
elején Bónis Samu a honvédelmi bizottmány rendele
tére Debreczenbe vitte és átadta Kossuth Lajosnak; 
a függetlenségi kormánynyal vándorolt Debreczen-
ből vissza Pestre, innen Szegedre, később Szemere 
Bertalannal Nagyváradra, Aradra s végül Lúgosra 
és Karánsebesre, honnan Szemere végre levitte Orso-
vára és 1849. aug. 22. az Allion nevü hegy aljában, 
a Cserna mellett, a Dunánál elásta. Rejtekhelye nem 
maradt titokban; 1853. szept. 8-án megtalálták, 
szept. 16-án Pestre s innen másnap Bécsbe vitték, 
honnan szept. 20. visszaküldetett Budára s azóta 
állandóan a királyi várpalotában őriztetik. 1880. 
május 9—10. ő felsége az országgyűlés hozzájáru
lásával megengedte, hogy a M. T. Akadémia küldöt
tei megvizsgálhassák a koronát és a többi koroná
zási jelvényt és tudományos felvételt eszközöljenek 
róluk. A koronához több u. n. koronázási jelvény 
is tartozik; ezek a k o r o n á z á s i p a 1 á s t, eredetileg 
Gizella királyné által a székesfehérvári templom 
részére hímzett miseruha; a Szt. István korából szár
mazó k i r á l y i p á l c z a s az o r s z á g a lmá ja , me
lyet valószínűleg Nagy Lajos készíttetett; a Szent 
I s t v á n k a r d j á n a k nevezett, de tényleg 300 évnél 
alig idősebb egyenes kard, s végül a Mátyás korára 
valló saruk és harisnyák. Mindezek a koronával 
együtt a II. Mátyás által készíttetett egyszerű, vas
pántokkal megerősített ládában őriztetnek. Kiegészí
tik ezeket az esztergomi főegyház kincstárában 
őrzött a p o s t o l i k e r e s z t , melyet koronázáskor 
visznek a király előtt, és az eskületételnél használni 
szokott kereszt (pacificale), mely a szent kereszt 
fájának egy részecskéjét tartalmazza; végül a 
k o r o n á z á s i m i s e r u h a , mely Mátyás király trón
kárpitjából készült; ezt a fojniczai bosnyák kolos
tortól ő felsége 6000 frtért megvásárolva, soroz-
tatta a koronázási jelvények közé. A k. történetét 
megírták Révay Péter (Sacra Corona), Koller J., 
Décsy, és legújabban Ipolyi Arnold, kinek a M. T. 
Akadémia kiadásában megjelent fényes díszmunkája 
a k. és a k. jelvények remek kiviteli szinnyomatu 
hasonmását adja. 

Korona lesz a neve a hazánkban és Ausztriában 
létesítendő uj valuta (aranyérték) pénzegységének. 
Egy korona 100 fillérre oszlik. Lesz ezüstből vert 
1- és 5-koronás-, aranyból vert 10- és 20-koronás-
pénz. A 20-koronás tiszta súlya 6.097, vegyülékkel 
6.7744 gramm. Mai értékünkhöz arányítva 42 arany-
krajczár = 1 koronával, 2 korona = 1 forinttal. 
A külföldi értékhez arányítva: 



I 210 frank 2 centimemel 
200 k. = I 170 márka 11 fillérrel 

I 8 font stg 6 sh. 6Vs pennyvel. 
Az uj érték életbe léptetése már 1892. végére van 
tervezve. 
Korona, 1) Angolországban forgalomban levő 

ezüstpénz = 5 shilling = 3 frt; 2) 1875 óta Dánia 
Svédország és Norvégia pénzegysége = 1 Vs márka = 
65 kr; 3) a német 10 márkás arany neve; 4) portu
gál aranypénz = 10.000 real = 27 frt 20 kr. 
Korona (crotvttj-ibveg, 1. üveg. 
Korona, a szarvasagancs felső vége, ha három águ. 
Korona és kard, trag. Szigligeti Edétől (1842.). 
Koronaherczeg, a német Kronprinz szószerinti for

dítása, magyarosabban trónörökös. 
Koronajavak,.azon állami birtokok, melyek hajdan 

a királynak és az államnak jövedelemforrását tették 
és mint ilyeneket az ország beleegyezése nélkül sem 
részben, sem egészben elidegiteni nem szabad; régen 
ha idegen kézre kerültek, bármikor vissza voltak 
követelhetők a korona részére. Ma nem különböznek 
az államjavaktól (1. e.). 
Koronaőrök, a magyar szt. korona őrzésére a 

magyar országgyűlés által királyi kijelölés alapján 
választott 2 világi úr, kik rangra mindjárt az ország 
zászlósai után következnek. A korona őrzése a kö
zépkorban a székesfehérvári prépost, a XV. szd-ban 
2, többnyire egyházi főúr feladata volt. Az 1492:111. 
és 1500: XXIII. t.-czikkek rendelték el, hogy a korona 
a világi rendből választandó és felesketendő 2 egyén 
őrizetére bizassék, mit az 1800 : IV. t.-cz. megerősí
tett ; a koronaőrök a király jelenlétében esküt tesz
nek, s egyiküknek mindig a korona székhelyén kell 
tartózkodni; van külön k . -ő r ség is. 

Koronarend, 1) ba jor , alapitt. 1808.; — 2) o l a s z , 
alap. 1868.; 5 osztály; — 3) p o r o s z , alap. 1861.; 4 
osztály; — 4) r o m á n , alap. 1881.; 5 osztály; — 5) 
w ü r t t e m b e r g i , alap. 1818.; 5 osztályból áll .— 
6) s z i á m i k., alapította Somdes Chulalu Korn király 
1869. decz. 29. Öt osztálya van. — 7) h a w a i rend, 
alapította 1. Kalakaua király, négy osztálya van; — 
8) 1. még v a s k o r o n a r e n d . 

Koronás agancsos, melynek legalább tizenkettes 
az agancsa. 

Koronás király, a magyar király, midőn a törvé
nyes módon megkoronáztatta magát s ezzel összes 
felségjogai gyakorlatába lép; koronázás előtt bizo
nyos jogokat nem gyakorolhat s addig régi törvé
nyeink szerint csak rex hereditarius, csupán az örök
lés jogczimén király. 

Koronások, egyszikű növénycsoport, 
Koronatanú, az angol bűnperből fejlődött fogalom 

azon tanú megjelölésére, a kinek büntetlenséget biz
tosítottak az esetre, ha a többi vádlott ellen vallo
mást tesz. 

Koronaügyész, az államügyész egyik elnevezése. 
Maradványa azon jogi felfogásnak, hogy az ügyész
ség a korona érdekében emeli a vádat. Ma a legfelső 
államügyészi közeget jelenti. Nálunk az 1871: 
XXXIV. t.-cz. értelmében a szóbeli büntető és polg. 
eljárás behozataláig nem töltetik be; hivatása volna 
a kir. kúria előtt tárgyalandó büntető és a birák 
fegyelmi ügyeiben a közvádlói tisztet betölteni. Ma a 
budapesti kir. főügyész látja el e teendőket. 

Koronavarrat, a homlokcsont és a két koponya
oldalfalcsont összenövési helye. 

Koronavászon, szászországi lenvászon, mely 60 
rőfnyi végekben jut forgalomba. 

Koronázás, a középkorból származó, néhol egy
házi és közjogi, másutt csupán egyházi szertartás, 
melylyel a trónra lépő uralkodó a koronát sajátkezü-
leg v. országának legelső főpapja által fejére téteti. 
A magyar király koronázása, mely kezdettől fogva 
az esztergomi érsek előjoga volt, már a középkorban 
elsőrangú közjogi actus jellegét viselte magán, s a 
királyi hatalom teljes és törvényes gyakorlásának 
elengedhetetlen feltételéül tekintetett. Ebbeli jelentő
ségét ma is megtartotta, midőn e szertartás más or
szágokban már mint érdekes történeti emlék v. udvari 
ünnepély számba mehet, s az örökös királyság elfo
gadása (1687.) és a nőági örökösödés kimondása 
(1723.) alkalmával törvényileg tétetett kötelességévé 
a trónra lépő királynak, hogy magát Magyarország 
határain belül országgyülésileg s a törvényes szer
tartás szerint a magyar szent koronával megkoro
náztassa s az ország alkotmányának megtartására 
hitlevéllel és esküvel kötelezze. Minthogy II. József a 
feltételnek nem tett eleget, halála után az 1791 : III. 
t.-cz. a koronázás határidejéül a trónra lépéstől szá
mítandó 6 hónapot állapított meg. A koronázás szer
tartása, melyet a h i t l e v é l (1. e.) kiadása előz meg, 
százados szokás alapján a következő részekből áll : 
a) a tulajdonképeni koronázás, melyet az eszter
gomi érsek, mint az ország prímása, a nádor vagy 
annak helyettese (1867. gróf Andrássy Gyula minisz
terelnök) közreműködésével mise közben az előirt 
egyházi szertartások mellett hajt végre; b) a koro
názási e skü , melyet a király, fején koronával, sza
bad ég alatt, emelkedett helyen, a nép hallatára tesz 
le; c) a k a r d v á g á s , az u. n. királydombon, melyre 
a koronás király lóháton felvágtatva, Szt-István 
kardjával a világ négy tájéka felé négy keresztvá
gást tesz, annak jeléül, hogy az országot bárhonnan 
jövő ellenségtől kész megvédeni. Az ünnepélyt a 
k o r o n á z á s i ebéd fejezi be. Miksa király óta a 
nemzet k o r o n á z á s i a j á n d é k o t nyújt át, mely
nek összege ujabban 50.000 aranyot szokott tenni. 

Koronázási ajándék, 1. koronázás. 
Koronázási eskü, 1. koronázás. 
Koronázási jelvények, 1. korona. 
Koronázási palást, 1. korona. 
Koroncaó, község Győr m., 1413 lak. 
Koronczói c s a t a , Forgách Simon kurucz hadvezér 

és Heisler császári tábornok között; 1704. június 13. 
Forgách nem várva be Károlyi Sándor érkezését, 
kezdte meg a támadást, s 2000 ember veszteséggel 
kényszerült a csatatért odahagyni. 

Korond, község Udvarhely m., 3022 lak. K.-tól é.-
k.-re a N.-Patak völgyében lévő trachit szirt egyikén 
állott a mesés Füge vára. Negyedórányira fürdőhely, 
kellemes ivó borvizzel. A fürdővel szemben van a 
Hollókő nevü sziklában a Bonis barlang. 

Körönd, általában kerek tér; circusban, lovardában 
azon kerek tér elnevezése, hol a mutatványok s gya
korlatok történnek; a ném. Ringelspiel ért. is hasz
nált szó (Vajda J.-nál). 

Korondi patak, a Krasznába ömlik, ered a Szir-
hegyen (a Meszesben) K u s a l y patak név alatt. 
Hossza: 35 km. 

Koroneia, boeotiai város, 447. K. e. a boeotiaiak az 
athénieket, 394. K. e. a spártaiak a thebaiakat le
győzték. 

Korong, minden kisebb-nagyobb, köralakban kivá
gott lap különféle vastagsággal; korongnak nevezik 
a közlőműszijkereket (1. szijk.) is. 

Körorvos, 1. orvos. 



Körös, község K.-Kükül!ő m., 1085 lak. 
Körös, szab. kir. rend. tanácsú város Belovár-Körös 

m. A volt Körös megye fő- és székhelye, a Glogov-
nicza mellett lapos földháton. Görög egyesült püspök 
székhelye, papnevelő intézet, erdészeti és gazdasági 
iskola. 

Körös, a Tisza mellékfolyója, mely a Sebes-Körös 
meg a Berettyó, a Fekete- és Fejér-Körös egybefolyá-
sából támad. Teljes vizterülete 25.000 km 8. Részei: 
1) S e b e s - K ö r ö s , három forrásfolyó a Bihar-Vle-
gyásza hsgben,aKörös, Drágán és Sád patakok egye
süléséből támad. Csúcsától kezdve tekervényes szo
rulatban foly, Révnél völgyét a benyúló harmadkori 
tenger öblébe véste, s ágai sok helyen szigeteket 
alkotnak. Nagy-Váradnál a Kis K. szakad ki belőle, 
s innen a nagy síkságon lassú folyással, kanyarula
tokkal hömpölyög tovább, szétágazva és ismét egye
sülve. Alkotja a kornádi Sárrétet, Irtásfok, Czigány-
fok, és Tekerő ágakat. E szakászában az elmocsara-
sodott folyót a Sárrét közepén vezetett átvágásokkal 
egyenesítették, hogy nagyobb esést kapjon. Főbb 
vizei jobb felől: számos csermely s a nagyobb Bá-
rodi patak, Töltösi, Elesdi, Lugosi és Örvendi pata
kok; balfelől: Dámosi, Sonkolyosi, Eskü Hői, Fan-
csikai, Szabolcsi, Zarándi, Kéri patakok és a Pecze 
(1. e.). Mezőturnái veszi fel a Berettyót (1. e.); — 2) 
Fekete-K. , ered a Bihar hsgben, szintén három forrás
csermelye van; ezek közül a legnagyobb, mely a 
Bihar hegyen a Fontanela forráscsoportból ered. 
Rézbányától az öblös neogen tengeri öbölben foly, 
majd völgye kissé összeszorul; a síkságra kiérve, 
számos mellékágra és érre oszlik. Tenke határában 
a Kölesér, Görbednél a Gyepes szakad ki belőle. Esése 
igen csekély; 1856-ig Békés táján egyesült a Fejér-
K.-sel; most Gyula és Doboz községek határán. Ösz-
szes hossza volt 284 km.; ebből 166 km. vétetett 
szabályozás alá; az átmetszésekkel rövidített folyó 
hossza 103'59 km. Mellékfolyói jobbfelől: Petroszi, 
Nyégerfalvi, Belényesi, Pokolai és Vida patakok; bal
felől a Brihényi, Fenesi, Sonkolyosi, azután a pata
kokkal erősbödött mellékága: a Kis-K. tér vissza, to
vábbá a Töz; — 3) Fejér-K., a Bihar hsg d. oldalán 
a Sztrimba hegyen ered, d.-nek forduló ivhajlással, 
é.-ny.-ra,majdny.-ra folyik. Felső folyásában a Kodru 
és Hegyes-Drocza közötti tág völgyet, melyben foly, 
mint a hegyalakulás eredményét már a neogen tenger 
készen találta s abba fjordszerüleg benyomult. De 
később trachit kitörésekkel elgátoltatván, ezt a jelen
korban törte át vize. A szélesedő völgyben Buttyintól 
kezdve esése csekély. Itt kanyargóssá válik. Buttyi-
non alól a Nádor-csatorna indul ki a F.-K.-ből ugy, 
hogy vízmennyiségének nagy része ezen folyik le. 
Békésen alól ér vissza a Körösbe. A szabályozatlan 
folyó egész hossza 334 km, Boros-Jenőtől fogva tor
kolatáig 125"5 km volt, az átmetszésekkel 35*84 km.-t 
rövidült. Mellékvizei jobbftlől: a Vakai, Ribiczei, 
Riskai, Obersiai, Halmágyi, Csucsi, Pesterei, Körös-
Joszási, Fényesi és a Menyházai stb. patakok; bal
felől: a Valy-Mare, Ponora, Csungányi, Bucsavai, 
Butyini és a Csiger patakok. A Fehér-Körös felvéve 
a Fekete-Köröst, Ket tős-K. névvel foly. AKettős-K. 
11 km. hosszú csatornával veszi kezdetét, mely vi
zét Békés felé vezeti. Onnan a Sebes K.-ig számos át
metszés rövidíti medrét, melynek hossza szabályozva 
36"5 km., eredetileg 83'68 km. Körös-Tarcsánál veszi 
fel a Sebes-Köröst s az így támadó H á r m a s-K. ny.-ra 
foly számos kanyargással. Sok oldalág szakad ki 
belőle, ilyen a Veker erével egyesülő Kurcza, mely 

közvetlen a Tiszába szakad. Hossza a kanyarula
tokkal 2 33'7 km.; szabályozási vonalán mérve 91'4 km. 

Körösbánya, község Hunyad m., 664 lak. a Fejér-
Körös mellett. Az erdélyi érczhegység bányamegyé
jének székhelye. Arany-, ezüstbányák, kohók észuzó-
művek vannak határában. A régi Zaránd megye köz
pontja volt. A rómaiak is bányásztak itt és űztek 
aranymosást. Járásbir. és adóhiv. 

Körösbányai hsg, 1. érczhegység. 
Körös-Berettyó vizszabályozó és ármentesitő 

társulat, három öblözetből áll, u. m.: 1) be re t tyó i 
ö bl., 1852. és 1883. alakult, feladata a Berettyó ösz-
szes ártereit, vmint a Szeghalomtól Körös-Ladányig 
terjedő balparti ártért és a Hármas-Körös balparti, 
Sitnafoktól a régi Berettyó beömlése pontjáig terjedő 
ártért mentesíteni; — 2) i v á n f e n é k i öbl., 1853. 
alakult, feladata a Sebes- és Hármas-Körös jobbparti, 
a Körös-Ladánytól a Simafokig terjedő ártért mente
síteni; — 3) m e z ő t ú r - m e s t e r s z á l l á s i öbl., 
1881. alakult, feladata az Egyesült-Körös jobbparti, 
a régi Berettyó torkolattól az Öcsöd községgel szem
ben lévő u. n. Őzehalmáig terjedő 42.000 hold ártért 
mentesíteni. A társulat ártere kiterjed: Bihar, Hajdú, 
Békés, Jász-Nagy-Kún-Szolnok megyék területére s 
jelenleg 213.789 hold; kötelékébe 49 község tartozik, 
székhelye: Nagyvárad. 

Köröshegy, község Somogy m., 1360 lak. 
Körösi, 1) József , a bpesti fővárosi statisztikai hi

vatal főnöke, a magy. tud. Akadémia lev. tagja, szül. 
1844. ápr. 20.; hirlapiró, majd 1867. az orsz. statisz
tikai tanács tagja s 1870 óta a fővárosi statiszt. hi
vatal igazgatója. Számos statisztikai és közgazdasági 
munkát irt; — 2) S á n d o r , orsz. képv., szül. 1824. 
decz. 19. Kecskeméten. 1848. ügyvéd; mint hadbíró 
részt vett a szabadságharczban, a világosi fegyver
letétel után öt évig raboskodott; 1861. Komárom fő
jegyzője, 1864-ben pápai, 1875. debreczeni jogtanár, 
1881 óta orsz. képviselő. Számos jogi művet irt. 
Körösi Csorna Sándor, 1. Csorna S á n d o r . 
Körösi ( k r i z s e v á c z i ) püspökség, a XVII. szd 

elején Szvidniczen alapított görög kath. püspökségnek 
1751. Körösre való áthelyezése folytán keletkezett; 
joghatósága a horvát-szlavón és bácsmegyei görög 
kath. lakosságra terjed ki. Első püspöke Palkovics 
Gábor volt (1751 — 77.). A püspöki széken 1891 óta 
D r o h o b e c z k y G y u l a (1. e.) ül. 

Kőrös-Ladány, község Békés m., 7122 lak. 
Kőrösmező, község Mármaros m., 7620 lak. A 

Fekete-Tisza völgyének főhelysége. Környékén a 
Bubni hegyhát oldalain petróleum van, de nem 
művelik. 

Kőröspatak, község Háromszék m., 1247 lak. 
Körösszabályozás. A Körös-Berettyó vizszerkeze-

tének felvétele volt az első ilynemű felvétel a ma
gyarországi folyókon, melyet 1820. táján Huszár 
Mátyás mérnök készített. A 30-as évektől kezdve a 
Körösököt átmetszések, csatornák és védtöltések 
által több helyen szabályozták, de még a 70-es évek 
végén is ezen folyók rendszere a legnagyobb sza
bálytalanságot tüntette fel, mely nemcsak a saját 
érdekelt vidékére, hanem a Tisza folyóra is káros 
volt. Vízgyűjtő területe melegebb éghajlatú ugyan 
mint a Tiszáé, de az alsó szakasznak lomhán ka
nyargó folyása miatt nagy vize a Tisza folyó leér
kezett árvizével rendesen összeesett. A gyulai kir. 
folyammérnöki hivatal elkészítette az egész folyóra, 
s különösen a Kettős- és Hármas-Körösre vonatkozó 
terveket, melyek szerint a nagy kiterjedésű ártér 



mentesítendő és a Kőrösök árviztömege a Tisza ár
vizének culminátiója előtt levezetendő volt. A Kettős-
Körösnek Békés városától a Sebes-Körös befolyásáig 
terjedő szakaszán lévő 10 átmetszést kibővítették, 
a hullámteret a megkívánt (legalább 300 m.) töltés
távolságra szélesbitették ; ugyanez történt a gyula
békési nagjy csatornánál, és a Békés városát veszé
lyeztető Élőviz csatornát rendezték. A Hármas-
Körösnél a gyoma-endrődi folyamszakaszon 15 
átmetszést, melyek közvetítésével a vízfolyás utja 
87 km.-rel rövidül meg, kibővítették és a védtöltése-
ket uj irányban kiépítették, s ez által az összeszorí
tott hullámtéren nagy víz alkalmával keletkezett 
duzzadásokat megszüntették. Ezen szabályozási 
munkák részben még folyamatban vannak és az 
állam azokra évenkint 4—500.000 ftot költ. Az egész 
vizszerkezetben eredetileg 229 átmetszést terveztek, 
ezenkívül egy 35 km. hosszú, a Sebes-Kőrös által 
képezett >Sárrét«-et átszelő csatornát ástak. A töl
tések összes hossza 915.6 km. (L. Zawadowski 
Alfréd, Magyarország vizeinek statistikája. Bpest 
1891. Vízügyi közlemények, kiadja a földmüvelés
ügyi minisztérium 1891.) 

Kőrösszeg, község Bihar m., 998 lak. 
Kőrösszeg-Apáti, község Bihar m., 1637 lak. 
Kőrös-Tarcsa, község Békés m., 5396 lak. 
Kőrös-Tarján, község Bihar m., 1755 lak. 
Kőrös-tisza-marosi ármentesitő és belviz-sza-

bályozó társulat, 9 különböző társulatból és ma-
gánöblözetből, mint a kun-szt.-mártoni, bökény-
mindszenti, mindszent-apátfalvai stb. 1886. alakult. 
Az érdekeltség védtöltésekkel óriási kiterjedésű közös 
ártért védett a Körös, Tisza és Maros árjai ellen, de 
mivel a töltések elhanyagolt állapotban voltak és 
egyik érdekeltség hanyagsága folytán a közel 0'5 
millió hold terület viz alá kerülhetett, 1881. kormány
biztos rendeltetett ki, ki a közös társulatot megala
kította és a védtöltéseket kiépítette. Ártere Jász-
Nagy-Kún-Szolnok, Békés, Csongrád és Csanád 
megyékre terjed, s jelenleg 427.453 hd; kötelékébe 
1 sz. kir. város (H.-M.-Vásárhely) és 23 község tar
tozik; székhelye: Szentes. 
Kőrös vármegye, 1886. egyesült Belovár m.-vel. 

Területe: 2163.28 kma volt. L. Belovár-Kőrös. 
Kőrösy L á s z l ó , reáliskolai tanár Esztergomban, 

szül. 1856. ugyanott. Egyetemet végzett, bölcsészet-
tudor. Irt regényeket s irodalomtörténeti dolgozato
kat. 1879 óta az Esztergom és vidéke szerkesztője. 
Korosztály, azok, akik egy és ugyanazon évben 

érik el a katonaköteles kort és jönnek sorozás alá, 
egy k.-t alkotnak. 
Körözés, rendőri intézkedés, abból áll, hogy a rend

őrség köriratban tudat valamit a közönséggel és a 
hatóságokkal; az irat maga k ö r ö z v é n y , tárgya 
rendesen eltűnt v. megszökött egyének nyomozása, 
elveszett állatok stb. keresése. A helyi rendőrség je
lentést tesz a törvényhatóság főnökének, egyidejűleg 
azonban, ha szükségét látja, a szomszédos törvény
hatóságokhoz is fordul, a törvényhátóság főnöke je
lentést tesz a belügyminisztériumhoz. Általános sza
bály, hogy az ily jelentés rövid, de pontos legyen, 
hogy csak a legszükségesebbet tartalmazza, s átala
kítás nélkül felvehető legyen a belügymin. által ki
adott rendőri k.-ek közé. 
Körözvény, körlevé l , hivatalos v. testületek tag

jaihoz intézett irat, mely őket érdeklő ügyekről ad ér
tesítést: rendőr i k., 1. körözés. 

Korpa, 1. liszt. 

Korpa, a fejbőr faggyumirigyeinek bő elválasz
tása folytán a kivált faggyú a levált hámmal fehé
res pikkelyeket alkot, melyek a haj között talál
hatók; ez a k. 

Korpafü, lycopodium, növény az edényes csírmag-
növények (cryptogamae vasculares) osztályából, a 
korpafü-félék (lycopodiaceae) rendéből. A k a p c s o s 
k., I. clavatum, Európában, Ázsiában, É.-Ameriká-
ban, szára kúszó, levele lándzsás, hegyes, öt sorban 
álló. Csírmagva finom sárga por, mely lángon átfújva 
nagy lánggal lobban el. A lycopodium gyógyszer, a 
kapcsos k. csírszemcséiből áll, hintőporul szolgál 
pilulához, továbbá intertrigo, nedvedző kiütések, stb. 
esetekben. 

Korpag, pityriasis (1. e.). 
Korpona, szab. kir. rend. tan. város Hont m., 3658 

lak. Egykor meg volt erősítve s a török ellen a bánya
városok védbástyája. Járásbir. 

Korpona, az Ipoly legnagyobb mellékfolyója; ered 
az Osztroszki és Jávoros ny. oldalán Zólyom m. és 
Ipolyságon alul kettős ágban ömlik az Ipolyba. 

Korpulens, testes, termetes. 
Korsör, kikötőváros Seeland dán szigeten, a nagy 

Balt partján; fontos hajóállomás, mely vasúttal is 
össze van kötve Kopenhágával. 

Korszak, epocha, az emberiség v. egyes nemzetek 
történetének egy-egy magában egészet tevő, jelentő
ségteljes események által megkülönböztetett része, 
pl. a népvándorlások, hitújítás, fölfedezések stb. kor
szaka, hazánk történetében a vezérek, Árpádok, ve
gyes házakbeli királyok stb. korszakai. Korszak
a l k o t ó az oly esemény, mely vmely téren uj idő
pontot alkot s uj korszakot kezd. 

Korszellem, azon érzelmek és eszmék összesége, 
melyek bizonyos korszakban az egész emberiség v. 
egyes nemzetek gondolkozását, vágyait, törekvéseit 
irányítják s az illető kor jellemét meghatározzák. 

Kortan, chronologia, az i d ő s z á m í t á s (1. e.) tudo
mánya, melynek feladata a különböző időszámítások 
rendszereit megismertetni s az egyes időszámítások 
szerint való keltezések megoldásával a történeti ese
mények sorrendjét megállapítani. Mint ilyen a csilla
gászati időszámítás alapfogalmain (nap, hét, hónap, 
év, szökő év) kivül főleg az egyes korok és népek idő
számításaival, első sorban a római naptárral és az 
ebből kifejlődött keresztény időszámítással foglalko
zik s megismerteti a husvét-számitás szabályát, mely 
az egyházi naptár kulcsa. A kortan a középkori ok
levelek keltének meghatározása folytán a diplomatika 
fontos alkatrésze s a történetírás nélkülözhetetlen 
segédtudománya. Mint önálló tudomány azonban 
csak ujabban kezd művelőkre találni. Ideler Lajos 
chronologiái (Berlin, 1825—26. és 1831.) az első na
gyobb kortani művek; a németek közt kivüle Wei-
denbach (1855.), Grotefend (1872.) és Brinkmeyer 
(1882.), a francziák közt Bouchet (1868.) és Dreyss 
(1883.) művelték kiváló eredménynyel e tudomány
ágat. Magyar nyelven 3 jelesebb kortani munka van, 
az egyik Knauz Nándor akadémiai jutalmat nyert 
Kortana (1876.), a másik Horvát Árpád egyet, szak
tanár oklevél tani jegyzeteinek harmadik része: a 
diplomatikai kortan alapvonalai (Bpest, 1884.), mely 
igen könnyen kezelhető s végül Torma József Ok-
levelészeti naptára (1879.). (A kortan tárgyát képező 
csillagászati és időszámitási fogalmakat és ismerete
ket 1. illető helyeiken, aera, epacta , év, hold, hó
nap, i d ő s z á m í t á s , nap, naptár, k ö z é p e u r ó p a i 
idő, z ó n a i d ő stb. czikkek alatt.) 



Kórtan, pathologia, a betegség okának, tüneteinek 
és lefolyásának tana, mely lehet általános (p. gene
rális) v. részletes (p. speciális). 

Körtáncz, általában minden táncz, melyet körbe 
állva v. körben forogva járnak; legeredetibb magyar 
k. a t o b o r z ó (1. e.). 
Kor társ , a ki vkivel egyazon korban él. 
Körtefa, pyrophorum s. pyrus, fa az almafélék 

(pomaceae) családjából; a vadk . , pyrus communis 
s. achras, valószínűleg Khinából származó erdei fa, 
6 — 18 m. m., levele tojásdad, aprón fürészelt, ko
pasz; a csésze ötlevelü, a párta ötszirmu, fehér; ter
mése, a körte, hosszúkás v. gömbölyded, húsos bel
sejében ötrekeszü, pergamentszerü csutkával; a gyü
mölcs fanyar. A vadk. a legtöbb nemes k.-fajnak őse, 
melyeket belőle nemesítés által nyernek. Vereses fáját 
asztalos- és képfaragó-munkákra használják. Az 
o l a j l e v e l ű k., p. elaeagnifolia, Kis-Ázsiában és 
Armeniában terem, Dél-Európában vadon nő. A per
z s a k., p. persica, Syriában, Arábiában és Perzsiá
ban, Olaszországban vadon, gyakran keresztezve 
a vad k.-val fordul elő. 

Körteolaj , 1. gyümölcsolaj. 
Kortes , a ki képviselőválasztásnál és általában 

minden, választás utján betöltendő hivatalnál vala
melyik jelölt érdekében buzgón működik. Az elneve
zés 1821 óta jött divatba, midőn a köznemesi válasz
tók Nógrádban az akkori alispánt sok választási 
furfanggal megbuktatták; akkor tájt keltettek a spa
nyolországi liberális kortesek (a törvényhozás két 
háza) figyelmet s ezért a bécsi aulikusok a nógrádi 
választási küzdelem után a magyar köznemességet 
szabadelvüsége miatt kortesnek kezdték gúnyolni s a 
szó nálunk csakhamar közkeletű lett, de a fent jelölt 
értelemben. 

Kortévesztés, anachronismus (1. e.). 
Kortina (lat.), függöny, kül. szinpadon. 
Körtöltés, egyik neme az árviz ellen való védeke

zésnek, melynél az árvizgátak mellett egyes városo
kat v. községeket k.-sel önállóan védenek. Igen el
terjedt a Tiszavölgy árvédelmében. Szeged városát 
10'4 km. hosszú k. veszi körül, ezenkívül k. védi 
H.-M.-Vásárhelyt, Csongrádot, B.-Csabát, részben 
B.-Gyulát, Békést, Szolnokot, Aradot, Gyomát stb. 

Körtvefája, község Maros-Torda m., 1079 lak. 
Körtvélyes, község Máramaros m., 1307 lak. 
Kortyondi v. k o r t y á n d i , tréfás neve az iszákos 

embernek. 
Körület , használatból kiesett szó, a »ke'rület«, »kör-

fogat* helyett. 
Körülmetélés, műleges sebészi eljárás, a mely a 

himtag makkját fedő — és műtét előtt a makk elé 
húzott — bőrrészlet levágásában áll. Alkalmazásba 
jön izraelitáknál a születés utáni 8. napon, törökök
nél a 13. életévben; valószínűleg óvintézkedés volt, 
mert az igy műtett himtagon sem fitymaszükület és 
a tapasztalat szerint rákos stb. daganat sem jő létre. 
Ma azonban csak vallási szertartás. Körülmetélést 
végeznek még fitymaszükület esetén is. 

Korund, ásvány, vízmentes timföld, gyakran vas-
oxyd, chromoxyd stb. által színezve, a gyémánt után 
a legkeményebb ásvány. Fajai: 1) a n e m e s k., szín
telen v. színezett; Birma, Ceylon, Badachsan, Dél-
Amerika, Ausztrália, Csehország, Francziaország 
stb. ; sötétvörös: r u b i n (anthrax, carbunculus); sö
tét-világoskék : s a ph i r; egész világoskék: viz-saphir; 
feketés- v. zöldeskék: macska- v. hiűz-saphir; sárga: 
k e l e t i t o p á z ; zöldeskék: ke l e t i a q u a m a r i n ; 

zöld: k e l e t i s m a r a g d ; sárgászöld: ke le t i chry-
s o l i t h ; hajnalpiros: ke le t i h y a c i n t h ; gyengén 
ibolyakék: k e l e t i a m e t h y s t ; színtelen: leuko-
s a p h i r ; hatsugaru fénycsillaggal: c s i l l a g s a p h i r 
(asterin); vöröses v. kékes fénynyel: ke l e t i gira-
so l (napkő); 2) k ö z ö n s é g e s k., jegeczes v. töme
ges, barna mint g y é m á n t p á t ; Olaszországban, 
Naxoson, Uraiban, Ceylonon, Eszak-Carolinán stb.; 
a gyémánt csiszolására és köszörülésére használják; 
3) s m i r g e l (1. e.). 
Körvadászat, midőn a vadászok és hajtók a vadász-

1 erűiét egyik részét körülzárják s azután előre ha
ladva a vadat folyton szűkebb térre szorítják; farka
sok stb. elszaporodása esetén egyes vidékeken hiva
talosan elrendelt vadászat. 

Körvers , r o n d e a u , franczia eredetű versszak, 13 
sorral, kétféle rímmel; az első sor mint 8. és 13. sor 
ismétlődik. 

Korybasok, Cybele papjai Phrygiában, az istennőt 
vad zene hagjainál, fegyvertánczokkal tisztelték. 

Koryphaeus, a régi görög színházban előénekes 
v. előtánczos a karban; ma átvitt ért. irányadó sze
mélyiség a tudományos, politikai stb. életben. 

Korz, Corsica (1. e.) szigetbeli ember. 
Körző, a rajzolásnál és szerkesztésnél a körök v. 

körszerű vonalak készítésére használt műszer. Két, 
végén egymáshoz erősített s tengely körül forgó rud; 
ezeknek egyik vége tartja az irónt, másik vége ren
desen hegyes, hogy beszúrni lehessen. 

Kos, a juhfélék himje, 1. juhok. 
Kos (tör. Istanköi), török sziget az Aegaei tenger 

déli Sporad szigetei közt, a sziget-vilajethez tarto
zik, ter. 337 km a (Nisyróval), 10.000 lak. Hátterében 
a kosi öböl; bortermelés. Főhelye Ko. 

Kosak L a j o s , vezérőrnagy, szül. 1837. A bécsúj
helyi katonai akadémia parancsnoka. 

Kosály (Alsó-), község Szolnok-Doboka m., 1171 
lak. Római castrum, melyet Cohors I. Britannica milia-
ria s egy más lovas osztály (legio XIII. Gemina és 
majd legio V. Macedonica) védett. Az Esterházy-
kastélyba érdekes feliratos kő van befalazva. 

Kosár, főleg fűzvesszőből, azután kákából, szittyó-
ból font eszköz; ujabb időben spanyol nádból is ké
szítik. A legalkalmasabb fűz az u. n. k ö t ő fűz, sálix 
viminalis. A finomabb k.-árukat kén gőzzel fehérítik, 
másokat kenőczöznek, fénymázolnak v. bronczoznak. 
K ö z m o n d á s a i n k b a n : kosarat adni, megkosa
razni, kérőt elutasítani; onnan származik, hogy egy 
kosárkötőnek a leánya minden kérőjének maga fonta 
kosarat adott annak jeléül, hogy nem akar felesége 
lenni; nincs nehezebb az üres k.-nál. 

Kos, bika, kettős stb., 1. állatöv. 
Kosbor, orchis, növény az orchideák rendéből; alsó 

ajka lefelé áll, alul hátrafelé sarkantyús; az a g á r k., 
o. morio, kettős gumóju, levele lándzsás, pelyhes, vi
rága bíborpiros; gumói a salepet (1. e.) szolgáltat
ják. Európában és Elő-Ázsiában nő. 

Kosbor-félék, o r c h i d e á k , orchideáé, egyszikű 
növénycsalád, hüvelyes levelekkel és nagyon külön
félekép alkotott és színezett gyönyörű virágokkal. 
Körülb. 2000 faj ismeretes, ezek fele a tropikus Ame
rikában és az indiai szigettengeren. Nálunk több
nyire becses melegházi disznövények. Valamennyien 
humuslakók. 

Kosciusko (-sjusko)Thaddaus,lengyel nemz.hős, 
szül. 1746. febr. 12.Siechnowiceban (Lithvánia). 1777. 
mint Washington hadsegéde é.-amerikai szr>lgálatban, 
1786. visszatért, 1789. tábornok, 1792. 4000 ember-



rel 5 napig küzdött 18.000 orosz ellen. 1794. márcz. 
27. főparancsnok és diktátor, ápr. 4. megverte az 
oroszokat, okt. 10. azonban Maciejovice mellett az 
orosz túlerő győzött. K. megsebesülve elfogatott, de 
I. Pál orosz czár 1796. szabadon bocsátotta azon 
adott szóra, hogy az oroszok ellen többé nem har-
czol. Azután Amerikában, Angol-, Franczia- és Olasz
országban élt. f 1817. okt. 15. Krakkóban szobrot 
állítottak emlékének. 

Kosd, község Nógrád m., 1626 lak. 
Kőség, szükségtelen uj szó »kőzet* helyett. 
Kosel (Kozle), város Oppeln porosz kormánykerü

letben az Odera m., 6000 lak. Híres vára volt. 
Kóser (héb.), a zsidóknál törvényeiknek megfelelő 

étel v. ital. 
Kóser Re inho ld , német történész, szül. 1852. 

febr. 7. Smarzovban. Bécsben, Berlinben és Halléban 
tanult, 1880. a történet magán-, 1884. rendk. tanára 
Berlinben, 1891. rendes tanár Bonnban. Számos tör
téneti művet irt. 

Kősír, 1. dolmen. 
Koskah (orosz), a felmetszetlen, rossz czoboly-

gerezna neve. 
Köslin, porosz kormánykerület, ter. 14.026 km 8, 

563.770 lak. Főhelye K., a Keleti tenger közelében, 
18.000 lak. 
Kosmanos, iparüző falu Csehországban, Jung-

bunzlau m., hires kartongyár. 
Kosmetika, a gyógyászat azon ága, mely az em

beri test kellemes benyomását zavaró hibákat van 
hivatva megszüntetni v. legalább enyhíteni; az e 
czélra szolgáló gyógyszerek (kosmetica) 3 csoportra 
oszlanak, u. m. d e r m a t o k o s m e t i k á k , melyek a 
bőr szépségét tökéletesbitik, conserválják v. javítják, 
t r ichok.-k, melyek a hajzatra és s torna tok.-k, 
melyek a szájbeli képletekre vonatkoznak. 

Kosmikus, a mi a mindenségből, a világűrből ered, 
illetve ahhoz tartozik. 

Kosmogonia (gör.).a világ keletkezéséről szóló tan. 
Kosmographia (gör.), a világ leírása; régen szá

mos ily czimü egyetemes földrajzi munka jelent meg. 
Kosmologia (gör.), világtan, összefoglalása mind

annak, mit a világegyetemről tudnak. 
Kosmopolita (gör.), világpolgár; k o s m o p o l i t i s -

mus , világpolgári érzület, mely az egyéni és nemzeti 
érdekeken felül akar emelkedni s az egész emberiség 
érdekeit kívánja szolgálni. K o s m o p o l i t a kö l t é 
s z e t n e k nevezte el Arany János a legújabb magy. 
költészetet, mely a népnemzeti irány elleni visszaha
tás gyanánt a nyugateurópai eszmekörhöz csatlako
zott; az elnevezésben foglalt vád azonban ma már 
nem volna igazságos. 

Kosmos (gör. — disz), a rendezett világ ellentétben 
a chaosszal, világegyetem; Humboldt Sándor egy hi
res művének czime. 

Kősó, a sóbányákban többé-kevésbé koczkaalakban 
kivágott konyhasó. Fő alkatrésze a chlornatrium = 
NaCl; gyakran gipszszel, chlormagnesiummal s föl
dekkel keverve. Lehet színtelen, viztisztaságu, fehér 
v. festett, vöröses, zöldes stb. A természetben óriás 
tömegekben fordul elő a harmadkori jura- és kréta
képletekben. Képződését illetőleg azon nézet van el
fogadva, hogy a tenger vizének elpárolgása folytán 
vált ki. Igen szép koczka alakban jegeczedik és törik, 
hevítve szétpattogzik s megolvad. A lángot sárgára 
festi. Igen elterjedt, hatalmas rétegekben s tömegek
ben fordul elő, igy hazánkban Szlatinán, Rónaszéken 
és Sugatagon; Maros-Ujvárt, Deésen és Vízaknán, 

Parajdon nagyban bányászszák, Soóvárt pedig sós-
vízből főzik. Nagy mennyiségben van a tenger vizé
ben is, a honnan télen fagyasztás, nyáron elpároltatás 
által nyerik. Hatalmas sótelepek vannak továbbá Ga-
licziában, Wieliczkán és Bochnián, Spanyolországban 
Cordova tájékán, Németországban Strassfurt és Er
furtnál, Ausztriában Halinál stb. Használják sózásra 
(konyhasó), conserválásra a vegyi ipar legkülönbözőbb 
ágánál, trágyaszerül, marhatenyésztésnél (marhasó), 
üveggyártásnál s a kohászatban, hideg keverékek 
készítésénél, szappan főzésénél. A só mint az emész
tésnek előmozdítója nélkülözhetetlen s éppen ezért a 
legtöbb államban egyedáruság (monopólium) tárgyát 
képezi. Egy ember évenként közel 8 kg. sót szüksé
gei, ha ehhez hozzászámítjuk az ipar szükségelte 
roppant sómennyiséget, fogalmat alkothatunk az évi 
sótermelés mennyiségéről. Legtöbbet termel Fran-
cziaország, 110'6 mill., Angolország 2 mill., Orosz
ország 1,200.000, Ausztria 1 millió, Németország 
797.000, Magyarország 150.000 tonna sót termel 
évenként. A marhatenyésztés és ipar számára áruba 
bocsátott sót szénpor, barnakő bekeverése által élvez
hetetlenné teszik, ez az u. n. denaturált só. 

Kösöntyű, nyakra való ékesség, nyakláncz; ruha-
ékesitő csat; karkötő, karperecz. 

Kospallag, község Hont m., 508 lak. Hires dohány
termelés. 

Kossuth La jo s , századunk magyar történetének 
egyik legkiválóbb alakja, a negyvenes évek nagy 
nemzedékének Nestora, szül. 1802. szept. 19. Mono-
kon, Zemplén m., atyja udvardi K. László ügyvéd, 
anyja tyrlingi Weber Sarolta volt. Az ifjú S.-A.-
Ujhelyen és Patakon tanult; itt jogot végzett s több 
helyt volt joggyakorlaton. Az 1832—5. országgyű
lésen a távollevők követekép vett részt; e minőség
ben politikai szerepet nem játszhatott, de szorgalma
san eljárt az ülésekre, a tanácskozásokról jegyzete
ket csinált s minthogy hirlapinditásra engedélyt nem 
kapott, Országgyűlési Tudósítások czimmel i r o t t 
lapot indított, mely szük körben mozgott ugyan, de 
mégis nagy figyelmet keltett. Az országgyűlés után 
1836. jul. 1. Törvényhatósági Tudósítások czimmel 
uj, de szintén irott lapot indított, mely a megyegyü-
lések tanácskozásait ismertette, s oly hatást tett, 
hogy a kormány 1837. májusban K.-ot elfogatta s 
három évi fogságra ítéltette. E miatt erős volt a fel
háborodás s ez ügy az 1840. országgyűlésen heves 
vitákra adott alkalmat; végre ez év ápril havában 
K. is visszanyerte szabadságát; 1842. január 2. át
vette a Pesti Hírlap szerkesztését, mely csakhamar 
első rangú politikai közlönynyé vált s rendkívüli el
terjedésnek örvendett. Itt folytak heves polémiái Szé
chenyi Istvánnal s a conservativokkal, mig a kor
mány sürgetésére a kiadó 1844. a lap szerkesztését 
Szalay Lászlóra nem ruházta. Uj lapra nem kapván 
engedélyt, annál nagyobb tevékenységet fejtett ki 
társadalmilag. 1844. létrehozta az ország anyagi 
javítására a védegyletet (1. e.). Ritka jeles írói és szó
noki tehetsége népszerűségét folyton emelte s 1847. 
Pestmegye egyik orsz. követévé választotta; az alsó
táblán K. lett az ellenzék vezére, kiváló szerepet 
vitt s már márcz. 3. nagy beszédében sürgette, hogy 
Magyarország felelős minisztériumot kapjon; abban 
csakhamar neki jutott a pénzügyi tárcza. E közben 
kiváló befolyást gyakorolt azon törvények szerkesz
tésére, melyek hazánk alkotmányát a parlamentáris-
mus és a jogegyenlőség alapjára fektették s megnyer
ték a királyi szentesítést. Az uj kormánynak ő volt a 
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lelke s főleg azon fáradozott, hogy a belső lázadá
sok leverésére az ország megfelelő haderőt nyerjen. 
Az uj, 1848. jul. 5. megnyitott képviselőház nagy 
többsége támogatta; de az udvarral támadt összeüt
közések folytán szept. 12. leköszönt. Ezután mint 
képviselő gyakorolt döntő befolyást az ügyek mene
tére. Csakhamar az országgyűlés az ország kor
mányzását a honvédelmi bizottmányra (1. e.) ruházta, 
melynek elnöke K. volt, ki ezzel a nemzet sorsának 
intézője lett s főleg a honvédelem szervezésével fog
lalkozott. Midőn az országgyűlés Debreczenbe he
lyeztetett át, még több oldalú tevékenységet fejtett 
ki s előkészítette a diadalokat, melyeket az 1849. 
tavaszi hadjáratban a magyar hadak arattak. E győ
zelmek hatása alatt mondatta ki ápril 14. az ország
gyűléssel Magyarország állami önállóságát s a Habs
burg-uralkodóház trónvesztettségét. Június 5. bevo
nult a felszabadított Budapestre, de az osztrák-orosz 
hadak előnyomulása következtében csakhamar ismét 
vidékre ment s a temesvári vesztett csata után aug. 
10. és 11. közti éjjel lemondott a kormányzói állás
ról s aug. 17. török területre menekült. Előbb Sum-
lában, azután az osztrák kormány sürgetésére az 
ázsiai Kiutahiában internáltatott, honnan 1851. aug. 
távozhatott. Angliába ment, hol a lakosság a legna
gyobb ovátiókkal fogadta a magyar szabadság-hőst; 
innen az északam. Egyesült-Államokba ment, hol 
szintén a legnagyobb kitüntetésekkel fogadták min
denütt. Később Angliában telepedett meg; felolvasá
sokat, beszédeket tartott, érintkezett a politikai pár
tok vezetőivel, más népek emigratiójával s folyton 
fentartotta az érdeklődést a külföldben a szenvedő 
magyar nép iránt. Az 1859. osztrák háború idején 
érintkezésbe lépett III. Napóleon császárral, Cavour 
gróffal, megalakította Klapkával és Telekivel a Nem
zeti Igazgatóságot s midőn a haza felszabadítására 
irányuló terveit nem valósíthatta, 1861. Olaszor
szágban, előbb Genuában, azután Collegno al Barac-
coneban, végül Turinban, hol jelenleg is él, telepedett 
meg. Az 1867. kiegyezést nem fogadta el s számos 
levélben kárhoztatta. Nyolczvanadik születésnapja 
alkalmából 1882. nagyszerű ovácziókban részesült s 
majdnem valamennyi törvényhatóság üdvözölte s 
díszpolgárrá választotta. Évek óta a hazából sokan 
tisztelegnek nála, néha tömeges kirándulók is.K. 1841. 
szept. 9. vette nőül Meszlényi Terézt, kivel boldog há
zasságban élt 1865-ig, midőn hű felesége meghalt s 
Genuában temettetett el. Házasságukból három gyer
mek született. Az egyetlen leány, Vi lma, szü
letett 1843., f 1862-ben. Két fia: F e r e n c z (szül. 
1842-ben) és L a j o s Tódor (szül. 1844-ben) Angliá
ban tanult, jelenleg olasz állampolgár s előkelő 
állásban működik. A politika mellett K. mint szónok 
és iró emelkedik ki; beszédei, melyeket itthon s a 
külföldön angol, olasz nyelven tartott, szónoki reme
kek; a külföldön tartottak egy része magyarul meg
jelent az Irataim az Emigráczióból munkában; or
szággyűlési beszédei összegyűjtve egy kötetben. Le
velezéseiből több gyűjtemény (törvényhatósági tud., 
Bemmel stb. levelezés, 1867 utáni levelei egy része 
szintén össze van gyűjtve, de a legtöbb a napi la
pokban jelent meg) van. Önállóan megjelent: Felelet 
gróf Széchenyi Istvánnak a Kelet népére és Irataim az 
Emigráczióból I. kt.: az 1859. olasz háború korszaka 
Bpest 1880.; II. kt.: a villafrancai béke után Bpest 
1881.; III. kt.: a remény és csapások kora 1860—62. 
Bpest 1882.; e fontos munka különböző európai 
nyelveken is megjelent s Helfi Ignácz K. meghatal

mazásával összevont, népies kiadásban képekkel ki
adta egy kötetben (Bpest 1885); a IV—VI. kötet meg
jelenése 1892. őszén kezdődik. K. 1859. két franczia 
munkát irt. A reá vonatkozó régibb irodalom össze 
van állítva Wurzbach 13 kötetében. Ujabban megír
ták életrajzát Áldor I., Ferenczy J., Korn F. A., Vajda 
Emil (Bpest 1892.). Megjelent több K.-album és nap
tár, számos politikai tanulmány, Zsilinszky Mihály: 
K. amagy.nép szivében és költészetében (Bpest 1868.). 

Kosta, Pázmánynál a prot. prédikátorok gúnyneve. 
Kostersitz ( m a r e n h o r s t i ) K á r o l y , vezérőrnagy; 

sz. 1839. A 37. gyalogdandár parancsnoka Pilsenben. 
Kostka G é z a , m.-szigeti törvényszéki elnök, szül. 

1840. febr. 3. Nagyváradon; 1866. ügyvéd, 1867. 
biharm. esküdt, 1870. szolgabíró, 1872. belényesi 
tvszéki biró, 1886. m.-szigeti törv. elnök. 

Kostnitz, K o n s t a n z (1. e.) szláv neve. 
Kostogol tó, Mongolország é.-ny.-i határán a Száján 

hegyvidék közt fekvő tó, 130 km. hosszú, 30*48 km. 
széles. 

Kostök, a kos herezacskójának kikészített bőréből 
csinált dohányzacskó; egykor általánosan használta 
minden pipázó ember; a régi, nagy pipáju, kissé 
pórias idők egyik jelképe. 

Kostroma, nagy-orosz kormányzóság, ter. 84.149 
km 2, 1,361.915 lak. Főhelye K., a K. folyó és a Volga 
egyesülésénél, 29.000 lak. 

Kosz, favus, a hajzat bőrén előforduló, az achorion 
Schönleinii nevü gomba által okozott bántalom, mely 
a hajtüszők körül képződő, gombatelepekből álló, 
sárgás, majd szürkés göbök alakjában jelentkezik. 
Ezen göbök nagyobbodnak, a hajzat törékeny lesz, 
színét változtatja s a hajtüszőkkkel együtt tönkre 
megy, minek folytán újra nem nő. Magára hagyatva 
a betegség 20 — 30 évig eltart. Kezelés: a pörkökle-
áztatása, a fejbőr mosása káliszappannal, fertőtle
nítő oldatokkal, a kóros hajzatrészletek kihuzogatása. 

Kósza hir , légből kapott, alaptalan hir. 
Kósza Ju tka , népszínmű L u k á c s y Sándortól. 
Kőszeg, szab. k. rend. tan. város Vas m., 7075 lak. 

A Gyöngyös folyócska jobb oldalán terül el, hegyek
től körülvett völgyi síkságon; házai többnyire régies 
külsejűek; a piaczon több templom, a városháza. A 
benczés kolostor megett a város düledező bástyái s 
avarnak maradványai láthatók; az utóbbiból két 
torony és egy kapu maradt meg. Árkait gyümölcsö 
sök foglalják el. Van árvaház, kórház s katonai al-
reáliskola- Járásbir. és adóhiv. Az Ó-ház nevü hegy
ormon római őrtorony romjai. Kőszeget I. Károly és 
I. Lajos erősítették meg; Jurisics Miklós (1. e.) 1532. 
vitézül védte a török ellen. A város történetét meg
írta két kötetben Chernél Kálmán. 

Kőszeg-szombathelyi vasút , engedélyeztetett 
1883-ban 90 évre, alaptőkéje 1890. év végén 1500 
drb 100 frt névért, törzsrészvény és 1671 drb 100 
frt névért, elsőbbségi részvény, a pálya hossza 17 
km., Kőszegből kiindulva Kis- és Nagy-Csömöte, 
Ludad, Seregélyház, Apáti, Német-Gencs, Herény, 
Kámon és Szent-Márton községek határát érintve 
Szombathelyen a déli vasút induló házába szakad 
be, üzemét a déli vasút kezeli. 

Kőszén, évezredekkel ezelőtt a föld mélyébe került 
növények maradványainak hatalmas rétegei, melyek 
a föléjök került roppant föld- és sziklatömegek nyo
mása folytán egészen megszenesedtek. A k. külön 
geológiai képletet, az u. n. k ő s z é n kép l e t e t (1. e.) 
alkotja, melyhez a mészkő, homokkő, agyagpala stb. 
tartozik. A legrégibb képződmény az a n t r a c i t (1. e.), 



ezután következik a valódi kőszén, mely fényes fe
kete szinü, karcza barnás fekete, kalilugban főzve 
azt nem barnítja, f. s. 1*2—1*5; áll átlag: 69 — 7 8 % 
szén-, 3—4% hydrogen-, 15 —23°/o viz-, 5 % hamu
alkatrész- és 5°/o vizből; ezenkívül gyakran pyrit 
és más fémkénegek, mészpát, agyagföld, gipsz és 
más rondítok is vannak benne. A k. növényi eredetét 
legjobban bizonyítja az, hogy nem ritkán egyes k.-da-
rabokon még a fa szerves szerkezetét is ki lehet venni. 
Tulajdonságai szerint megkülönböztetnek: k ö v é r v. 
bitumen-dús szenet, ez a hevítésnél összeolvad, nagy
mennyiségű gáz és kátrány képződik belőle; z s u 
g o r o d ó szene t , ez a hevítésnél összesül, gázokat és 
kátrányt ad, mint az előbbi; mindkettőből kitűnő 
koksz nyerhető; s o v á n y s zén , a hevítésnél széthull 
s hosszú lánggal égő gázokat fejleszt, a visszama
radó koksz igen likacsos, homokszerű s kevésbbé jó 
mennyiségű. Valódi k. hazánkban csak kevés helyen 
fordul elő s kokszgyártással nem igen foglalkoznak, 
az általában k.-nek nevezett szenünk legtöbb esetben 
csak jó minőségű barnaszén. A k. kitűnő tüzelő
anyag, használják világító gáz gyártásánál, kokszké-
szitésnél (1. e.) stb. A legjobb világító gázt adja a 
b o g h e a d s z é n , melyet Angolorsz.-ban bányásznak. 
A földes anyagoktól mosás által megtisztított k.-nek 
a neve m o s o t t s zén . 

Kőszénbánya, kőszén nyerése czéljából létesített 
bányavállalat. Hazánkban legnevezetesebb az aninai, 
salgótarjáni, pécsi, oraviczai, báránya-, nógrád- és 
esztergommegyei k. stb. 

Kőszénbánya társulatok, magyar, az é.-magyar-
országi egyesitett k.-t., alakult 1881-ben 1,600.000 
frt alaptőkével, a magyar általános k. t., alakult 
1890-ben 400 ezer frt alaptőkével, a salgótarjáni k. 
t., alakult 1868-ban 2,560.000 frt tőkével, melyből 
azonban időközben l J/a millió frt visszafizettetett, 
az urikány-zsilvölgyi k. t., alakult 1890-ben 3 millió 
frttal, a gyergyói kőszén-kutató társ. 10 ezer frttal, 
a pécsi k. t. 137.500 frttal és a brennbergi 800 ezer 
forinttal. 

Kőszéngáz, kőszénből előállitott világító gáz. 
Kőszénkátrány, a kőszén száraz lepárlásánál kép

ződő sürü barna folyadék, 1. kátrány. 
Kőszénképlet. k.formatio, a kőszenet is tartalmazó, 

főleg mészkő, homokkő, conglomerat s pala rétegek
ből álló geológiai képlet a devoni rétegek felett. Palae-
ontologiailag buján tenyésző kalamitesek, sigillariák, 
lepidodendronok, a kryptogam flóra s a tüdős gerincz-
telenek, rovarok, tűlevelűek első fellépte jellemzi. 
Kőszénszurok, a kőszénkátrányból nyert szurok-

szerű tömeg, használják asphalt, briket s fekete lakk 
készítésnél. 
Kőszéntermelés és forgalom. A k.-t. tekintetében 

első helyet foglal el Angolország, mely csaknem ki
zárólag becses minőségű fekete kőszenet termel, még 
pedig évenkint mintegy 1700 millió mm.-át; jelenté
keny fejlődést mutatnak az észak-amerikai Egyesült-
Államok, melyek 1881—85-ben átlag 900, most pe
dig 1400 millió mm.-át termelnek évenkint, azután 
következik Németország évi 850, Francziaország 250, 
Belgium 200, Austria 225 millió mm.-ával évenkint. 
Hazánk kőszéntermelése ujabban nagy fejlődésnek 
indult; mig 1880-ban 18, 1889-ben már 28 millió 
mm. k.-t termeltünk mintegy 10 millió forint értékben; 
az egész világ k. t.-ét mintegy 5000 mm.-ra becsülik. 
A kőszénszállító országok közül első helyen áll 
Anglia, mely évenkint mintegy 275 millió mm. k.-et 
exportál 140 millió frt értékben, Németország, Bel

gium, Ausztria és Magyarország; a k.-t bevivők közt 
első helyen áll Francziaország, mely évenkint csak
nem 100 millió mm.-t visz be, mintegy 85 millió frt 
értékben, továbbá Németország, Olaszország, Austria, 
Magyarország, Orosz-, Spanyolország stb.; hazánk 
kőszéntermelése fogyasztásunkkal még nem tart lé
pést, ennek főoka egyrészt a hazai vasúti forgalom 
emelkedésének, másrészt iparunk fejlődésének tulaj
donitható. 1882 —89-ig fekete kőszénből átlag 4 mil
lió mm.-át 4 millió frt értékben hoztunk be; mig 133 
ezer mm.-t 67 ezer frt értékben vittünk ki; barna 
kőszén behozatalunk az utóbbi időkben óriási mérv
ben emelkedett; mig 1882-ben 50 ezer mm. volt 
20.300 frt értékben, 1889-ben már 969 ezer mm.-ra 
rúgott 508 ezer frt értékben; kivitelünk barna kő
szénben 1889-ben 776 ezer mm. volt 370 ezer frt 
értékben. 

Kőszikla, a föld színéről felemelkedő kopár, hatal
mas kőzettömeg, rendesen meredek oldalfalakkal. 

Kőszívű ember fiai, J ó k a i regénye (1869.). 
Koszlov, város Tambov nagy-orosz kormányzó

ságban a Lesznoi-Woronesh m., 30.000 lak. 
Köszméte, 1. pöszméte. 
Köszörűkő, korongalaku egyenletes homokkő, mely

nél a homokszemcséket meszes, kovás, agyagos kötő
anyag tartja össze, található hazánkban Budakesz, 
Romhány, Vácz,Igló, Késmárk, Lubló stb. környékén, 
Ausztriában, Belgiumban és Ázsiában; mű k., szén
homokkőből és keményített kaucsukból készül, me
lyet csiszolókővel és kovahomokkal kevernek (1. 
még fenkő). 

Köszörülés, vágó eszközök élesítése v. üvegtár
gyak alakitása kemény kövekkel v.kőporral való dör
zsölés által; gyémánt formálása saját porával. 

Koszovó, török vilajet Bulgária és Szerbia közt, 
ter. 24.000 km 2, 750.000 lak. Feloszlik Skoplje (Üs-
küb), Pristina, Pec" (ípek) és Prizren szandsákokra. 
Főhelye Üsküb. 

Koszovopolje, Rigómező, 1. e. 
Koszperd, régi nyelvemlékeinkben rövid kard, 

tőr, handsár. 
Kosztajnicza, 1) község Zágráb m., 2093 lakos; 

járásb., adóhiv.; — 2) község Bosznia bihácsi kerü
letében, 1375 lak. 

Kosztély, község Várasd m., 1333 lak. Közelében 
várrom. 

Kosztolna, község Nyitra m., 2063 lak. 
Kosztpénz, a tőzsdei ügylet meghosszabitása al

kalmával fizetett dij v. kamat; az tartozik fizetni, ki 
a vett értékpapír átvételére szükséges pénzt a papir 
egyidejű elzálogosítása mellett kölcsönveszi; a ki az 
é.-p.-t zálogba adja és a pénzt felveszi, k.-ba a d ó , 
a ki az é.-p.-t zálogba veszi és a kölcsönt nyújtja, 
k.-ba v e v ő ; a zálogba vett é.-p. folyó kamatja min
dig a k.-ba vevőt illeti; előfordulhat az eset, hogy a 
k.-ba vevő az é.-p.-ra a kölcsönt csak a folyó kama
tok ellenében nyújtja, mely esetben a meghosszabbí
tás simán történik; megeshetik az is, hogy a k.-ba 
vevő fizet némi dijat (kölcsönpénz) az é.-p. kölcsön
zéseért ; a k.-pénz napra és tőzsdekötésenkint v. da
rabszám és határidőre állapittatik meg, nagysága 
főkép a pénz folyó árától, de sok egyéb körülmény
től, p. az illető é.-p.-ban létező üzérkedés minőségé
től (hausse- v. baisse-speculatio) és a k.-ba adó hitel-. 
képességétől stb. fúgg. 

Kosztügylet, a tőzsdei ügyletek azon neme, mely
nél az értékpapírt vásárló nem maga veszi á t a vett 
é.-p.-t, hanem bizonyos dij (kosztpénz, 1. e.) lefizetése 



mellett mással véteti át ; a k.-ba adó czélja továbbra 
is az üzérkedésben maradni. A k.-ba vevőé leg-
többnyire a tőke-elhelyezés; a k. ü. tartama, ellen
kező megállapodás hiányában, határidőüzleteknél, 
egyik leszámolási naptól a másikig (a hó elejétől a 
hó közepéig v. végéig és a hó közepétől a végéig), 
közönséges ügyletnél pénztári naptól pénztári napig 
terjed. 

Kosztüm, a franczia costume-ből, jelmez. 
Koszvájó, a borbély tréfás neve a népnél. 
Köszvény, arthritis uratica, hugysavas sóknak a 

szervezet különböző részein, de kül. az izületek por-
czán való lerakodása által előidézet bántalom, mely
nek alkalmi okául nagyon gyakran czélszerütlen élet
mód, túlbő tápfelvétel, dőzsölés, gyakran öröklött 
hajlammal egyesülve szolgál s mely leginkább férfiak
nál a 30—40. években szokott fellépni. 1) H e v e n y 
k., a láb öregujjának első izületében fellépő rohamos 
fájdalmakkal jelentkezik, mely rohamok 8—10 éjje
len ismétlődnek, azután hosszabb-rövidebb időre el
múlnak. Később a fájdalmak másutt is, mint a hü
velykujjban (chiragra), a csipő-izületben (ischiagra), 
a térdizületben (gonagra), a vállizületben (omagra), 
stb. is felléphetnek. Végre a bántalom az i d ü l t v. 
s z a b á l y t a l a n k.-be megy át ; az izületekben s 
egyebütt (fülön, szemhéjakon stb.) csomós göbök 
fejlődnek, elvégre súlyosabb emésztési, vérkeringési 
zavarok, senyv állanak be, esetleg a k. a belső szer
vekre vetődik. K e z e l é s : észszerű életmód, megszo
rított, az életmódhoz mért étrend; alkaliák (natr. 
hydrocarb., lithion carb. stb.) adagolása, Salvator-, 
luhi Margit - forrás, szolyvai viz ; az anyagcsere 
fokozására bikszádi, czigelkai, kovásznai, előpataki, 
borszéki, seltersi, bilini, emsi, kissingeni, vichy-i 
viz ; gyümölcssavak ; mozgás, tornázás; a fájdal
masság ellen rohamoknál nátrium salicyl., morphin 
befecsk., stb. 

Köszvényes-Remete, község Maros-Torda m., 
1820 lak. Havasain öt régi vár romjai. 
Kóta, hangjegy (1. e.). 
Kötbér, a szerződés teljesítésének biztosítására 

szolgáló összeg, melyet azon félnek kell fizetnie, ame
lyik szerződésbeli kötelezettségét nem kellő időben v. 
kellő módon teljesiti. A k. összege korlátozásnak alá
vetve nincs és kétség esetén a jogosított fél a k.-t 
meghaladó kárt is követelheti. Ker. tv. 273. §. 

Kötegyán, község Bihar m., 2728 lak. 
Kötél, nagyobbrészt durvára v. finomra font ken

derből v. lenből, de főleg az előbbiből készített esz
köz; ezenkívül más rostanyagot is dolgoznak fel 
k.-nek, a külföldi anyagokból pedig: a kokosdió 
rostos takaróját, a manila kendert, mely a bananán 
növény egy válfajának leveleiből ered stb. Vasdrót
ból a sodrony k.-t készítik. A közönséges kötélne-
müt kézi munkával, k . -verés által, állítják elő, a 
vastag, hajó k.-t, alattságot, pedig külön e czélra 
szerkesztett fonó és sodrógépekkel. 

Kötéldob, emelőkészüléknél stb. a hengeres vagy 
kúpos dob, melyre a kötél feltekerődzik. 
Kőtelek, község Jász-N.-Kun-Szolnok m., 2378 lak. 
Kötelék, ligámén, minden olyan viszony, mely a 

személyt anélkül, hogy szabadságától megfosztaná, 
bizonyos függőségi viszonyba hozza, más személy
ivel, v. az állammal szemben, ilyen a h á z a s s á g i 
k. az érvényes házasságban levő házastársak, a 
h o n p o l g á r i k. az állam és polgárai, a k a t o n a i 
k. a katonaköteles és besorozott egyén és a hadse
reg között. 

Kötelem, őbligatio, azon vagyoni jogviszony, midőn 
vmely személy (hitelező) jogot enged vmely más sze
mélytől (adós) bizonyos vagyonjogi jelentőségű cse
lekmény véghezvitelét (teljesítést) követelni. Fajai: 
v a g y l a g o s k., melynél több teljesítés a k. tárgya, 
melyek között v. a hitelező v. az adós szabadon vá
laszthat; f a j l a g o s k., melynek tárgya nem egyedileg 
meghatározott dolog, hanem csupán minőségileg meg
határozott dolgok bizonyos összege; egyetemle
g e s k., hol akár több hitelezőt, akár több adóst 
osztatlanul illeti a teljesítés vagy tartozás. 

Köteles S á m u e l , magyar bölcsész, szül. 1770. 
Uj-Tordán ; Enyeden és Jénában tanult, honnan ha
zatérve enyedi tanár lett; f 1831. Az egyezményes 
v. concretista bölcsészetnek (1. concretismus) nálunk 
ő a megalapítója. Irt erkölcsi philosophiát, logikát, 
a philosophia encyklopaediáját. 

Köteles rész, 1. törvényes osztályrész. 
Kötelesség, azon függési viszony, melynél fogva 

az embernek, mint erkölcsi lénynek, istennel és em
bertársaival (család, társadalom, haza stb.) szem
ben bizonyos teendői vannak, melyeket erkölcsi 
szükségből, sokszor hajlamai ellenére is teljesíteni 
tartozik. Ha a k. jogi természetű, k ö t e l e z e t t s é g 
(1. e.) a neve. A k. élénk tudatát s az ebből folyó 
cselekvési ösztönt k . - é r ze tnek nevezzük. K.-tan, 
az erkölcstannak a k.-ekkel foglalkozó része. 

Kötelezettség, jogi értelemben minden oly teljesí
tés, melyre valakit a törvény utján szorítani lehet, 
szemben az erkölcsi k.-gel, melyre az embert inkább 
lelkiismerete v. a közérzület kötelezi, de melynek 
teljesítését a jogsegély igénybevételével kierősza
kolni nem lehet. 

Kötelezvény, 1. adóslevél. 
Kötélhajózás, 1. lánczhajózás. 
Kötelmi jog, a vagyonjog azon része, mely a kö

telmekre vonatkozik. 
Kötélpálya, 1. sodronykötélpálya. 
Kóter, a város-, v. helységházában levő börtön. 
Kötés, 1) a tőzsdei szokások szerint a tőzsdén 

létrejött ügylet; — 2) az értékpapír azon legkisebb 
mennyisége, mely v. melynek többszöröse tőzsdei 
forgalom tárgya, vagyis melynél kevesebbet a tőzs
dén vásárolni v. értékesíteni nem szokás; járadékok
ból a bpesti tőzsdén egy kötés 5000 frt névérték, 
kisebb értékű részvényekből 25 drb, nagyobb u. n. 
nehéz papírokból 5 drb. 

Kötet, egybekötött csomag, egy k. forgács, zsup 
stb.; nagyobb munkának egy-egy külön része. 

Kötetlen beszéd, a prózai előadásmód. 
Köthár tya v. kötőh., conjunctiva, a szemhéjak 

belsejét borító és a szemtekére is átterjedő rózsa
színű szövet. 

Kothurnus , a görög tragikus színészeknek magas 
szárú és fölötte vastag talpú színpadi saruja; átvitt 
ért. a tragédiának megfelelő emelkedett, pathetikus 
előadásmód. 

Kötjegy, a jogosított ügynök által az adásvevés 
eszközléséről megbízójának adott okirat, mely 5 kros 
bélyeggel látandó el. 

Kötjel v. k ö t ő j e l , helyesírási jel, vízszintes vo-
náska (-), mely azt jelenti, hogy a szók v. szótagok, 
melyek közé tettük, egymáshoz tartoznak. 

Kötlevél, a bizományos (bankár) értesítése meg
bízójához az ügylet teljesítéséről, melyet üzletfelé
vel cserél; vitás esetben a k. döntő bizonyíték. 

Kotlik a tyúkfélék tojója, midőn teste melegével 
érleli a tojást. 



Kotnyeles, mindenbe beleavatkozó, beleszóló. 
Kötőanyag, mindazon szer, mely által a különböző 

anyagok kisebb-nagyobb darabjait összefoglalják; 
ilyen k. a vakolat, cement, gipsz stb. 

Kötőhangzó v. k ö t h a n g z ó , a szótövek és egyes 
képzők vagy ragok közé járuló magánhangzók, pl. 
ház-a-k, orvos-o-k, sereg-e-k, bűn-ö-k, hol az a, o, e, 
ö kötőhangzók. Némely nyelvészek a k.-kban az 
eredeti (bővebb) tő véghangzóját keresik. 

Kötőmód v. kö t mód, 1. felszólitómód. 
Kőtörő gép, mechanikai berendezés érezek, kövek 

aprózására; v. ellentétesen forgó vashengerekből áll, 
melyek között a kövek összezúzatnak, v. pedig fa-
rudak végére erősitett nagyobb vasdarabok felemelés 
után történt szabad lehullása végzi az apróra törést 
(1. zuzóművek). 
Kötőszók v. k ö t s z ó k, conjunctiők, a nyelvnek 

azon alaki alkatrészei, melyek az egyes szók v. mon
datok összekapcsolására s logikai viszonyuk kifeje
zésére szolgálnak, milyenek: és, s, is, pedig, ha, 
mert stb. 

Kötött beszéd, a versbeli előadásmód. 
Kotrógép, vmely vízfolyás medrének kitisztítására 

v. mélyitésére szolgál; a k.-hajón ember- v. gőzerő
vel hajtott, ferdén megerősített végnélküli láncz mo
zog, melyen vasvedrek vannak s ezek a fenékre le
érnek és az iszapot, homokot v. kavicsot kiemelik és 
a másik hajóba kiöntik. 

Kotró hajóraj, állami (1. e.). 
Kötszer, sebek, sérülések befedésére, fertőzéstől 

megóvására, rögzítésére stb. szolgáló készítmények, 
melyek részben vegyileg tisztitvák és fertőtlenit-
vék (sterilizálás), részben egyszersmind fertőzés
ellenes anyagokkal vannak praeparálva. Ilyenek a 
gyapot (vatta), a gazé (géz), a különböző mull, 
flanell, vászon, stb. pólyák. A különböző kötési mó
dokat a sebészi köttan tanítja, mely a sebészi műtét
tannak egyik ága. L. Mihálkovics Géza, Sebészi 
köttan, Pest, 1868. 

Kottaner I lona , Erzsébet királynénak, Albert özve
gyének udvarhölgye, előbb Gelusch Péter soproni 
tanácsos neje, ennek halála után Kottaner János bécsi 
városi kamaráshoz ment nőül. 1440. febr. 20. és 21. 
közti éjjel a koronát Visegrádról eltulajdonította és 
febr. 21. későn este szánon Komáromba vitte, hol 
Erzsébet királyné másnap szülte fiát, V. Lászlót. 
Ennek koronáztatásakor, máj. 15. ő tartotta ölében 
a csecsemő királyt. A korona elsikkasztását maga 
irta le emlékirataiban, miket Endlicher adott ki 1846. 
Kottbus, város Frankfurt porosz kormánykerület

ben a Spree m., 3.500 lak. Nagy ipar. 
Kotti Alpesek, a Monte-Visotól Olaszországban 

(3836 m.) a Mont-Cenisig terjedő része a Nyugati 
Alpeseknek, számos tóval és hómezővel, legmaga
sabb emelkedései a Mont-Pelvoux csoportban van
nak: a Barre des Ecrins 4103 m., az Aiguille de Neige 
3986 m. 
Köttse, község Somogy m., 1762 lak. 
Kötve hinni, gyanakodni; e népies kifejezés a ha

rapós kutyára vonatkozik, melyről hiába mondják, 
hogy nem harap, mig meg nincs kötve. 

Kötvény, I. kölcsönkötvény. 
Kótyavetye, az árverés régi népies neve. 
Kotyledonok, az egy v. két első levél a phanerogam 

növények csirabelén; húsos kinövések hasadtkörmü 
állatoknál a megtermékenyített anyaméhben. 

Kotzebue, 1) Ágos t , német vigjátékiró, szül. 
1761. máj. 3. Weimarban. Előbb ügyvéd, 1781. orosz 

szolgálatban, 1800. a pétervári német színház igaz
gatója, 1802. Berlinben, 1813. orosz államtanácsos, 
1816 óta 15.000 rubel évi fizetéssel Németország 
különböző helyein tartózkodott, hogy a politikai ál
lapotokról Pétervárra értesítést küldjön. 1819. márcz. 
23. Manheimban meggyilkolták. Számos színdara
bot irt, melyek egy időben nagy hatást keltettek; 
magyarul is sok előadatott. — 2) O t tó , az előbbi 
fia, szül. 1787. decz. 30. Révaiban. Többször körül
utazta a földet, a melyről két művet irt, 1816. fel
fedezte a róla elnevezett K.-Sund-ot a Bering-ut kö
zelében, f 1846. febr. 15. Révaiban. — 3) S á n d o r , 
az előbbi öcscse, csatafestő, szül. 1815. június 9. 
Königsbergben. f 1889. 

Kőut, a közút azon neme, melynek járpályáját zú
zott v. gömbölyű kavicscsal tartják fenn; továbbá a 
hasított v. koczkakővel burkolt közút. 

Kova, vegyileg egyszerű test, silicium (1. e.). 
Kova, k.-kő, kovasav tartalmú kőzet, szine fehér 

(békasó), barna v. vereses; igen elterjedt. Aczéllal 
megütve szikrát ad s ezért a gyufa elterjedése előtt 
taplóval tüz előállítására használták és mint ilyen a 
népdalban is megvan énekelve: »Az egyikben aczél, 
kova, tapló stb.« 

Kovachich M á r t o n G y ö r g y , történetbuvár és jog
tudós, szül. 1743. Senkviczen (Pozsony vm.). Mint a 
pesti egyetemi könyvtárnak tiz éven át őre, a hazai 
történelem és közjog okleveles emlékeinek össze
gyűjtésére forditá minden fáradtságát. Munkásságá
nak legbecsesebb gyümölcsei a Vestigia comüiorum 
(Buda 1790.) és az ahoz adott Supplementum (Pest 
1798—1800.), mely a középkori országgyűlések tör
ténetéhez tartalmaz becses forrásanyagot. Nevezete
sebb munkái még a tárnoki jog codexe (Pest 1803.), 
Formuláé sollennes styli cz. nagy formulagyüjtemény 
(1799.)stb.', 1799. aug. 16.nemességet kapott; f 1821. 
decz. 1.; fia J ó z s e f Mik lós , szül. 1798.február 15. 
Budán. Atyja nyomdokain haladva, már kora ifjúsá
gában segítségére volt ennek levéltári kutatásaiban. 
Munkásságát főleg a régi törvények összegyűjtése s 
a corpus juris kiegészítése vette igénybe, ebbeli fára
dozásainak eredményeit Monumenta vetera legislatio-
nis Hung. (Kolozsvár 1815.), és Silloge decretorum 
comitialium (Pest 1818.) cz. munkáiban tette közzé. 
1832—1870. az országos levéltár élén állott, f 1878. 
november 27. 

Kovács, a vas megdolgozásával, alakításával, for
rasztásával stb. foglalkozó kézműves. 

Kovács, 1) A l b e r t , országgy. képv., szül. 1838. 
M.-Mándon Erdélyben, Nagy-Enyeden, 1863—65-ig 
külföldön hallgatta a hittudományokat, 1866. lelkész, 
1881 óta orsz. képviselő. Az irodalom terén is műkö
dik; — 2) D é n e s dr.,_ középisk. tanár és hírlapíró, 
szül. 1862. nov. 24. Nagyváradon. Itthon és külföl
dön végezte tanulmányait, azután hírlapíró és tanár. 
Fő műve: >Gr. Gvadányi János élete és munkái,* 
1884. — 3) (mádi) G y ö r g y , tábornok, szül. 1840. 
ápril 2. Pakson; 1858. hadnagy, részt vett az 1859. 
és 1866. háborúkban, 1871. a magyar honvédségben 
őrnagy, 1877. ezredes és dandárnok, 1883. vezérőr
nagy, 1886. a kolozsvári honvédkerület parancsnoka, 
1887. altábornagy, 1889. a székesfehérvári honvéd-
ker. parancsnoka, 1891. őszén a 2. hadtest főparancs
nokának helyettese Bécsben. — 4) G y u l a (ecsedi), 
színész, szül. 1839. febr. 14. Gebén Szatmár m., 
1856. lépett a szini pályára, 1872. a kolozsvári, 
majd a bpesti nemzeti színház tagja, 1882 óta ismét 
Kolozsvárt működik. Szerepkörét a jellem- és hőssze-



relmes szerepek teszik. Költeményei 1868. és 1892. 
jelentek meg. — 5) József , orsz. képv., szül. 1841. 
Egerben. 1875. óta ügyvéd, 1892. orsz. képviselő. — 
6) Józse f , az igazságügyi-orvosi tanács elnöke, a 
bpesti orvosegyet. a sebészet nyilv. r. tanára, az I. 
sebészeti kóroda igazgatója, szül. 1832. Dunaföld
váron Tolna vm. A nagyhírű Balassa tanár segéde, 
1868. annak utóda a tanári széken. A hugykőbántal-
mak kezelése terén európai hirre tett szert, s egész 
iskolát teremtett maga körül. A Lipót- és Ferencz-
Józsefrend, a szász kir. Albertrend lovagja, 1890. az 
igazságügyi orvosi tanács elnöke, 1891. czimz. mi
niszteri tanácsos. Művei: »Gége-légcsőnyitás hártyás 
torokgyiknál< (Pest, 1863.), »A hugykövekről.« 1891. 
kezdte meg a sebészet megírását, melyből az első, a 
lobot tárgyaló füzet jelent meg. Kezdeményezésére 
történt, hogy a budapesti kórházakban az ápolást 
apáczák végzik. — 7) M i h á l y , festő, szül. 1819. jul. 
18. Tisza-Abádon Heves m., 1848-ig külföldön, azóta 
Pesten tartózkodik. Egyházi és történeti jeleneteket 
festett. — 8) Pál , orvos és író, szül. 1808. jul. 1. Dé-
gen Veszprém m., 1833. orvos Győrött, de a szép
irodaimat is folyton művelte 1827 óta. Irt számos 
beszélyt és vígjátékot, melyek kötetben is megjelen
tek, f 1886. aug. 3. — 9) S e b e s t y é n E n d r e , orvos, 
szül. 1815. Garam-Vezekényen Bars m., 1841. orvos, 
1846. külföldi tanulmányutat lett, 1848. orvosegye
temi titkár, 1849. a pesti polgári kórház sebészi oszt. 
vezetője, f 1878. máj. 17. 

Kovacsóczy F a r kas , erdélyi kanczellár, szül. 1540. 
körül, a szlavóniai részekből Erdélybe vándorolt ne
mesi családból. Páduában tanult Báthory Istvánnal, 
s Báthory, midőn fejedelemmé lett, maga mellé vette, 
magával vitte Lengyelországba is, hol (1576—78.) 
az erdélyi ügyek titkáraként szerepelt. 1578-ban 
Báthory Kristóf kanczellárja, a közvetítői szerepet 
vitte a fejedelmi kormány és Báthory István között. 
Báthory Zsigmond kiskorúsága alatt előbb a 12-es 
tanács, majd 1583. a triumvirátus tagja, a kanczellári 
tisztet mindvégig megtartotta. 1594. a töröktől való 
elszakadást ellenezve és Báthory Boldizsárhoz csat
lakozva, osztozott ennek sorsában; aug. 28. elfoga
tott és szept. 11. szamosujvári börtönében megöle
tett. Szádeczky Lajos: K. F. (1891.). Fia I s t v á n , 
Bethlen Gábor alatt szintén a kanczellári méltóságot 
viselte, f 1640. táján. 

Kovácsolni, fémeket hideg v. tüzes állapotban ka
lapácsütések által megdolgozni, alakítani. Nagyobb 
tárgyaknál e megdolgozás pörölyök alatt történik. 

Kovácsolt vas, 1. vas. 
Kovácsy Béla (hadadi), gazdasági tanint. tanár, 

szül. Tasnád-Szántón 1859. Budapesten és Magyar
óváron tanult. 1880 — 1884. a földmiv. minisztérium
ban működött, azóta a kassai gazdasági tanintézet 
állattenyésztési tanszékének tanára. Nagyobb gazda
sági könyveket irt, melyek összesen mintegy 100 
nyomtatott iven jelentek meg (A ló és tenyésztése. 
A sertés és annak tenyésztése és hizlalása. Tanul
mány a kefirről stb.). Gazdasági szaklapok részére 
több mint 200 közleményt irt. Szerkeszti a Kassán 
megjelenő »Gyakorlati mezőgazda* cz. hetilapot. 

Kovaföld, ázalagföld (1. e.). 
Kovagálma, horgany tart. érez, 1. horgany érezek. 
Kővágó-Örs, község Zala m., 2092 lak. Határában 

a XII. szdbeli ecséri rom. 
Kovahomokkő, melyben a kvarezszemeket kovás, 

szarukőszerü ragaszanyag tartja össze, mely ezen 
kőnek nagy szilárdságot kölcsönöz. 

Kovakő, 1. kova. 
Kovand, vmely fémnek, nevezetesen vasnak, réznek 

kénnel alkotott vegyülete. Gyakori ásvány sárga szín
nel és fémfénynyel. Legelterjedtebb a vaskovand (l.e.). 
Használják vas, kén és kénsav gyártásánál; porrá 
törve a porzót adja. 

Kovandmaradék, a pyrit pörkölésénél visszama
radó, vörös szinü, főleg vasoxydból álló anyag, me
lyet vas előállítására használnak. Néha aranyat,ezüs
töt és rezet tartalmaz, miért is ezen fémek nyerése vé
gett kohósitják v. lúgozzák. 

Kovapala, lydit, szenes elegyrészek által szürkére 
v. feketére festett kovaanyagból, kissé palaszerü; 
gyakran fehér kvarcz-erek hajtják át. 

Kővár, hajdan erős vár Kővár vidékén. Butyásza 
falu felett vannak romjai. Rabutin császári vezér 
1713. hányatta szét. 
Kovarcz, 1. kvarcz. 
Kővár-Remete, község Szatmár m., 111.2 lak. 
Kővárvidék, a XVII. században Közép-Szolnok 

megyétől különvált kerület, saját kapitány alatt, 
szolgabirákkal, jegyzőkkel hivataloskodó hatósággal. 
A berkeszi, bunyi, nagy-somkuti és váli járásból 
állt, mig 1876-ban megszüntettetett, a Belső-Szolnok 
vmegyével határos részek Szolnok-Doboka, a marad
vány Szatmár megyéhez csatoltatott. 1616-ban libet 
baronatus is volt. 

Kőváry L á s z 1 ó, történész, a m. tud. Akadémia 
lev. tagja, a kolozsvári unitárius főtanoda gondnoka, 
szül. 1820. jul. 7. Tordán ; jogot végzett s már 1840 
óta foglalkozik irodalommal; 1848. lapszerkesztő és 
a statisztikai tanács tagja ; 1852 óta számos nagy és 
önálló kutatásokon nyugvó történeti műve jelent meg 
Erdélyről. Főműve: Erdély tört. egész 1849-ig 7 
ktben. 1863. a m. tud. Akadémia tagja. 

Kovasav, SiO s, a természetben igen elterjedt kő
zetképző ásvány; jegeczedve a kvarezot s ennek 
válfajait, alaktalan tömegekben a kovakövet alkotja. 
Oldódik folysavban és nagy nyomás alatt kálilugban; 
alkáliákkal megolvasztva a vizüveget adja. Talál
ható a növényekben is, különösen azok kérgében, a 
gabonanemüek szárában, tőle ered ezeknek szivós 
ruganyossága. Főalkatrésze az üvegnek s gyártásá
nál nagy mennyiségben használják. Vizzel alkotja 
a HaSiOa-ot, mely fémekkel a silikátokat adja. 

Kovász, a levegő hozzájárulása mellett erjedésnek 
indult tészta, melyet a kenyér-sütésnél, ugorka-, ká
poszta-savanyitásnál stb. használnak; a k.-al sava
nyitott ételeket k o v á s z o s ételeknek nevezik, ellen
tétben a kovásztalan, illetőleg élesztő stb. által sava
nyitott ételekkel; 1. még kenyér. 

Kovaszincz, község Arad m., 3198 lak. 
Kovászna, község Háromszék m., 3873 lak. A volt 

Orbai szék székhelye; vásárai népesek. Járásb. és 
adóhiv. Ásványvízforrások és fürdő. Poko l sá r nevü 
forrás; ezen iszapvulkán örvénylő medre szolgál a 
piaezon berendezett fürdőül. A szénsav folytonos 
fortyogásban tartja, évenkint többször eruptio van, 
s az egész falut elboritással fenyegetve oly erővel 
tódul ki, hogy mázsás köveket is fellök; az ilyenkor 
kimélyedt medret több száz köbméternyi kővel kell 
betölteni. A helység felső felében, Vajnafalván, más 
források vannak. Mikes fürdő, kitűnő vasas vizzel; 
feljebb a Sóskút és Sósfürdő fekszik. Nevezetes még 
a konyhasótartalmú Horgácz viz, mely palaczkokban 
is szállíttatik. Egész K. széndioxydtól áthatott talajon 
van s elég gödröt ásni, kész a légfürdő. Esős időben 
a kigőzölgés miatt még a pinczében sem lehet járni. 



Két nagy fürésztelepe van, hová lóvonatu és gőzmoz-
donyu vasút vezet. 

Kovásznai viz, a Feketeügybe ömlik. Ered Jakab
havasán és Kovásznapilisen. Belé ömlenek Csetátye, 
Körösi, Zágoni, Metehegyi és Borosnyói vizek. 

Kováts Gyu la , bpesti egyetemi tanár, szül. 1849. 
jan. 28. Bpesten; jogot végzett, jogtudor és ügyvéd, 
1883. bpesti királyi táblai biró, 1888. a bpesti egye
temen az egyházi jog rendes tanára; irt számos jogi 
és jogtörténelmi munkát. A párbérről irt műve két 
kiadást ért; fontos műve a Házasságkötésről (Bpest 
1883.) és Mi a jogunk, milyen legyen a törvényünk 
az irói és műv. munka védelmében cz. tanulmánya. 
1884. a m. tud. Akadémia 1. tagja. 
Kovatuff, kovasavban bővelkedő hévvizekből való 

leülepedés által keletkezik. 
Kovazsugorék, k. tuff, 1. e. 
Kövend, község Torda-Aranyos megyében, 1091 

lakossal. 
Kövér Ká lmán , gyermekorvos, szül. 1841. okt. 

26. Jászberényben. 1868. orvos, 1870 — 72. minisz
teri kiküldetésben a kumys-gyógyintézek tanulmá
nyozására; ezekről vmint a gyermekgyógyászat kö
réből számos értekezést irt. 

Kövér betűk, compact betűk, a nyomdászok nyel
vén a közönségesnél vastagabb betűk neve. 
Köves I zsó , festő és rajztanár Budapesten, szül. 

1853. szept. 15. N.-Károlyban. 1875. Pestre jött, 1881. 
Jetette a rajztanári vizsgát. Lotz Károly tanítványa 
volt, majd Parisban Bouguereaunál, Fleurynél s Jean 
P. Laurens-nál képezte magát tovább. Festett genre-
és történelmi képeket (Pókainé, Hunyadi, Mendelssohn 
Nagy Frigyes előtt stb.). 

Kövesd, 1) község Bereg m., 1016 lak. — 2) Sop
ron m., 1364 lak. — 3) Temes m., 1368 lak. 

Kövesedés, 1. kövület. 
Kövesliget, község Mármaros m., 3183 lak. 
Követ, a rendi országgyűlésen az alsó táblának 

megye v. város által választott tagja, a ki megbizói-
tól utasítást nyert, melyhez kötve volt; a diplomatá
ban a nemzetközi összeköttetés fentartására az 
egyes államok részéről rendelt ügyvivő. A nemzet
közi jogban gyökerező joga van minden önálló állam
nak k.-et tartani. A k.-ek kivételes jogot, az úgyne
vezett t e s t ü l e t e n k i v ü l i s é g jogát élvezik, ameny-
nyiben maga és családja tagjai vmint a k.-ség sze
mélyzete sérthetetlenséget élvez és az idegen állam 
fenhatósága alól ki van véve. Ezen k.-ségi jogokat 
szabályozták a bécsi congressuson 1815. márcz. 
19-én megállapított nemzetközi szerződés és ennek 
kiegészítője az 1818. nov. 21-én az aacheni congres
suson létesült szerződés. E szerint a k.-ek közt meg-
különböztetendők : 1) a n a g y k.-ek (ambassadeurs), 
a nagyhatalmak állandó képviselői, közöttük a pápai 
nuntiusok, 2) a t e l j h a t a l m ú m i n i s z t e r e k (mi-
nistre plénipotentiaire), egyes alkalommal kiküldöt
tek és 3) az ügyvivők (ministre résident, chargé 
d'affaires). 

Követelés, mindaz, aminek teljesitésére a kötelezet
tet szorítani lehet; ez a kötelmek különfélesége sze
rint különböző lehet, irányulhat pénzösszegre, vmely 
dolog szolgáltatására stb. 

Következtetés v. o k o s k o d á s , logikai ítéletek oly-
nemü összekapcsolása, hogy belőlük uj ítéletet nyer
jünk, pl. A mi boldogít, az szeretetreméltó, Az erény 
boldogít: Tehát az erény szeretetreméltó. A k. ezen 
alakja a syllogismus, egyéb alakjai: a dilemma, láncz-
következtetés, inductio stb. 

Kövezet, általában mindenféle kőburkolat, különö
sen pedig járda- és utczaburkolat. 

Kovil, 1) Alsó-, 1957 lak. — 2) Felső-, 4768 lak., 
községek Bács-Bodrog m. Alsó K. végén fekszik a 
kolostor, melyet a szerbek hagyománya szerint első 
érsekük szent Száva 1208. körül alapított. A kolos
tor és templom elpusztult, a mostani a réginek rom-
jain«épült. 

Kovil-Szt-Iván, község Bács-Bodrog m., 2696 lak. 
Kovno, nyugot-oroszországi kormányzóság, ter. 

40.641 km 8, 1,551.635 lak. Főhelye K., a Niemen m., 
50.000 lak. Elénk ipar és kereskedelem. 

Kövület, őskori szerves test maradéka, mely ere
deti alakjának megtartása mellett, a szerves anyag
nakszervetlen által való helyettesítése folytán ásvány
testté átalakult. Leginkább csontszárakat, fogakat, 
kagyló-és csigahéjakat találni; a növényrészek gyak
ran szénné változtak. Néha a szerves testnek csak 
lenyomata maradt meg. A kövesedést előidéző anya
gok főleg: mész, kovasav és kénkovand; k.-t a n, 1. 
palaeontologia. 

Kövy S á n d o r , jogi iró, szül. 1763. július 15. Nád
udvaron. 1793-tól sárospataki jogtanár volt, Elementa 
iurisprudentiae Hungáriáé (S.-Patak 1817 — 23.) és 
M a g y a r p o l g á r i t ö r v é n y (1824.) cz. jogi mun
kákat irt, az utóbbival Marczibányi-jutalmat nyert; 
f 1827. július 23. 

Közadós, 1. csőd. 
Kozák Manó , a reporter karikatúrája Csiky G. 

»Mukányi« cz. darabjában. 
Kozákok (bör.-őrök), Ukraina kis-orosz népei, me

lyek idővel elhódították és benépesítették a Dnieper 
melléki d. pusztákat. A lengyel urak a kivándorlást 
a pusztákra elősegítették s ott a folytonos harczok-
ban uj nemzet támadt, mely mintegy katonai határ
őrséget alkotva, bástyája volt Lengyelországnak a 
török és tatár ellen. E harczos nép husz kozák 
polkba volt osztva, ugyanannyi polkovnikkal (ezre
des) s valamennyi Kis-Oroszország hetmanjának 
engedelmeskedett, ki a sztarisnával (öregek tanácsa) 
kormányzott. A városlakó doni kozákokon kivül 
voltak még a Dnieper porogjain túl is u. n. kis-orosz 
k.-ok, 1654 óta állanak orosz uralom alatt. A mult 
század óta szabadságukat egyre korlátolták; 1827 
óta hetomanjok mindig az orosz trónörökös. Összes 
számuk meghaladja a 3 milliót; háborúban 185.000 
embert állítanak sikra. 

Kozárok, 1. kazárok. 
Kozárvár, község Szolnok-Doboka m., 1378 lak. 

Magaslaton K. vár romjai. 
Közbenjárás, közreműködés vmely ügylet létrejöt

ténél, 1. ügynök. A váltójogban k.-járás, midőn har
madik személy fogadja el azon váltót, melyet az 
intézvényezett el nem fogadott, hogy igy a szüksé
gét szenvedő váltón segítsen. 

Közbenszóló végzés v. határozat, a hatóság azon 
határozata, melyben oly előzetes kérdést dönt el, a 
mely nélkül a további eljárás lehetetlen volna. 

Közbeszurat v. k ö z b e v e t é s , parenthesis, azon 
stilisztikai alakzat, mikor a megkezdett gondolatba 
egy más fogalmat v. gondolatot közbeszúrunk, pl. 
Jókainál : » Petőfi könyvtára egy volt a legszebbek 
közül, melyben Byron, Shakespeare, Béranger, Hugó, 
Heine, Lamartine, Schiller (Goethét nem állhatta) 
pazar kötéseik által kitűntek.* 

Közbevetés, parenthesis, 1. közbeszurat. 
Közbirtokosság (compossessoratus), azon jogvi

szony, mely akkor keletkezik, ha egy bizonyos meg-



határozott nemesi ingatlan birtokot többen közösen 
birnak. Részeik aránya az egészre vonatkozó hányad
részekben van meghatározva, de a reájuk eső bir
toktesteknek tényleg birtokában vannak és csak 
annyiban áll fenn közösségük, hogy némely haszon
vételeket, mint regale, legelő, erdő, halászati és vadá
szati jog, közösen birnak. A közös vagyon kezelését 
a tulajdonostársak által választott igazgatóra 6iz-
zák, a ki számadással tartozik, a haszonvételek 
jövedelmét és költségeit pedig birtokrészök aránya 
szerint határozzák meg. 

Közbiztonság, közcsend, a jogállamban a rend
őri igazgatás által a polgároknak biztosított vagyon-
és életbiztonság minden jogtálahjtámadással szemben. 
Közbocsánat, amnestia, 1. e. 
Közcsend elleni k ihágás , 1. közcsendháboritás. 
Közcsendháboritás, kihágás, mely oly cselekmény 

elkövetésében áll, mely a lakosok nyugalmát meg
zavarja, a kihág. trv. II. fej. 
Közdűlő ut, 1. közutak. 
Közeg, 1) a természettanban oly test, mely vmely 

jelenséget, erőt velünk közvetít, pl. a hang közege 
a lég, a fényé az aether; — 2) átvitt ért. közvetítő 
eszköz, igy a nyelv közege a költészetnek, a hírla
pok, könyvek közegei vmely iránynak v. eszmének; 
3) közhatóság v. közhatósági működéskörrel felru
házott személy ; 4) oly ember v. hirlap, mely vmely 
pártnézet v. politikai irány képviselője. 
Közegészségügy, hygiene, a közegészség fentartá-

sára és gyarapítására szolgáló intézmények össze-
sége, melyekről a k ö z e g é s z s é g t a n értekezik. 
Figyelmet fordit főleg a járványok leküzdésére, az 
ivóvízre, a táp- és élvezeti szerekre, lakásokra, gyá
rakra (ipari- és gyári k.-tan), iskolákra, a városok 
tisztántartására, csatornázásra, stb. A bpesti egye
tem orvosi karán jelesen berendezett k.-tani intézet 
van, élén Fodor József tanárral. A k.-ügy rendezésé
ről az 1876. évi XIV. t.-cz. rendelkezik. Az összes 
közegészségi ügyet a belügyminiszter vezeti; a k. 
tudományos tárgyalása és legfelsőbb véleményadás 
czéljából k.-i tanács állíttatott fel. 

Közegészségügyi tanács , o r s z á g o s , szervezte 
az 1876: XIV. t.-cz. 169. §-a; czélja a közegészségi 
ügyeket tudományosan tárgyalni, ez ügyekben véle
ményt adni és indítványokat tenni; véleményezés 
orvosi műhibák felett, a gyógyszerkönyv és ársza
bály szerkesztése. Tagjai: az elnök, egy másodelnök, 
egy jegyző és 12 rendes tag, továbbá rendkívüli 
tagok határozatlan számban. Az elnököt a tagok 
által történt hármas kijelölés alapján a belügymin. 
ellenjegyzése mellett ő Felsége, a másodelnököt a 
b.-ügyminiszter nevezi ki, az egyes minisztériumok 
egészségügyi előadói mint rendes tagok vesznek 
részt. Az orvos-törvényszéki esetekben a felülvélemé
nyezés most az 1890: XI. t.-cz. által létesített i g a z 
s á g ü g y i orvosi tanácsra (1. e.) van bízva. 

Közép-Amerika, az Észak- és Dél-Amerika közti 
keskeny földrész, mely a Csendes oczeán, Karaibi 
tenger és a Mexikói öböl által határoltatik, területe 
547.308 km 2, 3,231.400 lak. Itt vannak Guatemala, 
Honduras, Salvador, Nicaragua, Costarica köztársa
ságok és Brit-Honduras; az 5 köztársaság 1889. okt. 
15-én Republica de Centro America néven állam
szövetséget alkotott. L. É.-Amerika térképünket. 
Középérték, a mennyiségtanban két v. több meny-

nyiség s z á m t a n i k.-e : ezen mennyiségek összege 
elosztva számuk által; két mennyiség m é r t a n i k.-e: 
a 2 mennyiség szorzatának 2-ik gyöke. 

Közép-Európa, földrészünk azon területe, mely 
a magyar, osztrák és német birodalmakat öleli 
fel; ide számítják még Dániát, Németalföldöt és 
Svájczot is. 

Középeurópai idő, a zónaidő (1. e.) beosztás sze
rint azon egységes idő, mely K.-Európára, mint 2. zó
nára, érvényes. Az 1. zóna középvonala a greenwichi 
déllővel esik össze s ettől ny.-ra és keletre 7° 30'-re 
terjed. A 2. zóna 7° 30'—22° 30' keleti szélességig 
terjed és magában foglalja Magyarországot, Ausz
triát, Németországot, Dániát, Svéd- és Norvégorszá
got, Olaszországot, Svájczot, Szerbiát és Görög
országot. Ezen zóna középvonala a 15. déllő, mely 
a greenwichi déllőtől épen 1 órával tér el, s igy ezen 
zónában délutáni 1 óra van akor, mikor a greenwichi 
zónában lévő órák 12-őt mutatnak. Ezen idő a bpesti 
helyi időtől 16 p.-czel marad el. A k. i.-t. 1892. jun. 
1-én a vasúti szolgálat összes ágában behozták, s 
azóta az egyes minisztériumok a hivataloknak is 
ezen időszámítás szerint való működése iránt rende
leti uton intézkedtek. 

Közép-európai szövetség, igy is nevezik a hár
mas szövetséget, 1. e. 

Középfal, a homlokfallal rendesen párhuzamos fal, 
mely az épületet hosszirányban elosztja és melyben 
a fütőkamrák, kürtők üregei vannak. 

Középfok, a hasonlított melléknév második foka, 
mely az első (alap) fok jelentését nagyobbítja, pl. 
erős, gyönge középfoka: erősebb, gyöngébb. 

Középhangok, magyarban azon magashangok, 
melyek mélyhangu szavakban is előfordulnak: a 
közép e, é, i, í, pl. leány, béka, fiu, író. 

Középigék, régibb nyelvtani elnevezés szerint azon 
igék, melyek a cselekvők és szenvedők közt mintegy 
középhelyen állnak, a mennyiben bennük mind a 
cselekvésnek, mind a szenvedésnek v. kényszerülés
nek fogalma megvan s állapotot jelentenek, pl. gon
dolkodni, romlani, növekedni, ütközni stb. 

Középiskola, hazánkban a gymnasium (1. e.) és 
reáliskola (1. e.). Egyrangu iskolák tanterv, rendtar
tás, a tanárok képesítése stb. tekintetében, a gymn. 
képesítése azonban nagyobb fokú, mert a reáliskola 
az egyetemnek csak kis részére képesiti a tanulót. 
A teljes k.-i. 8 osztályú ; vannak azonban 4 osztá
lyúak, kivételesen még 6 osztályú gymn.-ok is. A ta
nárok élén minden k.-ban az igazgató áll, kit némely 
protestáns iskolákban csak bizonyos időre választa
nak. A tanítás délelőtt és délután történik, a fővárosi 
k.-ban 2 kivételével (piarista és ev. gymn.) csak dél
előtt. Az évi szünet július és augusztus. A k.-ák 12 
tankerületbe vannak osztva, mindegyik élén 1 fő
igazgató áll. K.-ba a tanuló az elemi iskola elvég
zése után vétetik föl, ha 9-ik évét betöltötte. A k.-k 
száma az 189Va tanévben 183, és pedig 151 gym., 
32 reál. Jelleg szerint á l l a m i , f e l ekeze t i , köz
ség i és m a g á n . Tannyelv szerint van a magyaron 
kivül olasz (Fiume), oláh, német, szerb. A tanulók 
száma 42 ezer, a tanároké 2000. A k.-k összes va
gyona 26 millió frt, évi fentartási költség 5 millió frt. 
A k.-ról 2 törvény intézkedik: 1883: XXX., 1890: 
XXX. A közokt. miniszter évenkint ad ki jelentést. 

Középiskolai tanáregyesület (orsz.), a tanárok 
érdekeinek képviseletére alakult 1866. Budapesten. 
A tagság önkéntes, nem kötelező mint az ügyvédi 
kamarában. A tagok száma 1075. Vidéken egyes 
körök vannak, Budapesten 2- szakosztály. Elnök 
Berecz Antal (1. e.). Az egyesület havi folyóirata 
»Orsz. K. Tan. egy. Közlöny.« Szerkeszti (1892.) 



dr. Alexander Bernát (1. e.). Van azonkívül tiszán
túli reform, tanáregylet Debreczenben. 

Középiskolai tanárvizsgáló bizottság, 1. tanár
vizsgáló bizottság. 

Közép-Kárpátok, a Kárpátok főtömege; a Vág-
és Fek.-Árva, k. felé a Hernád, Tarczal és Poprád 
völgyei között; d.-re a Magyar középhegységtől az 
Ipoly és Sajó völgyei választják el, mig é.-on a Visz
tula, Dunajecz völgyéig terjednek. A hegységnek 
nincs egységes gerincze, hanem egymástól elválasz
tott és szabálytalanul elhelyezett vonulatok és töme
gek alkotják. E rendetlenségek a hegység felgyürő-
désénél történt eltolódások következményei. A gerin-
czek főiránya d.-ny.-é.-k., mely irány a kárpáti iv 
legmagasabb része felé mindinkább megközelíti a 
ny.-k. irányt s a Magas-Tátrában, Alacsony-Tátrá
ban el is éri. A központi K.-nak emelkedési köz
pontja is e két hegység; vázát kristályos palák 
szigethegységei alkotják. A Vág és Ipoly völgyei 
közt szabálytalanul elhelyezett hegylánczok a kris
tályos pala és gránit eltolódása által lettek szét
hányva eredeti tengelyök irányából. A váz kris
tályos palája nagyobb tömegben a Garam és Hernád 
völgyei közötti hegységekben (Osztrovszki, Szepes-
Gömöri) lépnek fel, mig a Magas-Tátrában stb. a 
gránit az uralkodó. E kristályos szigetekhez, kőze
teikre rakódva, többé-kevésbbé összefüggő övben 
idősebb, főleg mesozói üledékes kőzetek csatlakoz
nak; a palaeozói képződmények alig számbavehe-
tőleg fordulnak elő. Kívülről érczes k. homokkő 
övezi k. felé folyton növekvő szélességben, de az öv 
belső vonalán nem igen fordul elő. A K.-K.-ban 
több medencze van (Neumarkti, Liptói, Turóczi és 
Zólyomi), melyek a hegyekkel egykorúak s hajdan a 
mélyen benyúló neogen tenger öblei voltak, mig 
nagy részt el nem zárták azon vulkánikus eruptiók, 
melyek a neogen korban beállottak. A zárt meden-
czékké vált öblök vizei áttörésekkel, részben a meg
levő völgyek felhasználásával csak ezután képezték 
mai völgyrendszereiket. A trachit hegységek itt is a 
belső iven tódultak fel, hol a hegység töréseket és 
vetődéseket mutat. Tömzsszerüen vagyis inkább 
egy általuk bezárt neogen medencze körül gyűrű
szerűén helyezkednek el. E hegységek csoportosí
tása nagyrészt a völgyek szerint történt, kivéve ott, 
hol a geológiai együvétartozást csak későbbi áttö
rések szakították meg. 

Középkor, az ó-kor után következő nagy történeti 
időszak, melyet a nyugatrómai birodalom elenyészé-
sétől (Kr. után 476.) a fölfedezések koráig (1492.) 
szokás számítani. K ö z é p k o r i , a középkorba illő, 
elmaradt, sötét, barbár. 

Közép-magyar nyelv, 1. magyar nyelv. 
Középosztály, tulajdonképen a művelt polgári 

osztály ; a modern társadalom azon része, mely v. 
értelmiségénél s foglalkozásánál v. vagyonánál fogva 
a szűkebb főúri osztály s a nagy kisbirtokos (paraszt) 
v. munkás osztályok közt foglal helyet s műveltségé
nél, vagyonánál, nagy számánál fogva a legtöbb 
állam közéletében irányadó szerepet visz. 

Középpont v. központ, azon pontja a körnek v. 
gömbnek, melytől minden kerületi pont = távolságra 
esik ; a lőtábla megjelölt közepe ; politikai, irodalmi, 
kereskedelmi stb. középpontja, vmely állam v. vidék 
ilyen értelmű főhelye. 

Középreható erő, központi erő, 1. központi 
mozgás. 

Középrím, 1. rím. 

Középszámitás, az arithmetikában azon számítási 
mód, midőn két v. több szám k ö z é p é r t é k é t (1. e.) 
keressük. 

Középszer, középút, a szélsőségek kerülése. 
Középszerűség, megvető értelemben : köznapi, ki 

nem magasló szellem v. tehetség. 
Közép-Szolnok vármegye, egykori törvényható

ság ; határai voltak: Szatmár, Bihar, Kraszna, Do
boka vmegyék, Kővárvidék. Területe 39648 mfd9. 
Területe 1876 óta Kraszna vm.-vel Szilágy megyét 
alkotja. 

Középtenger, 1. Földközi tenger. 
Közérzet, 1) 1. érzet; — 2) az orvostanban : testi 

állapotunk általános érzése (jóllét, rosszullét, he
vesség stb). 

Kőzetek, szervetlen, összetett testek, melyek a 
földkéreg alkotásában lényeges szerepet játsznak; 
némelyek azon egynemű ásványfajokat is ide sorol
ják, melyek nagy tömegekben fordulnak elő s a 
földkéreg alkotásában jelentékeny részt vesznek. 
Megkülönböztetnek eszerint: 1) k r i s t á l y o s k.-et, 
melyek egyszerűek, ha tömegüket csak egyetlen 
ásványfaj alkotja (kősó, viz, márvány, dolomit, 
anhidrit, kvarcz, szerpentin, stb.), v. összetettek, ha 
több ásvány fajbeli kristályszemek elegyéből állanak 
(gránit, földpát, stb.); ezen utóbbiak szemcsés, por-
firos v. üveges szövetüek lehetnek; — 2) t ö r m e l é k 
k.-et, melyeket más kőzeteknek földes, laza vagy 
vmely kötőanyaggal összetapasztott homok, kavics-
szerű v. egyszerűen darabos törmelékei alkotnak 
(homokkő, conglomerát, breccia, agyap-pala stb.). 
Eredetük szerint a k. vagy v i z bői rakódtak le 
( ü l e d é k e s , sedimentaer k.-ek),mint a mészkő,gipsz, 
agyag, homokkő, stb., vagy v u l k á n i eredetűek 
( k i t ö r é s b e l i , eruptív k.-ek), mint a porfiros, tra
chit, bazalt, stb. Vannak továbbá u. n. a l ak vá l 
t o t t v. metamorph k., melyek eredetileg üledékes 
v. kitörésbeli k. voltak, de alkatuk később külön
féle behatások folytán megváltozott, p. o. gránit, 
dolomit, szerpentin, chlorit, stb. Ide sorolhatók még 
az é r c z t e l é r e k (galaenit-, sfalerittelérek, stb.), me
lyek üledékes, vmint kitörésbeli k.-ben előfordulhat
nak, de főleg vulkanikus vidékeken találhatók. A 
kőzetekkel foglalkozó tudomány a k ő z e t t a n (pet-
rographia). 

Kőzettan, 1. kőzetek. 
Közfal, válaszfal. 
Közgazdaság, az államilag szervezett népben le

vők, egymás közt és az állammal folytonos érintke
zésben álló egyes gazdaságok külön egésznek vett 
összesége. A k. lényegileg abban különbözik a gaz
daság egyéb alakzataitól, hogy élén nem áll olyan 
gazdálkodó egyén, kinek akarata föltétlenül áthatná, 
mert csak annyiban van bizonyos, kivülről jövő auto-
ritativ hatásnak alávetve, a mennyiben az állam tör
vényhozási és kormányzati rendszabályok által felü
gyelőleg, szabályzólag, támogatólag folytonosan be
folyást gyakorol reá. 

Közgazdasági előadó, a közgazdasági ügyek elő
adója a közigazgatási bizottságban ; az 1882 : XX. 
t.-cz. alapján a földművelési miniszter minden megyé
ben és törvényhatósági városban egy-egy szak
embert biz meg e tiszttel. 

Közgazdaságtan, az állam- és társadalmi tudomá
nyok azon ága, melynek feladata az államilag szer
vezett népnek, ill. embereknek a gazdasági javak és 
vagyon körüli magatartását, tevékenységét és intéz
kedéseit vizsgálni, a közvagyon képződése, forgalma 



és megoszlása törvényeit kideríteni, a közgazdálko
dás alapjául szolgáló erőket, ezek nyilvánulását, ha
tását, sikerességi feltételeit megismertetni és ez által 
a közvagyonosság és jólét fejlesztésének módját 
megismertetni. A k. gyakorlati tudomány, mely okos
kodásának alapját v. a történelemből v. a statisztiká-
bólmeritiésazinductivmódszert alkalmazza; a k. tör
ténete két nagy időszakra oszlik: a töredékes művelés 
kora a XVIII. sz. közepéig, és a rendszeres művelés 
kora Smith Ádám felléptétől a jelen időkig; különö
sen három közgazdasági rendszer jutott nagy fontos
ságra : a m e r k a n t i l i z m u s , a p h y s i o k r a t i z m u s 
és Smith s z a b a d k e r e s k e d e l m i rendszere, mely 
utóbbi később ellentétes irányú elméletek, minta so-
c i a l i s m u s , c o m m u n i s m u s rendszerének képző
désére adott alkalmat. Hazánkban közgazdasági esz
mék a XVIII. századig csak törvényeinkben és ország
gyűléseink tárgyalásaiban jutottak kifejezésre. De e 
század vége felé már rendszeres k.-i dolgozatokkal 
találkozunk és főleg Skerlecz Miklós, Berzeviczy Ger
gely. Horváth és Tapolyai tekinthetők a magyar k. 
alapvetőinek. A tulajdonképeni k.-i irodalom hazánk
ban Széchenyi István gróf felléptétől számitható; en
nek »Hitel«, »Világ«, »Stadium« czimű müvei a k.-i 
eszmék és igazságok egész tömegét ültették át iro
dalmunkba és a k.-i szakirodalom alapja- és kiindu
lási pontjául szolgáltak. A k.-i tudomány terén ki
tűnő magyar férfiak, kül. Dessewffy Emil gr., Lónyai 
Menyhért, Heufner Korizmics László, Fényes Elek, 
Karvassy Ágoston, Erdélyi, stb. működtek. Igen nagy 
lendületet vett a k. tudománya 1867 óta, midőn egy
részt Kautz Gyula sokoldalú irói és tanári működése, 
másrészt az államélet gyakorlati szükségletei s a ma
gyar állam által rendelkezésre bocsátott gazdag se
gélyforrások rendkívül megtermékenyítették a tudo
mány ez ágát. Legújabb közgazd. iróink közül em
lítendők: Keleti Károly, Matlekovits Sándor, Láng 
Lajos, Jekelfalussy József, Földes Béla, Mandello 
Károly, Pólya Jakab, Fenyvessy Adolf. Kohn Dávid. 
A magyar közgazdasági élet történetéről több munkát 
Acsády Ignácz irt. 

Közgyám, a községekben a gyám v. gondnoki teen
dőkkel megbízott azon egyén, aki addig, mig a neve
zett v. természetes gyám teendőit megkezdhetné, 
hivatalból teljesiti a kötelességet. Minden község 
köteles k.-ot alkalmazni, ha erre alkalmas egyén 
nincsen, a törvényhatóság gondoskodik arról, hogy 
több község válasszon egy k.-ot. 1877 : XX. t.-cz. 
68'., 173. §§. 
Közgyűlés, hatóság v. társaság szavazatra jogo

sult tagjainak gyűlése, melyben a k.-nek fentartott 
ügyekben határoznak. A k. képviseli az illető tör
vényhatóságot v. társaságot. 
Közhely, vmely gondolatnak nagyon sok embertől 

ismételt, elcsépelt, elkoptatott kifejezése. 
Közhivatal , 1. köztisztviselő. 
Közigazgatás, azon tevékenység, melylyel az állam 

közegeinek közreműködésével a reá eső államkor
mányzati teendőket végzi. Végezheti az állam akár 
saját közegei által, akár önkormányzati testületek 
közvetítésével, rendesen azonban ezen két közigazga
tási mód egyesítése utján. Hazánkban a vármegyék, 
szab. kir. városok (törvényhatóságok, községek) ős
idők óta a legnagyobb körű önállósággal végezték a 
k.-t, mig az lassanként csupán saját belügyeik elin
tézésére szorítkozott. Legújabban a k. államosítása 
vagyis teljesen állami közegekre való bízása élénken 
foglalkoztatja hazánk politikai világát. 

Közigazgatási bíráskodás. Az ujabb jogélet fej
leménye ; czélja megakadályozni azt, hogy közigaz
gatási közegek valakit jogaiban sértsenek. A leg
több államban gondoskodva van e téren működő 
teljesen független bíróságokról rendes felebbezési 
forumokkal, ámbár a k. b. szervezve még nincse
nek ; némely állam a rendes bíróságokra bízza a 
k. b.-t, másutt meg a közigazgatási és birói köze
gekből alakított külön bíróságok működnek. Nálunk 
a k. b.-t maguk a közigazgatási hatóságok végzik, 
csupán legfelső forumképen működik független bíró
ság, a pénzügyi k.-i. biróság (1. e.). 

Közigazgatási bizottság, minden törvényhatóság
ban szervezett, állami hivatalnokokból, törvény
hatósági tisztviselőkből és közgyűlési tagokból álló 
testület, melynek feladata a közigazgatás összes ágai
ban összhangzó működést elérni, továbbá fegyelmi és 
felebbezési fórumul szolgálni. Elnöke a főispán (főpol
gármester), akadályoztatása esetén az alispán (polgár
mester). Tagjainak száma 21 ; a fővárosban 23, és pe
dig a főispán (főpolgármester), tanfelügyelő, adófel
ügyelő, az államépitészeti hivatal főnöke, kir. ügyész, 
a földm. minister által kinevezett gazdasági előadó, 
a fővárosban a főkapitány, továbbá alispán (polgár
mester), főjegyző (2. alpolgármester), tiszti ügyész, 
főorvos, árvaszéki elnök és még 10, a törvényható
ság közgyűlése által két évre választott tag. 

Közigazgatási jog, 1. közjog. 
Közjavak, oly jószágok, melyek mindenkinek sza

bad rendelkezésére állanak, természetes rendelteté
süknél fogva mindenki által használhatók, minősé
güknél fogva pedig egyesek által korlátlan birtokba 
sem vehetők s igy a közforgalomból ki is vannak 
zárva; ilyen a levegő, részben a viz. K.-nak hívják 
az állam v. község tulajdonában levő javakat, melye
ket minden egyes állampolgár használhat, p. hidak; 
közutak stb. 

Közjegyző, azon hivatalos személy, ki előtt kiállí
tott okiratok közokirat jellegét nyerik. A közj. aka
dályoztatása esetén, ha nincs helyettese, a járásbiró 
van a k. teendők végzésére hivatva. A k. hatásköre 
kiterjed : a) közokiratok felvételére, b) végrendelkezé
sek felvételére, c) tanúsítványok kiállítására, d) ok
iratok és értéknemüek őrizetére, e) hagyatéki ügyek 
körüli eljárásra, f) birói vmint gyámhatósági megbí
zások teljesítésére. A k.-t az igazságügyminiszter 
nevezi ki. K. csak teljes korú magyar állampolgár 
lehet, ki csőd v. gondnokság alatt nem áll, az állam 
hivatalos nyelvét teljesen birja, az ügyvédi v. birói 
gyak. vizsgálatot letette, és 3 évi közjegyzői gyakor
laton volt v. négy év óta mint biró, ügyész v. ügyvéd 
működik. Minden k.-nek k ö z j e g y z ő i k a m a r á h o z 
kell tartoznia. A kamarák számát és székhelyét az 
igazságügyminiszter állapítja meg, ugy hogy egy 
kamarához legalább 15 közjegyző tartozzék és hogy 
a kamara törvszéki székhelyen legyen. 1892. Magyar
országban tiz k.-i kamara van és pedig Bpest, Arad, 
Debreczen, Kassa, Kolozsvár, Pécs, Pozsony, Szeged, 
Szombathely, Temesvár városokban, továbbá van 
kilencz Horvát-Szlavonországban. 

Közjog, azon szabályok összesége, melyek az 
állam életét, a közéletet szabályozzák. Feloszlik ál-
l a m j o g r a , mely az állam szervezetét, az állam
hatalmak megoszlását tárgyalja, és a k ö z i g a z g a 
t á s i j o g r a , mely az államszervezet működési folya
matát adja elő. 

Közkereseti társaság, a kereskedelmi törvény ál
tal szabályozott ker. társaságok egyike. Értik alatta 



két v. több személy egyesülését ker. üzletnek közös 
czég alatt korlátlan és egyetemleges felelősség mel
letti folytatására. A k.t.-ok létesítésekor azon törvény
széknél, melynek területén működnek, be kell jelen
teni : 1) a tagok nevét, polgári állását és lakhelyét ; 
— 2) a társaság czégét és székhelyét; — 3) a k. t. 
keletkezésének időpontját; — 4) ki lesz jogosítva a 
társaságot képviselni, valamint az ezen körülmények 
tekintetében beálló változásokat. Ker. törv. 64. és 
köv. §§. 

Közkölcsön, államk. (1. kölcsönkötvény). 
Közle, kis köz, keskeny utcza, sikátor. 
Közlekedés, azon intézmények és eszközök össze-

sége, melyek személyek, javak és hirek térbeni hely
változtatására illetőleg szállítására szolgálnak; czél-
juk üzleti érdekben, művelődési v. politikai tekintet
ből szükséges érintkezést lehetővé tenni és a térben 
és távolságban rejlő akadályt legyőzni. Hogy a k. 
rendeltetésének megfelelhessen, bizonyos szerekre, 
technikai alkotásokra szorul; ezek némelyikét, neve
zetesen a tulajdonk. k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k e t 
(tenger, tó, folyó) természetes ut vagy ösvény, 
a természet nyújtja, másokat, különösen a k. in
t é z e t e k e t , mint posta, táviró, távbeszélő, vasút, 
közút, hajózás, az állam vagy társadalom létesít; 
e kettő közt középhelyet foglalnak el a csatornák; 
k.-ügy a k.-re vonatkozó intézmények összesége; 
k.-i m in i s t e r i u m , a legfőbb hatóság, mely a köz
lekedés ügyeivel foglalkozik, nálunk a külön köz
munka- és közlekedési minisztérium megszűnt és a 
k. ü. a kereskedelmi minisztériumhoz csatoltatott. 

Közlekedési vállalat , mely az áruk és személyek 
forgalmához szükséges k. eszközöket szolgáltatja; 
hazánkban 1891 közepén 86 k. v. volt, még pedig 7 
elsőrangú, 4 közös vasút, 42 helyi érdekű és másod
rangú, 13 magánjellegű kisebb szárny- és iparvasut. 
2 hegyi, 1 villamos, 6 közúti vasút, 8 hajózási, 1 
alagút- és 2 társaskocsi-vállalat. 

Közlekedő csövek, fent nyitott, alul egymássál 
összekötött csövek, melyekben egyenlő fajsúlyú 
folyadékok egyenlő magasan állanak, mig más folya
dékok magasságai megfordítva viszonylanak, mint 
fajsulyaik. 

Közli József , azon tudósok gúnyneve, kiknek 
munkássága csak >közlésre«, azaz régi okmányok, 
levelek stb. lemásolására és kinyomatására szorít
kozik. 

Közlő-mű, az erőgép által fejlesztett erőnek a 
munkáló géphez való átvitelére szolgáló berendezés. 
A legtöbb esetben ezen két gép nagyobb távolságra 
van egymástól és az erőgép közölte mozgást csak 
nagyobb számban közbeigtatott géprészek által lehet 
a munkáló gépnek átadni. Ezen géprészek szerint 
osztályozzák a k.-m.-ket s van: rudazatos, tenge
lyes, kerékműves, viz-, lég- és gőznyomásos és 
elektromos k.-mű (L. K. Jónás Ödön. Leiró géptan. 
I. k. Bpest 1888.) 

Közlöny, orgánum, hivatalos jellegű közlemények, 
hirek közzétételére szánt hirlap ; továbbá oly folyó
irat, mely vmely tudománynak köréből való köz
leményeket hoz, mint pl. a Természettudományi 
Közlöny. 
Kozma, 1) A n d o r (leveldi), költő, Sándor fia, 

szül. 1861. jan. 12. Marczaliban Somogy m., tizen-
nyolcz éves korában kezdett költeményeivel figyel
met kelteni. Azóta egy kötetet kiadott belőlük ; a 
>Magyar paraszt* czimü verse akadémiai pálya
dijat nyert. Irt számos tárczaczikket Andronicus, 

Tallózó Gerzson stb. név alatt ; a Borsszem Jankó, 
Hét és Nemzet belmunkatársa, az első magyar ált. 
bizt. társaság tisztviselője ; — 2) F e r e n c z , Sándor 
öcscse, miniszteri tanácsos, sz. 1826. f 1892. ; 
huszonöt éven át a magyar áll. lótenyésztés főnöke 
volt, s állásában kiváló érdemeket szerzett. — 
3) F e r e n c z , Kolozsmegye kir. tanfelügyelője, a m. 
tud. Akadémia levelező tagja, szül. 1844. febr. 17-én 
Csekefalván ; előbb a tanári pályán működött, azután 
tanfelügyelő; paedagogiai és közgazd. szakíró. — 
4) S á n d o r , bpesti kir. főügyész, sz. 1825. szept. 2. 
Köröshegyen, Somogy m., jogi tanulmányait 1845. 
Pozsonyban végezte, ügyvédi vizsgáit 1847. Pesten 
s 1855. Sopronban tette le, 1853—1867-ig gyakorló 
ügyvéd, 1861. orsz. képviselő, 1867. ápr. 10. ig.-
min. osztálytanácsos, 1869. máj. curiai biró, 1871. 
óta bpesti kir. főügyész. Jogi szakiró s több fontos 
büntetőjogi tanulmányt irt. 

Kozma, a tüzes edénytől megpörkölődő étel v. olaj 
foltja, melytől kellemetlen izt és szagot kap. 

Kozmaolaj, amylalkohol (1. e.). 
Kozmatelke, község Kolozs m., 1055 lak. 
Közmondás, a nép ajkán termett rövid és velős 

mondás, mely valamely életbölcsészeti igazságot 
többnyire példázva fejez ki, pl. Nem mind arany, a 
mi fénylik, Bagolynak is szép a maga fia. K. gyűjte
ményeket bírunk irodalmunkban Kovács Páltól (1794), 
Szirmay Antaltól (1804), Dugonics Andrástól (1820), 
Ballagi Mórtól (1850), Erdélyi Jánostól (185}), Siri-
saka Andortól (1889) stb. L. Szvorényi József, 
A magy. nép eszejárása és eszmeköre, közmondá
saiban s egyéb elmeműveiben elétüntetve. A cisterci 
rend egri főgymn. Értesítője, 1888 — 89. 

Közmunka, általában minden az állam v. törvény
hatóság által végrehajtott nyilvános épités ; szűkebb 
ért. azon hozzájárulások összege, mely a törvény
hatóságokban, továbbá a községekben a közutak 
építésére és fentartására szolgál, s az ezen értelem
ben vett k.-t az 1890 : I. t.-cz. szabályozza. L. útadó 
és községi k. 

Közmunkák tanácsa, a fővárosban a forgalom 
könnyitése és közegészségügyi tekintetekből közle
kedési vonalok szabályozása és ujaknak nyitása 
végett az 1870 : X. t.-cz. létesítette. ÁH egy elnökből, 
szükség esetén alelnökből és 18 rendes tagból; az 
1876 : VI. t.-cz. a közigazgatási bizottság hatás
körével ruházta fel. Feladata a minisztérium elé ter
jeszteni azon közmunkák terveit és költségvetéseit, 
melyeket a következő évben kell létesíteni; hozzá 
tartozik : a Duna folyam mentén s azon történő min
den építkezés, az utczák és utak javítása, burko
lása, a csatornázás, vízvezeték, stb. ügyébe vágó 
minden építkezés. 

Közművelődés, 1. művelődés. 
Közművelődési egyesületek, általában mindazok, 

melyek a nemzet szellemi haladását, műveltségének 
fejlesztését szolgálják ; szűkebb ért. olyan egyletek, 
melyek czélja a magyar nemzeti szellem érdekében 
nevelőleg és oktatólag hatni, hazafias érzést magya
ros műveltség terjesztésével fejleszteni. Tisztán a 
polgárosodás békés eszközeivel dolgoznak ; iskolát, 
óvodát alapítanak, hazafias nyomtatványokat ter
jesztenek stb. A legkiválóbbak az Erdélyrészi magyar 
közm. e. (1. e.), a felvidéki m. közm. e., székhelye 
Nyitra, védnöke József főherczeg, elnöke Szalavszky 
Gyula, belügyminiszteri államtitkár, a magyarországi 
tót közm. társulat, elnöke Császka György kalocsai 
érsek, a pozsonyi m. közm. e., elnöke gróf Pálffy Ist-



ván, Dunántúli közművelődési egylet (1. e.), balatoni 
kulturegylet (1. e.). 

Köznemesség, 1. nemesség. 
Köznemü, genus neulrum, a latinban, görögben, 

németben stb. a him- és nőnem mellett a főnevek 
3-dik neme. 

Köznév, nomen appellativum, oly főnév, mely több 
egynemű tárgyat jelent, szemben a t u l a j donév
vel , mely egy bizonyos élő lénynek v. élettelen 
tárgynak neve. A k. 3-féle: 1) e g y e d i név, «. indi-
viduale, egyes lénynek v. élettelen tárgynak neve, 
pl. atya, tanitó, szolga, ló, virág, ajtó ; 2) g y ű j t ő 
név , n. collectivum, 1. gyűjtő név ; 3) a n y a g n é v , 
n. matériáié, anyagnak vagyis oly tárgynak neve, 
melynek legkisebb részét is ugy hivjuk, mint az 
egészet, pl. víz, bor, márvány, gyapjú. 

Köznyelv v. irodalmi nyelv (1. e.). 
Közokirat , hatóság v. hatósági közeg által illeté

kességi körében kiállított, vmint a közjegyző által 
felvett okirat. Teljes hitele van mindaddig, mig an
nak ellenkezőjét be nem bizonyítja azon fél, ki tar
talmának igaz voltát v. kiállításának nyilvános jelle
gét kétségbe vonja. 
Közoktatási tanács (orsz.), rendelkezési joggal 

fel nem ruházott, csak véleményező közege a közokt. 
minisztériumnak. Feladata az iskolák felügyelete, 
tantervek készítése, tankönyvek bírálása stb. Minden 
tankönyv csak akkor engedélyezhető használatra, 
ha a k. t. bírálatot adott róla. A k. t. tagjait a min. 
egyes iskolák látogatására is kiküldi. A tagok száma 
30, minden iskolanemből. Élükön áll 2 alelnök, a 
2 szakosztály (nyelvészet-történelmi, és mennyiség-
tan-term.-tud.-i, továbbá közép- és népiskolai) veze
tésére. Az egyik egyszersmind az egész k. t. ügy
vivő elnöke, jelenleg H e i n r i c h G u s z t á v (1. e.) 
egyet, tanár ; a másik alelnök G h i c z y G é z a (1. e.). 
Van azonkívül 2 előadó, 1 titkár és nagyobb számú 
(körülbelül 80) külső biráló a tankönyvek bírálására. 
A tagok és bírálók az ülések száma szerint u. n. 
jelenléti díjban részesülnek ; állandó fizetésük nincs, 
csak a tisztviselőknek. A k. t. állami intézmény, évi 
költsége 14.000 frt (1892. év). 

Közoktatásügy, az iskolák összesége és a tevé
kenység, mely czélszerü vezetésökre irányul. Némely 
országban a k. tisztán állami feladat, nálunk az 
állami iskolák száma csekély, a legnagyobb rész fe
lekezeti és községi. A k.-et vezeti a vallás- és közok
tatásügyi minisztérium (1. e.), ez alá tartoznak az 
összes tantestületek (1. még iskola). 

Közoktatásügyi minisztérium, 1. vallás- és köz
oktatásügyi mniszterium. 

Közömbös v. neutrál, olyan anyagok elnevezése, 
melyek bizonyos kémlőszerekre hatást nem gyako
rolnak. A vegytanban k.-nek nevezik azon anyago
kat, melyek a lakmusz-oldatra v. papírra nem hat
nak, azaz sem savanyu sem basikus (aljas) hatá
suk nincs. 

Közömbösités, savat aljjal v. megfordítva addig 
vegyíteni, mig a savi v. alji reactió megszűnt, az alj 
savval vmely sót ad. 

Közönség, piiblicum, 1) vegyes elemekből álló, 
de vmely közös czél által összekötött csoportja a tár
sadalomnak, pl. olvasó k., szinházi k. stb.; — 2) 
törvényhatósági bizottság, pl. Pest megye k.-e. 
Közönyt közönynyel , Moreto vígjátéka, ford. Győry 

Vilmos; a nemz. színház 1892. nagy sikerrel újította 
fel. Színpadainkon »Donna Diana« czimmel is adták. 

Közörökös, 1. örök. 

Közös hadsereg, az osztr.-magyar monarchia had
serege ellentétben a magyar honvédséggel, az osztrák 
landwehrrel és népfölkeléssel. Közösnek azért neve
zik, mert fentartásához Magyarország és Ausztria 
az 1867: XII. t.-cz. értelmében a költségek, vmint a 
kiegészítés tekintetében közösen járulnak. A legújabb 
1889: VI. t.-cz. a k. h. összes létszámát nem szabja 
meg, hanem csupán az ujonczjutalékot állapítja meg 
még pedig 103.100 főben; Magyarország ehhez né
pességének számaránya szerint jelenleg 42711 ujoncz-
czal járul. A hadsereg fővezénylete a királyt illeti; 
az 1867: XII. t.-cz. 11 — 14. §§-ai biztosítják Magyar
ország alkotmányos jogait az ujonczok és a k. h. költ
ségeinek megszavazása körül. 1868 óta az általános 
védkötelezettségen alapszik s 15 hadtestből áll; al
katrészei: g y a l o g s á g 102 ezred, 1 tiroli vadász
ezred, 30 tábori vadász zászlóalj; l o v a s s á g 42ezred; 
t ü z é r s é g tábori 14 ezred stb. 241 üteggel, várt. 6 
ezred stb. 18 üteg; végül a hadmérnöki (81 század) 
és szekerészeti csapatok (3 ezred); békeállománya 
mintegy 290.000, hadi állománya csaknem egy millió 
ember. 

Közös ház (A), F á y András vígjátéka (1838.). 
Közös iskola, felekezeti jelleget nem viselő nyil

vános iskola. 
Közös legelő, a volt jobbágyot a telki állomány 

használatán, az erdei és nádlási haszonvételeken 
felül még megillette a legelő haszonvétele, mely abból 
állott, hogy a legeltetést a jobbágyok a földesúrral 
közösen egy és ugyanazon legelőn gyakorolták. 
A k. 1.-t szabályozta az 1871: LI1I. t.-cz., mig a 
legelő-elkülönítésről az 1836: VI. t.-cz. intézkedik. 

Közös minisztérium, a közös ügyek három cso
portjának megfelelőleg, azok vezetése három felelős 
k. miniszterre van bizva. 1) A k. k ü l ü g y m i n i s z 
t e r a külállamokkal való összeköttetést tartja fenn és 
közvetíti a velők való érintkezést; ebben közegei: kö
vetek, küldöttek és consulok által (utóbbiak a nemzet
közi kereskedés és forgalom ápolására); 2) a k. had
ü g y m i n i s z t e r a közös hadsereg (szárazföldi had
sereg és tengerészet) ügyeit vezeti; 3) a k. pénz
ü g y m i n i s z t e r a közös ügyek költségeire nézve 
tervezetet készit, megállapítja és kiveti a két országra 
eső arányt,kezeli a közös függő államdósságot; jelen
leg hozzá tartozik Bosznia és Herczegovina igaz
gatása. 

Közös tulajdon, a természetben el nem különített, 
csupán hányadrészekben megállapított tulajdonjoga 
több személynek ugyanazon vagyonra nézve. 

Közös ügyek, azok, melyeket az 1867: XII. t.-cz. 
értelmében Magyarország és Ausztria törvényhozása 
közös egyetértéssel intéz el. Alapfeltételük a pragma-
tica sanctióból folyólag közös uralkodó, a mivel ösz-
szeköttetésben áll a közös védelem; közösek tehát a 
külügy, a hadügy és az ezekre vonatkozó pénzügy, 
de nem az udvartartás; a legfőbb k. ügyek: 1) a 
osztrák-magyar monarchia diplomatiai és. kereske
delmi képviselete a külföld irányában és a nemzetközi 
szerződések tekintetében; 2) a hadügy közösségét fel
tételezi a hadsereg fővezénylete, mely ő felsége kezé
ben összpontosul, de Magyarország alkotmányos 
jogainak épségben tartása mellett; 3) közösek végül 
azon költségek, melyek az emiitett czélokra szüksé
gesek ; csakhogy a közösség csupán a költségek meg
állapítására vonatkozik, de Magyarország külön 
határoz az illető összeg beszedéséről és az illető 
helyre való áttételéről a magyar országgyűlés és 
minisztérium maga gondoskodik. 



Közös ügyek tárgyalására kiküldött bizottság, 1. 
delegátiók. 
Közösügyi költségvetés, az Ausztriával közös 

politikai és gazdasági kiegyezés folytán szükségessé 
vált költségek tervezete, melyben a közös kül-, had-
és pénzügyminisztérium kiadásai szerepelnek, mig a 
bevételek főforrása a határvámjövedék; a miniszteri 
tanács által elfogadatt k. k. a király elé, azután 
pedig az 1 8 6 7 : XII. t.-cz. értelmében a delegatio 
(1. e.) elé terjesztetik jóváhagyás végett. A költségek 
fedezéséhez Ausztria 70°/ 0 és hazánk 3 0 , tényleg 
3 r 4 ° / 0 - k a l j á r u l . . 
Közös ülés, az országgyűlés két házának, a két 

ház két küldöttségének együttes ülése. K. ü.-ben tör
ténik a nádor (ez állás betöltését a. törvény fel
függesztette) és koronaőrök kijelölése; az osztrák és 
magyar delegátiók közös ülésének neve együttes 
ülés (1. delegatio). 

Központ, 1. középpont. 
Központfutó erő, röperő, 1. központi mozgás. 
Központfutó gép, a k. erő (1. e.) felhasználásán 

alapszik; lényegében függőleges gerendely körül 
gyorsan forgó dob, melynek függőleges szitafalán 
keresztül a dobban lévő folyadék kiröpittetik, mig a 
szilárd részek visszamaradnak. A központfutó erőt 
alkalmazzák gőzgép szabályozására, vizemelésre, 
szántásra, keményítő- és czukorgyártásnál, méznek 
a sejtekből való nyerésére stb. 

Központfutó szivattyú, 1. szivattyú. 
Központi erő, 1. központi mozgás. 
Központi fűtés, 1. fűtés. 
Központi mozgás, vmely testnek mozgása, melyet 

akkor végez, ha a kezdő sebesség nyerése után oly 
erő behatásának van átadva, mely folytonosan 
vmely szilárd középpont felé irányul. Ha a test kör-
alaku pályájának vmely pontján ezen erő, köz
p o n t i e., megszűnik működni, akkor a test tehetet
lenségénél fogva egyenes vonalú mozgást (érintői 
m.-t) teljesít. Azon erő, mely kör- és minden görbe-
vonalu mozgásnál érvényesül és a testet pályájának 
az érintő irányában való elhagyására készteti, a 
k ö z p o n t f u t ó erő. 

Központi nap, némely csillagászok föltevése sze
rint azon álló csillag, mely körül az összes álló csil
lagok v. ezeknek legalább egy-egy rendszere kering. 
Mádler szerint a fiastyuk Alcyoneja azon központi 
nap, melynek rendszeréhez a mi napunk is tartozik 
s mely körül hozzávetőleg 28 millió év alatt tenné 
meg forgását. 

Központi szög, vmely kör két sugara, mint szárak 
által alkotott szög. 
Központi tartományok, Brit-Kelet-India belső tar

tományai, ter. 2 1 8 . 7 0 4 km 2, 1 0 , 7 6 1 . 6 3 0 lak. Fel
oszlik : Jabalpur, Narbadda, Nagpur, Chattisgarh 
kerületekre. Főváros Nagpur. 
Központi tűz, a földnek tüzfolyós állapotban lévő

nek feltételezett magva, melyből a vulkánok létezését 
és a hőmérséknek a föld belseje felé való növekedését 
magyarázzák. 

Központkivüli korong, 1. excenter és gőzgép. 
Központkivüliség, 1. excentricitás. 
Központositás, centralisatió (1. e.). 
Közraktárak, áru berakodására szolgáló vállala

tok, melyek a többi raktározási vállalattól annyiban 
különböznek, hogy mindenki használhatja, ha csak 
a raktározásra adott áru tulajdonsága v. a helyisé
gek ezt megengedik és hogy a berakott árúról k.-i 
j e g y e t ad ki, mely a forgalomban a k.-ba rakódott 

árut helyettesíti. A k. az átvett áruk értékének 2/s-át 
előlegkép adhatják, tartozik üzemszabályzatát és a 
raktározási díjjegyzéket nyilvánosan közzétenni ; 
a kiadott k.-i jegy, a szerint mint az egy- v. kétjegy-
rendszer (1. e.) van alkalmazásban, v. csak a letét
jegy v. a 1. és zálogjegyből áll és csak mind a két 
jegytulajdonos rendelkezhetik szabadon az áru felett 
a k. jogi viszonyairól a keresk. törvény 434—452. §§. 
intézkednek ; hazánkban legnagyobb ilyen vállalat 
a budapesti, továbbá van: Fiúméban, Barcstelep, 
Csáktornya, Pécs, Pozsonyban stb. 

Közraktári j egy , 1. közraktárak. 
Közrend, 1. közcsend. 
Község, önkormányzati test, mely a törvény korlá

tai között saját belügyeit önállóan intézi. Lehetnek 
1) v á r o s o k , rendezett tanácscsal, 2) n a g y k ö z s é 
gek, rend. tanács nélkül, de saját erejökből intézik 
ügyeiket, 3) k i s k ö z s é g e k , melyek a községekre 
ruházott teendőket csupán másokkal szövetkezve ké
pesek elvégezni; és pedig v. csupán kis községek v. 
vmely nagy községhez csatoltatva. A községek ezen 
csoportja közösen tartja és fizeti a k ö r j e g y z ő t , aki 
e községek körében végzi a jegyzői teendőket és a 
k ö r o r v o s t , ki egészségügyi tekintetben ezen közsé
gek területére van kirendelve. A k. hatósága kiterjed 
a k. területén lakó v. tartózkodó minden személyre és 
azon levő vagyonra; e végből: a) saját belügyeiben ha
tároz és szabályrend. alkot, b) ezeket végrehajtatja 
saját közegei által, c) rendelkezik a k. vagyonával, d) 
községi adót vet ki és hajt be, ej gondoskodik a köz
ségi utakról, fj gondoskodik a k.-i iskolákról, g) ke
zeli a mezei és tüzrendőrséget, h) elvégzi a törvény 
által reá ruházott teendőket. Az önkormányzat jogát 
a k. képviselő testülete által gyakorolja; minden 100 
lélek után egy képviselőt számítanak, kis községek
ben 10-nél kevesebb, 20-nál több, nagy k.-ben 20-nál 
kevesebb 40-nél több, rend. tan. városban 48-nál ke
vesebb és 200-nál több nem lehet; felerészben a leg
több egyenes államadót fizető lakosok (honpolgárok) 
felerészben pedig a választó közönség választottai-
ból áll. K.-i v á l a s z t ó : 1) minden 20 évet betöltött 
lakos, ki saját vagyona v. jövedelme után két év óta 
adót fizet, 2) minden jogi személy, melynek a község 
területén fekvő vagyona van. K.-i képviselővé vá
lasztható: 1) kis- és nagy k.-ben minden 24 éves 
nagykorú választó, 2) rend. tan. városokban, ha 
e mellett még orsz. képviselőválasztói joga van. A 
képviselő testület közgyűlést tart, melynek elnöke a 
biró v. polgármester és melynek idejét a k.-i szabály
rendelet állapítja meg; rendezi az 1886: XXII. t.-cz. 

Községi adó, a k. által saját szükségletei fedezé-. 
sére polgáraira kivetett adó, melyet az államadóval 
együttesen hajtanak be ; a k. a. után késedelmi ka
mat nem fizetendő ( 2 t G 8*/i8»o sz. belügym. ronielet). 

Községi elöljáróság, kisközségben a bíróból és 
helyetteséből, legalább 2 tanácsbeliből, körjegyzőből, 
közgyámból, körorvosból áll; nagyközségben a biró 
és helyettese, legalább 4 tanácsbeli, pénztárnok, k.-i 
jegyző, közgyám és k.-i ill. körorvosból. Rend. tan. 
városban a polgármester, rendőrkapitány, tanácsno
kok, főjegyző, rendes fizetéses jegyzők, főügyész, 
ügyészek, árvaszéki ülnökök, pénztárnok, számvevő, 
ellenőr, közgyám, levéltárnok, orvos, mérnök, erdő
tiszt és egyéb községi tisztviselők; a tanács pedig 
áll a polgármesterből, rendőrkapitányból, tanácsno
kokból, főjegyzőből, főügyészből és orvosból. Kis
községekben a bírót és a tanácsbelieket a választó 
közönség, a körjegyzőt és közgyámot pedig a szö-



vetkezett helységek képv.-testülete választja; nagy
községekben a birót, a tanácsbelieket és a közgyá
mot a választó közönség, a jegyzőt és orvost a kép
viselőtestület, rend. tan. városokban a rendőrkapi
tány kivételével az egész e.-ot a képviselőtestület 
választja; kis- és nagyközségekben a jegyzőt és or
vost élethossziglan, a többit 3 évre választják; rend. 
tan. városban a rendőrkapitányt a főispán nevezi ki 
élethossziglan, orvosokat, jegyzőket, a segéd- és 
kezelő személyzetet élethossziglan, a többi tisztvise
lőt 6 évre választják. — Előljáró lehet minden nagy
korú honpolgár, ki községi választó és megfelelő 
minősítéssel bír. Jegyzőnek, orvosnak, ügyésznek, 
mérnöknek és erdőtiszteknek nem kell községi vá
lasztóknak lennie. 

Községi illetőség, minden honpolgárnak vmely 
község kötelékébe kell tartoznia de csak e g y község 
kötelékébe tartozhatik. Erre nézve a törvényes v. tör
vényesített gyermek atyja, törvénytelen gyermek 
anyja illetőségét, a nő férje illetőségét követi, az öz
vegy megtartja, mig más k. i.-et nem szerez. Minden 
honpolgárnak joga van más községbe letelepülni; a 
felvételt a község meg nem tagadhatja, ha : 1) a tele
pült két évig állandóan ott lakott és a közterheket 
folytonosan viseli, 2) nyereségvágyból származott 
vád v. Ítélet alatt nem áll, 3) ha kellő erkölcsi bizo
nyítványt képes felmutatni. 

Községi iskola az, melyet a polgári község tart 
fenn, itt-ott felekezeti jeléggel. A k. i.-k száma: 
18 gym., 6 reál, 1946 elemi, 21 felső népiskola, 
72 polgári, 2 felsőbb leányiskola, 188 kisdedóvó. 
(Az adatok 189l-re vonatkoznak.) 

Községi kölcsön, egyes nagyobb városok által a 
kormány engedélye alapján felvett nyilvános köl
csön, melynek czimletei (k. k. k ö t v é n y e k ) tőzsdei 
forgalom tárgyai ; a budapesti tőzsdén hivatalosan 
csak a főváros k. k. kötvényei jegyeztetnek. 

Községi közmunka , a községi közlekedési (viczi-
nális) és községi (közdűlő) közutak létesítésére 
szolgál s rendszerint a község minden lakosa által 
teljesítendő. Igás és kézimunkából v. ennek váltság
összegéből áll, kivetését és kezelését az 1890:1. t.-cz. 
szabályozza. 

Közszellem, francz, e s p r i t de c o r p s (eszpri 
d'kór), az összetartozás érzete, a közös érdekek 
iránti tevékeny részvét a társadalom egyes osztályain 
v. körein belül. 

Közszerzemény, a házasfelek azon vagyona, mely 
a házasság előtt meglevő v. a házasság tartama alatt 
apai v. anyai ágról hárult vagyon értékét meghaladja. 
Érvényre a k. csupán a házassági kötelék felbontása 
után jut, mert bár a k. már a szerzés ténye által válik 
azzá, mégis a vagyonállapot csupán a házasság fel
bontása után tűnik ki, miért is k. kezelése a férjet 
illeti. A k. fele a nőt illeti tulajdonjoggal. Polgárok
nál a k. mindig megilleti a nőt, nemeseknél és hono-
ratioroknál csak akkor, ha a házassági szerződésben 
meg van határozva, ha a szerzemény alapja a nő 
vagyona volt, ha nő közös tulajdonosnak van beje
gyezve. 

Közszolga v. bérszolga, 1. hordár. 
Közszolgálat, mindazon szolgálat, mely a czélból 

tétetik, hogy az az állam alkotmányos feladatait meg
valósíthassa, szoros értelemben mindazon állás és 
tisztség, melyeket az állam a közügyek intézésére 
létesit. 

Köztársaság, r e s p u b l i c a , azaz államforma,mely
ben az államfő nem örökösödési joga alapján mindig 

életfogytiglan, hanem az alkotmányban meghatáro
zott módon történő választás utján s ma mindig csak 
bizonyos időre szerzi meg a legfőbb hatalmat. Euró
pában csakFrancziaország és Svájcz államszervezete 
k.-i, de részben a német birodalmi szabad városok 
(Hamburg, Bréma, Lübeck) is ide sorolhatók. Ellenben 
Amerika összes államai ma már mind k.-ok. Ellentéte 
a monarchia; 1. bővebben democratia; köztársa
s á g i pártok azok, melyek az államformát k. alapra 
akarják fektetni; vannak monarchikus államokban is, 
főleg Portugálban, Olasz- és Spanyolországban; igy 
nevezik Észak-Amerika egyik régi politikai pártját, 
ellentétben a másikkal: a democratával. 

Közteher, azon külömböző szolgáltatás, főleg adó, 
melyekkel a polgárok az állami czélok eléréséhez és 
az állam fenntartásához járulnak. Első sorban tehát 
az állami, törvényhatósági, községi adók. Ide tarto
zik a közmunka (1. e.) és más kötelezettségek, me
lyeket az államtól megtagadni nem lehet, pl. a 
lótulajdonos hadi czélokra megfelelő kárpótlás elle
nében lovát át köteles engedni (1873: XX.), közve
szély idején a községi elöljáróság a polgárok összes 
gyalog és szekeres erejét igénybe veheti. K.-vise-
lés , azon elv, melynek értelmében a polgárok kü-
lömbség nélkül egyenlően és aránylagosan vagyis 
vagyonukhoz s keresetükhöz mérten viselik a k.-ket. 
Kimondotta az 1848 : VIII. t.-cz. 

Köztelek, az országos magyar gazdasági egyesü
let palotájának neve Budapesten (IX. ker., Üllői-ut). 

Köztisztviselő, mindenki, ki közszolgálatban van; 
nálunk két különböző jogalapon álló kategóriába 
oszthatók, az egyiket a végrehajtó hatalom közvet
lenül az állam szolgálatára alkalmazza, a másik pe
dig az önkormányzati testek kebelében működik; 
amazok á l l a m h i v a t a l n o k o k , emezek törvény
h a t ó s á g i t i s z t v i s e l ő k ; amazokat ő felsége, il
letve kormánya nevezi ki, rendszerint élethossziglan, 
emezeket meghatározott rövid időre választják. K. az 
1883:1. t.-cz. értelmében csak az lehet, ki magyar 
állampolgár és feddhetlen jellemű, gondnokság alatt 
nem áll. Megkívántatik némelyik hivatalhoz bizonyos 
kor is. Az 1883:1. t.-cz. megállapítja azon elméleti és 
gyakorlati képzettséget, melyet a k.-től megkívánnak. 
A közigazgatási szakra nézve, ügyvédi-oklevél v. 
államtudományi v. jogtudományi tudorság, a 4 évi 
jogtanfolyam bevégzése v. az államvizsgák sikeres le
tétele; egyéb szakokra a megkívántató szakképzett
ség kimutatása. A k. működésének megkezdése előtt 
az alkotmányos hűségre és kötelességeinek pontos 
teljesítésére esküt tesz, ettől számítják a közszol
gálat idejét; a kinevezés rendesen élethossziglan 
szól, de csupán a birák elmozdithatlanok. 

Köztörvény, az általánosan érvényes törvény, 
szemben az egyes különös jogviszonyokra vonat
kozó különös törvényekkel, igy pl. a váltójog, szem
ben a magánjoggal. 

Köztudomású, az olyan tény, mely annyira isme
retes, hogy még per esetén sem kell bebizonyítani. 
Azonban a bíróság határozza meg, mennyiben k. 
vmely tény. Prts 154. §. 

Közügyek, vigj. Bérezik Árpádtól (1878.). 
Közutak, a forgalom, közlekedés közvetítésére 

szolgáló utak, melyek lehetnek: 1) á l l a m i k. (1. e.); 
2) t ö r v é n y h a t ó s á g i k. (1. e.); 3) a vasúthoz ve
zető k., mely az állomást a legközelebbi állami, tör
vényhatósági v. községi közúttal v. községgel kötik 
össze és létesítésük, fenntartásuk, kezelésük költsé
geihez az érdekelt törvényhatóság, község, ipar- és 



kereskedelmi vállalat és az illető vasút aránylagosan 
járul ; rendszerint a törvényhatóság kezeli; 4) köz
s é g i közlekedési (vicinális) közút két v. több köz
séget összekötő út, melynek építéséhez v. fentartásá-
hoz az illető községek csoportosíttatnak; 5) k ö z s é g i 
k ö z u t a k v. k ö z d ű l ő utak, melyek csak egy község 
érdekeinek szolgálnak, ezen két utóbbi közút fen-
tartására a községi közmunka (1. e.) szolgál; 6) egye
sek, társaságok v. szövetkezetek által a közforgalom 
czéljából létesített közutak, melyek kezelése és fen-
tartása a létesítőt v. annak meghatalmazottját illeti; 
k.-ainkról az 189Ö: I. t.-cz. intézkedik. 

Közúti alap, minden törvényhatóságnak elkülö
nítve kezelt a.-ja, melynek fő bevétele az útadó, 
kiadása a közutakra szükséges költségek, esetleg a 
helyi érdekű vasutak segélyezése. A k. a.-ot a megyei 
házi pénztár kezeli. Előirányzata 2 — 2 évre előre 
elkészítendő és a keresk. minisztérium jóváhagyá
sát igényli. 

Közúti henger, 1. hengerezés. 
Közúti kerület i felügyelő, több államépitészeti 

hivatal (1. e.) felett felügyeletet és ellenőrzést gya
korló hatóság. Közvetlenül a kereskedelemügyi mi
nisztériumnak van alárendelve; 10 közúti felügyelői 
kerület van. 

Közúti mozdony, csöveskazánnal stb. kocsin el
helyezett gőzgép, melynél a kocsit a gép mozgatja 
a közúton. 

Közúti vasút , bármely hajtóerőre berendezett 
vasút, melynek önálló pályatestje nincs s vágányai 
közúton v. utczán vannak lefektetve; ilyenek külö
nösen a belső városi közlekedésre szolgáló ló-, gőz-
v. villamos vasút. 

Közvád és közvádló, azon állami érdek képvise
letére, mely ahhoz fűződik, hogy az állam jogrend
jét bűntett elkövetése által sértő egyén megfelelő 
büntetésben részesüljön, szolgál a k. intézménye. 
Alapelve az, hogy az állam van első sorban a bűn
tett elkövetése által érdekelve, s ezért a k.-ló fen-
tarthatja a vádat és kérheti a büntetést akkor is, 
ha magánvádló nincs v. vádját visszavonta. L. 
ügyészség. 

Közvágóhíd, nagyobb városokban berendezett 
községi vágóhíd, hol az összes fogyasztásra kerülő 
marhát levágják; Bpest fő- és székváros k.-ja európai 
hirü mintaintézet; 14'4 h. területet ölel fel, hol a 
marhavásárt is tartják. 

Közvélemény, azon felfogás, mely a függőben levő 
napi kérdésekre vonatkozólag a közönség körében 
uralkodóvá válik. 

Közvetett, indirect, ami közbenjáró tényezők hasz
nálatával, mintegy kerülő uton létesül, ellentéte a 
k ö z v e t l e n . 

Közvetítő, 1. alkusz. 
Közvetítő intézet, az ír (progressiv) büntető rend

szer intézménye; e szerint azok, kik (a magy. btk. 
szerint legalább 3 évi) fegyházra v. börtönre itéltet-

' vén, büntetésöknek bizonyos (nálunk 2 / 8 ) részét ki
töltötték és szorgalmuk vmint jó magaviseletük által 

. a javulásra reményt nyújtottak, büntetésök hátralevő 
részének kitöltése végett k. i.-be szállíttatnak, ahol 
enyhébb bánásmódban részesülnek s több szabadsá
got élveznek, hogy a szabad élethez szokjanak. A 
k. i.-be való szállítást a felügyelő bizottság (1. e.) 

: meghallgatása után az igazságügyi min. rendeli el. 
: Ha a k. i.-be szállítottak a hozzájuk fűzött remények-
; nek megfelelnek, feltételes szabadságra bocsáthatók. 
I Nálunk k. i. van Váczott és Kis-Hartán. 

Közvetlen, direct, immediaíus, ami egyenesen, min
den közvetítő befolyás kizárásával történik. 

Közvetlenség, a peres eljárásban a tárgyalás azon 
módja, hogy a felekkel a biró személyesen érintkezik 
és előadásaik alapján rögtön meg is hozza Ítéletét; a 
szóbeliség és nyilvánosság mellett a közvetlenség 
azon követelmény, melyet a modern peres eljárástól 
megkövetelnek. 

Közzsinat (synodus v. congregatio oecumenica), a 
kath. egyházban az egyházi ügyek elintézésére a 
pápa által egybehívott gyülekezet, hogy az egész 
egyházat érdeklő ügyeket az egész egyházra nézve 
kötelezőleg elintézze; ellentéte a tartományi és me
gyei zsinat (1. zsinat). 

Kr., a krajczár rövidítése. 
Krach, nagy arányú tőzsdei rázkódtatásnak álta

lánosan elfogadott elnevezése, többnyire a túlhajtott 
üzérkedés idézi elő, de beállhat váratlanul jövő ked
vezőtlen esemény pl. háborús hir következtében is. 
Az utóbbi időben legnevezetesebb kr.-ok az 1873. 
bécsi, a Bontoux- és a Baring-féle. 

Krácsfalu, község Máramaros m., 1068 lak. 
Krafft G u i d o , osztrák mezőgazda, szül. 1844. 

decz. 15. Bécsben, 1869. tanár Magyar-Óvárt, 1880. 
Bécsben. Több gazdászati művet irt és gazdászati 
lapot szerkeszt. 

Kraíft-Ebing R i c h á r d , német orvos, szül. 1840. 
aug. 14. Mannheimben, előbb Strassburgban, 1873. 
Gráczban, 1889. a bécsi egyetemen a psychiatria 
és az idegbetegségek tanára. Számos elmekórtani 
művet irt, melyek közül egyet magyarra is lefordí
tottak. 

Kragujeváez, város Szerbiában a Lepenitza m., 
12.000 lak. Fegyvergyár. 
Kráhwinkel , Kotzebuenak, »Die deutschen Klein-

stádter< cz. vígjátékában (1803.) szereplő helynév, 
mely a nevetséges kisvárosi szokások és félszegsé-
gek gyűjtőnevévé vált. 

Krainburg, város Krajna herczegségben, a Száva 
mellett, 2062 lak.; a közeli Kieselstein vár volt a régi 
krajnai őrgrófok székhelye. 

Krajczár, először Tirolban a XIII. században vert 
pénz, melyen kereszt (kreutz) volt látható, innen 
neve, jelenleg a mi pénzegységünk, a forint 100-ad 
része; rézből vert váltópénz. Az 50-es években az 
osztrák krajczárok feliratában a »Kreuzer«-t igy 
olvasták a magyarok : »Kossuth ruft euch Ungarn 
zur ewigen Rache« (1. ein Gulden). 

Krajna, község Nyitra m., 2736 lak. 
Krajna, herczegség, osztrák koronatartomány, ter. 

9965 km 2, 498.958 lak. Általában hegyvidék, mely 
a déli Mészalpesekhez és a Karszthoz tartozik, a 
Krajnai alpesek a Triglavban 2684 m., a Karavánkák 
a Ston Vrh-ban 2239 m., a k.-i Schneeberg 1796 m., 
a Nanos 1300 m., délk. az Uszkók hegység nyúlik. 
Folyói a Száva, a Gurk, Laibach, Feistritz mellék
folyókkal ; a Kulpa, az Idria és Wippach, hires a 
zirknitzi, vocheini és feldesi tó. Éghajlata é.-on hideg, 
d.-k.-en mérsékelt, a bórától sokat szenved. Állatte
nyésztés, fóldmivelés (gabona, bor, gyümölcs), méhé
szet, selyemtenyésztés ; ólom, higany, vas, mangán, 
kőszénbányászat. Vasipar, csipkekészités, szövőipar, 
élénk kereskedelem. A lak. német és szlovén. Fővá
rosa Laibach. 

Krajova, város Romániában, 23.000 1. Sótelep. 
Kraj ts ik F e r e n c z , orsz. képv., szül. 1838. Pri-

vigyén. Jogot végzett és mint ügyvéd működött, 
1875 óta rövid megszakítással orsz. képv. 



Krakatua v. Krakatóa, a Szunda tengerszorosban 
fekvő kis sziget, 859 m. m. vulkanikus csucscsal, 
melyből 1883. aug. 26 — 27. óriási tüzokádás történt; 
a sziget egy része elmerült s számos hely a Szunda-
szoros mentén elpusztult. Ez volt az ismert eruptiók 
egyik legnagyobbja. 

Krakél (hollandi), veszekedés, lárma; k r a k é l e r , 
a ki minden áron veszekedést akar kezdeni. 

Krakkó, község Alsó-Fehér m., 1380 lakossal. Az 
1848/49-diki oláh lázadás nagyrészt kipusztította. 
Román stílben épült ref. templom. 

Krakkó (lengy. Krakow), város nyugati Galicziá-
ban a Visztula m., 76.000 lak. Egyetem (1364 óta), 
tudományos akadémia (1872 óta), könyvtár, sok 
más közintézet. Évenkint májusban és szeptember
ben nagy vásárok, élénk kereskedelem, gyönyörű 
vásárcsarnok, bőr- és posztógyárak. Feloszlik O-Pod-
gorze- és a Kasimierz zsidó városrészre; épületei 
közül kiemelkedik a lengyel királyok temetkező helye, 
a gót templom, az egykori királyi palota Vavel (most 
czitadella) sziklán épülve; Kosciusko emléke aBronis-
lava dombon. K. azelőtt a lengyel királyság fő-, 
szék- és koronázó városa volt, 1795. került Ausztriá
hoz, de a bécsi congressus osztrák védnökség alatt 
külön köztársasággá alakította, mely 1849. teljesen 
bekebeleztetett Galicziába. 

Krakkói töredék, Fraknói Vilmos által a krakkói 
egyetemi könyvtárban talált egy lapnyi nyomtatvány, 
valószínűleg még a XV. sz. végéről, mely szent Pál 
leveleinek vmely magyar fordításából való s szóról 
szóra megvan Komjáti Benedek (1. e.) fordításában. 
Szilády Áron egyszerű próbanyomásnak tartja Kom
játi első ivéből. Lehet azonban, hogy a ford. más
tól ered s Komjáti pusztán magyarázatokkal látta el. 

Krakoviak, francz. C r a c o v i e n n e , lengyel nem
zeti táncz, iU ütemben, méla jelleggel, olykor rövid 
kétsoros népdalokkal szokták kisérni. Krakkó kör
nyékéről terjedt el s innen neve. 

Kraku-Almás, hsg a Krassó-Szörényi hegyrend
szerben. A Szretinye hsghez csatlakozik, s egy é. 
ágában az Almási medenczét d. felől szegélyezi; 
d. ágai Berzászka felé vonulnak, s a Duna Kliszura-
szorulatát alkotják. Legmagasabb csúcsa a Priszaka. 
Hozzá csatlakozik a Lokva hsg. 

Král (szláv), király. 
Králicz Béla , orsz. képv., szül. 1827. márcz. 18. 

Bpesten. Jogot végzett; 1847. fő tárnokmesteri toll-
nok, 1848. honvéd-hadbiró, 1857. pénzügyi kerületi 
biztos, 1867. pénzügyi tanácsos, 1871. pénzügy
igazgató és kir. tanácsos, 1873. pénzügyminiszteri 
osztálytanácsos, 1880. miniszteri tanácsos, 1881. 
a Lipót-rend lovagkeresztese és orsz. képviselő. 

Krambambuli (cseh = égetett pálinka), rum vagy 
szilva-pálinka, a belé mártott s azután megégetett 
czukorral, vörös borral vegyítve s fűszerezve. 

Kránchen, forrás Ems német' fürdőben. 
Kraniologia (gör.), koponyatan, 1. e.; k r a n i o -

m e t r i a , koponyamérés. 
Kranz G y u l a , franczia tengernagy, szül. 1821. 

decz. 29. Archesben. 1870—71-ben Paris ostroma 
idején részt vett a védelemben, 1871. osztályfőnök a 
tengerészminiszteriumban és ellentengernagy, 1873. 
Kokhinkhina kormányzója, 1877. tengernagy, 1888. 
tengerész-miniszter. Irt tengerészeti műveket. 

Krapina, 1) a Száva baloldali mellékvize; az Ivan-
csicza és Maczelj hegység vizeit gyűjti medrébe és 
Szuszednél ömlik a Szávába; — 2) a Száva másik 
mellékvize; az Ivaneczi hegység d. és Szljeme hegy

ség é. oldaláról lefolyó vizeket gyűjti magába. A Szá
vának Dolyenál elfolyó ágába ömlik. 

Krapina, község Várasd m., 3961 lak. A Krapinicza 
kies völgyében fekszik; várrom, kőedénygyár. Szá
mos meleg forrás. 

Krapina-Teplicz, község Várasd m., 1124 lak. Hév-
viz-forrásai bővek; mérsékletök 43° C. Látogatott 
fürdőhely. 

Krapotkin P é t e r hg., orosz nihilista, előbb katona
tiszt és a földrajzi társaság titkára Pétervárt, 1872 
óta nihilista, 1873. fogsában, 1876. Genfbe menekült, 
1883. Francziaországban fogságra ítélték, 1886 óta 
Londonban él. 

Krasis (gör.), szavak összehúzása. 
Krassó, község Szatmár m., 1412 lak. 
Krassófő, 1. Krassova. 
Krassó-Szörényi hegy rendszer, a Mehádia-Orso-

vai törési vonaltól (Temes és Cserna sülyedési völ
gyei) k.-re és ny.-ra más korú és felépítésű hegységek 
vannak. A keleti Krassó-Szörényi hegységek az Er
délyi havasok (1. e.) rendszeréhez tartoznak; innen 
ny.-ra pedig egy é.-d. csapás-irányu, mesozói korú 
tömeges hegység vonul, mely régibb alakulásu a 
Kárpátoknál és irányában, felépítésében a Balkán
hegyrendszerhez számitható. Ez a Mehádia-Orsovai 
vonaltól ny.-ra az alföldig terjed, é.-ra a Temes völ
gye, d.-re a Duna szurdoka határolja; de d. felé a 
Duna jobb partjának szerb hegységeiben folytatása 
van. Kristályos palákból áll, melyeken medencze-
szerüen kréta, jura, triász képződmények mészkövei 
fekszenek, kietlen karszt-jellegü fensikokat képezve. 
(Stajerlaki és Mátrai.) E mesozói lerakodások két fő
vonal mentében lépnek fel; egyik k.-en, mely d.-ny.-i 
irányban Orsova, Svinicza és Berzászka vidékeire 
húzódik le s ott a Dunán átkel; másik ny.-on, mely 
N.-Bogsántól d.-d.-ny.-i irányban a Dunát Dolnje-
Lupkova és Moldva között éri el. Ez üledékes réte
gek gazdag érez- és széntelepeket rejtenek, igy a leg
alsó jura kőszénrétegeit Steierdorf táján. E területen, 
a kristályos palák határában, sok helyt rajtuk és az 
üledékes kőzeteken áttörve, a hegység csapás-irányá
val egyező hasadékokon különféle eruptív kőzetek 
(bánátitok) tódulnak fel és pedig három egyközü 
vonulatban: a k.-ben gránit-porfir és serpentin, a 
középsőben gránit, a ny.-ban trachit. A kőzetek 
érintkezési helyén különféle érezfekvetek fordulnak 
elő; az oraviczai és dognácskai bányák rezet, ezüs
töt, aranyat és ólmot, horganyt és vaskövet, a mora-
viczaiak vaskövet s a moldovaiak leginkább rezet 
szolgáltatnak. Az egész hegység rétegeiben erős fel-
gyűrődést mutat s a még folyvást tartó sülyedésekről,. 
emelkedésekről és vetődésekről a földrengések tanús
kodnak. A temesvár-moldovai földrengési vonal a 
hegység alját kiséri. Az egész hegység tömeges s nem 
igen ismerhetők fel benne orogr.aphiai vonalak. Két 
részre az almási medencze osztja, mely valószínűleg a 
hegy képződésekor támadott sülyedés. Feloszlik a kö
vetkező csoportokra: Szretinye, Kraku-Almás, Lokva, 
Plesuva, Szemenik, Dognácskai és Oraviczai hsgek. 

Krassó-Szörény vmegye, határai: Temes, Arad, 
Hunyad várm., a Duna, illetőleg Szerbia és Románia. 
Területe: 9750-16 km 2, 407.635 lak. Krassó és Szö
rény megyék egyesitett területei, melyek közül az 
1873. eltörölt katonai végvidékből a szerb-bánsági 
ezred egy része Krassó m.-hez kapcsoltatott; a többi 
részéből és az oláh bánsági ezred területéből a ké
sőbb hozzá csatolt Szörény m. alakíttatott. Terüle
tét hegységek borítják. A Cserna-Temes völgyének 



hasadási vonalától k.-re az Erdélyi havasok (1. e.) 
tömegei (Godján-Szárkó, Pojána-Ruszka) húzódnak 
é.-ny.-ra és d.-k. irányban a Vaskapuig, hol a Bal
kánba átmenő vonulatukon áttörő Duna alkotja hires 
szurdokát; e vonaltól ny.-ra a Krassó-Szörényi hegy
ség egységes tömege van (a Szretinye, Kráku-Almás, 
Lökve, Szemenik, Plesuva, Oraviczai és Dognácskai 
hegyek). A Maros mentén a Hegyes-Drocsának e folyó 
által elválasztott részei fekszenek. Vizei: a Duna és 
Maros csak határait érintik, a Duna hires szur
dokával; többi vizei: a Dunába ömlő Nera, a tekto
nikus völgyü Cserna és Karas; a Temes a megyében 
ered s a Csernáéval ugyanazon völgy é. felébe foly; 
továbbá a Berzava, Poganis és Béga stb. A hegysége
ket erdők és legelők fedik; az oraviczai és dognácskai 
hegység gazdag ércztelepei fejlett bányaipar létesü-
lését segítették elő. Van számos ásványvizes forrás, 
különösen hőforrások a Cserna völgyében (Herkules
fürdő). Lakosai nagy része oláh, de vannak németek 
és bolgárok (krassovánok), a Szemenik és a Karas 
felső völgyében a XIV. szdban letelepedettek utódai 
(összesen 11 faluban). Van rend. tan. város 2; köz
ség 358. A megye feloszlik 14 járásra; még pedig: 
marosi, facseti, bégai, lugosi, temesi, orsovai, bozo-
vicsi, tergovai, karánsebesi, resiczai, bogsáni, oravi
czai, moldovai és járni járásokra. Tartozik a moldo
vai és járni járás a 83. sz., s a megye többi része a 
43. sz. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez; a resiczai, 
bogsáni, oraviczai, moldovai és járni járások a 7., a 
többiek a 8. honvédezredhez, 20., 21., 23. és 26. nép
felkelési járásokhoz. Székhelye: Lúgos, melylyel 7 
orsz. képviselőt választ. 

Krassova, község Krassó-Szörény m., 3335 lak. A 
Karas völgyében, lakosai bolgárok, kiknek ősei 1393. 
költöztek be. A vár, melyről a megyét elnevezték, a 
Karas balpartján emelkedő sziklán állott, K r a s s ó fő
nek nevezték; csak némi romjai vannak. Közelében 
a Szokolovácz nevü cseppkőbarlang. 
Krassovánok, 1. Krassó-Szörény vármegye. 
Krastel F r i g y e s , német színész, szül. 1839. ápr. 

6. Mannheimban. 1865 óta a bécsi udvari színház
ban jellemszinész, 1888. az udvari szinház rendezője. 
Irt lyrai költeményeket és történeti szomorujátékot. 

Kraszevski J ó z s e f I g n á c z , lengyel iró, szül. 
1812. jul. 26. Varsóban. Előbb Lengyelországban, 
1863 óta Drezdában élt, 1883. honárulásban való 
részesség miatt a németek öt évi várfogságra ítél
ték; betegsége folytán kiszabadult és f 18S7. márcz. 
19-én Genfben. Sok oldalú iró, főleg realistikus el
beszélő; több regényét magyarra is lefordították. 

Kraszna (tót), szép. 
Kraszna, a Szamos egyik legnagyobb mellékvize; 

ered a Meszes hegységben a perjei Magurán, az Eg-
regy és Almás forrása közelében. Kanyargós folyásá
nak főiránya é.-ny. A hegyvidékről kiérve esése át
menet nélkül változást szenved s a síkságra özönlő 
vize nem bírt kellő medret képezni, hanem szétterülve, 
áradásait az ecsedi lápba önti, honnan lassan foly le. 
Az ecsedi lápon át vágott csatornába folyik. A K. jobb 
felőli mellékvizei: Boronamezői patak, a Zilah (1. e.), 
a korondi (1. e.), majtényi és baboczai patak, a Homo-
rod és Balkány; balfelől: a Szekatúra, Szaka, Pecse-
lyi, Szitvás stb. Egész hossza körülbelül: 178 km. 

Kraszna, község Szilágy m., 3281 lak., a K. folyó 
völgyében. Hajdani várától vette az egykori K. me
gye nevét. 

Kraszna-Béltek, község Szatmár m., 1728 lak. Kis 
fürdője van. 

Kraszna-Horka-Váralja, község Gömör m., 914 
lak. A monda szerint a Bebek család (1. e.) törzsatyjá
tól alapitott ősi vár, a Krasznahorka hegyet koszo
rúzza; még ép állapotban van, s a templom, kripta, 
a termek, a felhalmozott bútorok és régiségek stb. 
érdekesek. 1580 óta az Andrássy család birtoka. 

Kraszna-Horvát, község Szilágy m., 632 lak. A 
Hunyadiak korában épült templommal. 

Krasznai arany lelet, 1887. augusztus havában 
Kraszna mellett hegyomlás következtében 12 arany-
rudacska jött napfényre, mely a rajta levő bélyegek 
után ítélve Kr.u. 367 — 375. körül a sirmiumi pénzver
déből került ki és ama hivatalos aranyküldeményből 
származik, melyet évi ajándék fejében a nyugati 
gótok a rómaiaktól szoktak kapni. Az aranyrudak-
ból három a M. Nemz. Múzeum tulajdonába jutott, 
írtak róla: Fröhlich Róbert, Finály Henrik, Hampel 
József, Nagy Géza és Téglás Gábor az Arch. Értesítő 
és az Erd. Múzeum-Egylet kiadványai hasábjain. 

Kraszna vármegye, egykor önálló törvényhatóság, 
most Közép-Szolnok vmegyével Szilágy vmegyét al
kotja; ennek a Kraszna folyó és Meszes hegy vidé
kén levő része. Határolták: Közép-Szolnok, Kolozs 
és Bihar vmegyék. Területe 19.349 mfd3, fővize a 
Kraszna és Zilah patak volt. 

Kraszno, szláv földrajzi nevekben: vörös. 
Krasznó, község Trencsén m., 2154 lak. 
Krasznoje Szelő, falu Pétervár orosz kormányzó

ságban, czári várlak, nagy katonai gyakorló hely. 
Krasznovodszk, orosz flotta-állomás a Kaspi ten

ger m., az orosz-transkaspi terület főhelye, 300 lak. 
Kráter (gör.) a tűzokádó hegy katlanszerü szája ; 

a görögöknél azon korsó, melyben a bort vizzel 
vegyitették. 

Krause, 1) E r n ő (álnéven S t e r n e C a r u s ) , német 
iró, szül. 1839. nov. 22. Zielenzigben, Berlinben ma
gánzó, 1877 — 82. lapszerkesztő. Számos művet irt, 
melyekben főleg az emberi nem fejlődéstörténetével 
foglalkozik. — 2) G o t t l o b Adolf, német afrikai 
utazó, szül. 1850. jan. 5. Ockrillában. 1869. É.-Afri-
kát, 1878 — 80. Tripolist, 1884—86. a Niger vidékét 
járta be .— 3) K á r o l y K e r e s z t é l y F r i g y e s , né
met bölcsész, szül. 1781. máj. 6. Eisenbergben, 
f 1832. Münchenben. Philosophiai rendszert (panen-
theismus) alapitott, a mely a Kant-Fichte és a Schel-
ling-Hegel-félének egyesítése. 

Krausz F r i g y e s , ethnographus, szül. 1859. okt. 
7-én. Pozsegában. Bécsben nyelvészetet hallgatott, 
1885—89. a szláv nyelvek tolmácsa a külügyminisz
tériumban, most törvényszéki tolmács Bécsben. Be
járta a Balkán-tartományokat; számos ethnographiai 
művet irt és 1889 óta népismei havi folyóiratot ad ki 
Hamburgban. 

Kravall (a franczia charivariból), utczai zajongás, 
csődület. 

Kraxelhuber T ó b i á s , a »Borsszem Jankó« stereo-
typ alakja, pozsonyi sváb háziúr, a magyarosodni 
nem akaró Pozsony személyesitése. 

Kray I s t v á n , a b.-gyarmati törvényszék elnöke, 
szül. 1850. aug. 3. Csontfalun, Szepes m., 1872. lő
csei tvszéki joggyakornok, aljárásb., 1876. u. o. al-
ügyész, 1881. sátoralja-ujhelyi alügyész, 1881. eper
jesi, 1884. lőcsei kir. ügyész, 1890. balassa-gyarmati 
tvszéki elnök. 

Kreatin v. kreatinin, a húsban előforduló nitro
géntartalmú vegyületek, melyek színtelen, vizben és 
borszeszben oldható jegeczeket alkotnak; az anyag
csere termékei. 
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Kredencz (ol.,credenza), bormérő v ételtartó asztal, 
szekrény. 

Krefeld, város Düsseldorf porosz kormánykerület
ben, a Rajna közelében, 105.000 lak. Virágzó selyem
ipar, harisnya-, bőr-, bársony-, gyapot-, gyapjú áruk 
készítése. 

Kreftovskij, 1) V z e v o l o d V l a d i m í r , orosz iró, 
szül. 1820. febr. 11. Kievben. Katonai pályára lépett, 
1877. részt vett mint hivatalos történetíró az orosz
török háborúban és később hasonló minőségben 
kisérte Lessovszki hajóparancsnokot a Csendes 
oczeánon. Számos realistikus színezetű regényt irt. 
Különösen hires >Pétervári titkok* (1864 — 67.) cz. 
regénye. — 2) V. (tulajdonk. N a d e s h a D i m i t r i -
j e v n a C h v o s t s i n s z k a j a ) , orosz írónő, szül. 1825. 
Rjázánban. Számos regényt irt. 

Kreitner G u s z t á v , lovag, szül. 1843. aug. 2. 
Ostrauban, 1866. a hadseregbe lépett; 1877 -80 . 
részt vett gróf Széchenyi Béla kelet-ázsiai expeditió-
jában, melyről nagy munkát tett közzé (magyarul is 
megjelent). 1883 óta az ázsiai consulatusi szolgálat
ban működik. 

Kremencsug, orosz város Poltava kormányzóság
ban a Dnjeper balpartján, 48.000 lak. Elénk kereske
dőhely. 

Kreml (orosz), erőd; megerősített városrész; a leg
híresebb a moszkvai, 5 km 2 területen a czári palotát, a 
fegyvertárt, a kincstárt, két nagy kolostort, szá
mos nagy templomot s más épületet foglal magában; 
ott van az Iván Veliki 85 m. m. harangtorony 240.000 
kgr. nehéz haranggal. 
Kremnitz M á r i a , német irónő, szül. 1852. jan. 4. 

Greifswaldban. 1875 óta mint K. orvos neje Buka
restben él, a hol Erzsébet román királynéval (Carmen 
Sylva) szorosabb barátságban áll. Vele tette közzé 
költeményeit és nagyszámú regényeit. 

Krems, város Alsó-Ausztriában, a K. folyó cs a 
Duna egyesülésénél, 12.000 lak. Középiskolák; bor
kereskedés, mustárgyártás. 

Kremsier, város Morvaországban, a March m., 
13.000 lak. Élénk kereskedelem, czukorgyár; az ol-
mützi érsek nyaralójában képcsarnok. 1848. nov. 22. 
itt ülésezett az osztrák reichsrath. 1885. aug. 25. 
I. Ferencz József és III. Sándor czár találkozása. 

Kremsi fehér, ólomfehér (1. e.). 
Kremsmünster, helység Felső-Ausztriában a Krems 

m., 7500 lak. 777-ben alapított benczés apátság nagy 
könyvtárral és csillagdával. 

Krenner J ó z s e f S á n d o r , a műegyetemen a föld
tan és ásványtan r. tanára, szül. 1839. márcz. 2. Bpes-
ten. Bpesten és Bécsben végezte természettud. tanul
mányait, 1866. a nemz. múzeum ásvány-őslény tárának 
segéde, 1870. rendes őre. Ugyanez évben műegyetemi 
tanár. 1874. a m. tud. Akad. lev., 1885. rendes tagja. 
Számos munkát irt, az egyik a dobsinai jégbarlang
ról szól. 

Kreol, Amerika, Afrika, Kelet-India egykor v. most 
is spanyolok v. portugálok birtokában levő vidékein 
a tiszta európai vérű, de benszülött lakosság. 

Kreolin v. creolin, a phenolgyártás melléktermé
nye, az alkoholban oldhatlan kátrányolajok oldata 
nátriumgyantaszappan-oldatban; feketésbarna, kelle
metlen szagú, méz-sürü. Vizben tejfehéres szinnel ol
dódik, állás közben barna csapadék jelentkezik. Fer
tőtlenítő, élősdiellenes szer (külélősdiek ellen). 

Kreolszinü, olajbarna szinü. 
Kreosot, a fa- és turfakátrány alkotó része, olaj

szerű, sárgás, átlátszó, füstszagú, égető izü folya

dék, mely 200—210°-nál forr, vizben alig, alkohol
ban és aetherben jól oldódik, a bőrt felmarja, mérges. 
A füstnek hatékony alkotórésze, mely a husnemüeket 
conserválja. Fertőtlenítő szer; fogszú ellen, fagy
daganatokra, belsőleg gyomor- és bélbajoknál, ujab
ban főleg tüdővészné) sikeresen használják a gyomor-
működés épen tartására és élénkítésére; továbbá fa-
telítésre használják. 

Kreosot viz, l°/o k.-ot tartalmaz; a parafái-iparnál 
savas anyagok vegyülete, melyet a kátrány olaj tói 
nátronlúg segélyével mint k. n á t r o n t vonnak el; ez 
utóbbiból hevítés utján világitógázt és natronkok-
szot nyernek. 

Krep, göndörös fátyolnak is nevezik, mert a fátyol-
szerű és nyers selyemből szőtt kelmének ontoka gön
dörkés által kigyósan és hullámosan látszik beverve 
lenni. A göndöritést ugy eszközlik, hogy a szövedé
ket meleg vizzel befrecscsentik és egy rézsútosan 
fekvő deszkán szőrmével felfelé simítják. 

Kresztovics G á b o r , törökül G a v r i l basa, szül. 
1822. Kelet-Ruméliában, jogot végzett, török szolgá
latban működött, 1884. a szultán Kelet-Rumélia kor
mányzójává nevezte ki; ő alatta tört ki 1885. a szept. 
forradalom, mely K.-Rumélia s Bulgária egyesítésére 
vezetett. Irt történelmi munkát. 

Kréta (török., Kirid, gör., Kriti, ol., Candia), török 
(1688 óta) sziget, vilajet, a Földközi tengerben, ter. 
8618 km2, 280.000 lak. Hegyek ágazzak be, ny.-on 
a Madara, közepén a Psiloriti (Ida 1456 m.) és kele
ten a Lasithi hegység emelkedik, sürü erdők borít
ják, számos folyó öntözi, éghajlata kellemes. Főter-
ményei: olaj, bor, méz, selyem, gyapot. Földrengések 
látogatják. Főhelye Kandia. 1858. és 1866—68. véres 
lázadások. Görögök és törökök lakják, kik közt örö
kös a viszály, melyet a szultán által engedélyezett 
igen széles körű önkormányzat legkevésbbé sem 
enyhitett. 

Kréta, finom, földes, lágy mészkő, mely apró kagyló
héjakból képződött; néhol mint Angol-, Francziaor-
szágban, Belgiumban, Oroszországban stb. nagy tö
megekben fordul elő s alkotja a kréta-képletet. A k.-t 
többféle irányban, igy az üveggyártásnál, szénsav
fejlesztésnél, irásra, fényesitésre stb. használják. 

Kréta-iszap, finom porrá zúzott, sőt gyakran isza
polt kréta, melyet főleg fényesítő szerül használnak, 
ebből készítik az irókrétát. Igen keresett a bécsi 
kréta s a párisi szabókréta, az utóbbi nem egyéb 
mint megolvasztott fehér viaszba kevert iszapolt 
kréta. A k.-i.-ot használják festő anyagnak, fényesítő 
pornak, ragaszkészitésnél, fogporhoz s több más 
irányban. 

Krétaképlet, a jura után és a harmadkor előtt 
következő kőzetképződés, melyet felső részében a 
fehér kréta, alsó részében glaukonit általi zöldes 
márga és homokkő jellemez; alulról felfelé a neocom, 
gault, cenoman, túron és senon lépc'sőzeteket külön
böztetik meg. Hazánkban igen elterjedt: pécsi hegy
ségben, Bakonyban (bakonyi pipaagyag), Ajka mel
lett sok szénteleppel, Lábatlan környékén a neocom 
czementmárgája és homokköve, kis-, közép- és határ
széli Kárpátokban (kárpáti homokkő), bánsági hegy
ségben, az erdélyi Kárpátok keleti (neocom) és nyu
gati szélén (felső kréta). A k. kőzetrajzi jellege igen 
különböző, s főleg homokkő, homok, agyag, mészkő, 
márga, agyagpala, tűzkő, vascrcz, aszfalt, szén stb. 
tartalmú. 

Krétarajz, finom iszapolt krétával v. agyagvaskővel 
készített rajz, melyen a festéket törlővel szétdörzsölik. 



Krethi és Plethi, Sámuel II. könyvében a királyi test
őrség elnevezése; ma: szedett-vedett nép, csőcselék. 
Kretinek, oly egyének, kik születésük óta lelkileg 

hülyeséggel, testileg különféle hibákkal (guga, görbe 
hát v. láb, torzalaku koponya) sujtvák; vannak ha
zánk egy-két megyéjében is, de tömegesebben az Al-
pesekben, Svájczban, Ausztriában, Olaszország pie-
monti és Francziaország szavojai részeiben fordulnak 
elő; a betegség neve kr . - i smus ; oka egészségtelen 
táplálkozás, rossz ivóviz és lakás, vérrokonok közti 
házasság, átöröklés stb. 
Kretzer Miksa , német iró, szül. 1854. máj. 7. 

Posenben. 1880 óta számos regénye, elbeszélése 
jelent meg. 

Kretzschmar H e r m a n n , németzeneiró,szül. 1848. 
jan. 19. Olbernhauban. 1877. zeneigazgató Rostock
ban, 1890, egyetemi rendk. tanár Lipcsében. Számos 
zenészeti értekezést és önálló szerzeményt adott ki. 

Kreusa v. G l a u k e , 1) Kreon korinthusi király leá
nya, Jason jegyese, kit a féltékeny Medea egy mérge
zett öltönydarab által megölt; 2) Priamus és Hekabe 
leánya, Aeneas neje, kitől Askaniust szülte; a Trójá
ból való menekülés közben életét vesztette. 

Kreutzer Rudolf, hires franczia hegedűművész és 
zeneszerző, szül. 1766. nov. 16. Versaillesben, hosz-
szu ideig volt a párisi conservatorium tanára, f 1831. 
jun. 6. Beethoven hires »Kreutzer-szonátáját« neki 
ajánlotta. Számos operát, hangversenyt irt. 
Kreutzer-szonáta, 1) 1. Kreutzer. — 2 ) T o l s z t o i 

orosz iró egy hires regényének czime, melyben a há
zasság erkölcstelen voltát akarja bebizonyítani (ma
gyar fordításban is megjelent). 
.Kreuznach, város Koblenz porosz kormánykerület

ben a Nahe m., 18.000 lak. Látogatott fürdőhely 
bróm- és jódtartalmú ásványforrásokkal; sófőzés, 
élénk kereskedelem. 
Kria v. chria, a szónoki beszéd egy formája, mely 

Aphthonius mintája szerint a következő részekből 
áll: 1) a tétel (és szerzője) dicsérete, 2) körülírása, 
3) igazolása, 4) az ellenkezőnek czáfolata, 5) rokon 
esetek, 6) példák, 7) idézetek, tanukra hivatkozás, 
8) zárszó, mely a tétel ismétléséből és haszonrafordi-
tásából áll. 

Kricsfalusy Vi lmos , keresk. miniszteri tanácsos, 
szül. 1845. Máramaros Szigeten; jogot végzett, előbb 
ügyvéd, később képviselő, végül ker. min. tanácsos. 
Irt czikkeket a napi lapokba. 
Kricsfalva, község Mármaros m., 1222 lak. 
Krida (közép lat.), csőd (1. e.). 
Krieghammer Ödön, lovassági tábornok, szül. 

1832. jun. 4. Landshutban Morvaország. Résztvett 
az 1859. olasz és az 1866. porosz hadjáratban, 1869. 
őrnagy, 1874. ezredes, 1884. altábornagy, 1889. 
hadtestparancsnok, 1889 óta a 100. gyalogezred tu
lajdonosa s a krakkói 1. hadtest parancsnoka. 

Kriemhild, a német mondák s a Nibelung-ének sze
rint Attilának egyik neje, burgundi királyleány, Gun-
ther, Gernot és Giselher királyfiak testvére, előbb Sieg-
fried neje s csak azért megy nőül a hun királyhoz, 
hogy első férje gyilkosain (Gunther és Hagen) bosszút 
állhasson, mit végre is hajt. A német mondából át
ment K. alakja krónikáinkba is. Arany J. a »Csaba 
királyfidban Ildikóval (1. e.) azonosította. 

Kriemhild csatája, praelium Crumhelt, igy nevez
ték a magyarok krónikásaink állítása szerint az Attila 
halála után fiai, Csaba és Aladár (amaz Honoria, ez 
Kriemhild magzata) pártja közt Sicambria mellett 
vívott nagy népcsatát, mely 15 napig tartott s Ala

dár elestével és Csaba menekülésével végződött (1. 
Csaba, hun-magyar mondakör). 

Krik, északamerikai indián nép, az Indián territó
riumban (Egyes.-Áll.) laknak. 

Kri-kri, a 70-es évek vége felé divatozott játékszer, 
mely »kri-kri« hangot adott. 

Krim (tauriai félsziget), Oroszország déli részén az 
Azovi és Fekete tenger közt, 25.727 km8. Földje, 
melyet a perekopi földszoros köt össze Oroszország
gal, termékeny, délen a laila hegység, északon pusz
taságok húzódnak. Főhelye Szimferopol, hires városa 
és erődje Szebasztopol. II. Katalin csatolta Orosz
országhoz, azelőtt tatár kánság volt török fenható-
ság alatt. 

Krimi háború, 1. keleti kérdés. 
Krinolin (francz. crinoline), 1856. Francziaország-

ban divatba jött alsószoknya, melynek abrincsalak-
ban befűzött sodronyok harangalakot adtak s mely 
ez által a női ruhát feszesen kiterjesztve tartotta. 

Krisna, Visnu (1. e.) hindu istenség mellékneve. 
Krispín (-pén), a franczia vígjáték komikus alakja. 
Kristállizálás, jegeczedés, jegeczek képződése, 

mely bekövetkezik, ha jegeczedhető testek gőze lehűl, 
ha olvasztott jegeczedhető testek megmerevülnek, 
leggyakrabban pedig tömény oldatokban. 

Kristallogenia (gör.), a jegeczek képződéséről 
szóló tan. 

Kristallographia (gör.), a jegeczeket tárgyaló tan. 
Kristalloida (gör.), jegeczedhető test, mely likacsos 

válaszfalon diffundál (1. diffusio). 
Kristallometria (gör.), jegeczek méréséről szóló tan. 
Kristalloptika (gör.), a jegeczek fénytani tulajdon

ságait tárgyaló tar-
Kristály, 1. jegecz. 
Kristályos palák, a metamorph kőzetek egyik cso

portja ; ide tartozik a gneisz, granulit, csillám-pala, 
itakolumit és az agyag-csillámpala (phyllit). 

Kristályos üveg, 1. üveg. 
Kristályvíz, jegeczekben lévő viz, mely nagyobb 

hőmérséknél elillan, s ennek folytán a jegecz szét-
bomlik. 

Kristyor, 1) község Bihar m. 1280 lak.; — 2) köz
ség Hunyad m.. 1295 1. Régi magyar neve Kőrös fő . 
Bányászata a kőrösbányai megyéhez tartozik. A Hóra-
lázadás 1784. nov. 4-én itt szedte első áldozatait. 

Kriszt J á n o s , kassai kir. táblai tanácselnök, szül. 
1828. szept. 25. Valpón, Verőczemegye ; ügyvéd, 
1854. szegzárdi, 1858. bonyhádi szolgabírói tollnok, 
1861. nagykanizsai szolgabírói segéd, 1862. ugyan
ott főjegyző, majd kaposvári tszki ülnök, 1865. u. o. 
központi főbiró, 1870. pesti táblai pótbiró, 1872-ben 
kaposvári, 1875. győri tszki elnök, 1879. budapesti 
tszki alelnök, 1886. pestvidéki tszki elnök, 1888-ban 
bpesti, 1891. kassai táblai tanácselnök. 

Krisztina, s v é d királynő, a hires Gusztáv Adolf 
király leánya és trónjának örököse, szül 1626. decz. 
18.; férfias természetű, ritka tudományú nő volt; 
atyját 1632 gyámság alatt, 1644. önállóan követte 
az uralkodásban ; 1654. leköszönt s eltávozott ha
zájából ; áttért a kath. egyházba, Parisban, Rómá
ban élt, nagyobbára tudósok környezetében, f 1689. 
ápril 19. Rómában. 

Krisztina, s p a n y o l királynék, 1) M á r i a Kr., 
I. Ferencz nápolyi király leánya, szül. 1806. ; 1829. 
nőül ment VII. Ferdinánd spanyol királyhoz ; házas
ságukból származott II. Izabeila spanyol királynő (1. 
e.), kinek kiskorúsága idején r.'gensnő v o l t ; többször 
távoznia kellett Spanyolországból; később uj házas-



ságra lépett egy testőr katonával, Munozzal, ki Rian-
zares herczeggé neveztetett ki, f 1878.; — 2) M á r i 
Kr., osztrák főherczegnő, Spanyolorsz. regens-király-
néja ; szül. 1858. jul. 2 1 . ; 1879. nov. 29. kelt egybe 
XII. Alfonz spanyol királylyal (1. e.); ennek halála 
után a néhány hónappal később született XIII. Alfonz 
gyermekkirály nevében 1886. május 17. óta az ország 
regenskirálynéja. 

Krisztina (Már ia ) főherczegnő, magy. kir. hgnő, 
Mária Terézia leánya, szül. 1742. május 13 án. 1766. 
Albert szász herczeggel, III. Ágost lengyel hirály fiá
val lépett házasságra s a tescheni herczegséget kapta 
hozományul. 1781 — 1793. férjével együtt a német
alföldi tartományokat kormányozta, f 1798. június 
24. Síremlékét a bécsi Augusztinusok templomában 
Canova készítette; Bécs egyik szobrászati remekműve. 

Krisztina-legenda, szent Krisztina élete, a XVI. 
szd elejéről való nyelvemlékünk, különös helyesírásá
ról nevezetes. A nemz. múzeum tulajdona. Közzé
tette Volf György, Nyelvemléktár, VII. kt. 

Krisztus, lásd Jézus Krisztus; triviálisan : nincs 
K.-a = pénze. 

Krisztus Pilátus előtt, Munkácsy Mihály hires 
festménye. 

Krisztusrend, 1) p á p a i , alapította XXII. János, 
egy osztályból ál l ; — 2) p o r t u g á l (1823. brazíliai 
is), előbb lovag-, jelenleg érdemrend. 

Kri tér ium (gör.), ismérv, valamely dolog ismertető, 
megkülönböztető jele. 

Kriticismus, K a n t (1. e.) bölcsészeti rendszere. 
Kritika, birá ;at, 1. e.; k r i t i k u s, 1) bíráló, 2) válságos. 
Kritikaster, tudatlan biráló, gáncsoskodó. 
Kritikus nap, Falb Rudolf (1. e.) időjós által meg

jelölt oly nap, midőn a hold állásából nagyobb ter
mészeti jelenségek: vihar, földrengés várhatók; az ő 
rendszerében van első, másod és harmadrendű kr. nap. 

Krivádia, község Hunyad m. 265 lak. A K. patak 
k. oldalán, a Gyalu-Bábi hegyen római őrtorony romja 
ál l ; falai 2 méter vastagok. Csontbarlang (a Piatra 
Pojeni). 

Kriván, a Magas-Tátra 2496 m. m. csúcsa. 
Krivósczije, Dalmáczia déli vidéke, a Bocche di 

Cattarotól északra, Montenegró határán valami 4000 
lak., főhelye Risano. 1869. és 1881/2. lázadás. 

Kriza J á n o s iró, szül. 1812. jul. 28. Nagy-Ajtán, 
Háromszék m. Kolozsvárt az unitárius collegiumban 
tanult; 1835. a kolozsvári unitárius eklézsia papja, 
de mielőtt ez állást elfoglalta, két évet Németország
ban tanult, 1837. visszatért, de betegsége miatt nem 
foglalhatta el hivatalát. 1861. püspökké választották. 
Egyúttal a theologia több ágát tanította a collegium
ban. Az 1863. megjelent Vadrózsák czimü székely 
népköltési gyűjtemény tette ismertté nevét, f 1875. 
márcz. 26. 

Kriza-codex, magy. nyelvemlék a tud. Akadémia 
könyvtárának birtokában, hova Kriza János eszköz
lése utján került. Tartalmát imák teszik, melyeket 
1532. irt le Garay Pál augustinus. Közzétette Volf 
György, Nyelvemléktár, II. köt. 

Krizba, község Brassó m. 1691 lak. A várhegyen 
(1106 m.) őskori vármaradványok. 

Krízis, válság, gazdaságilag 1. krach; az orvostan
ban azon időpont, midőn a betegség, főleg a láz tető
pontjára ért, mikor is vagy kimerülés folytán halál, 
vagy a láz hirtelen leszállása következik be. 

Krizsán G y ö r g y , oláh néplázitó, 1. Hóra. 
Krokodil-félék, crocodilina, állatrend a hüllők 

(reptilia) osztályából. Kültakarójuk nagyobbrészt paj

zsokká vastagodott; hátsó végtagjaik ujjai között 
uszóhártya van ; melli és hasi szegycsonttal bírnak, 
melyhez a hasi bordák mennek, melyek azonban csak 
csontosodások; pupillájuk függélyes; fogaik gyökér
nélküliek. Pézsmát termelő mirigyekkel vannak ellátva. 
Főleg vizben élnek; nagyobb állatokat ejtenek zsák
mányul, az emberre is veszélyesek. Keményhéju to
jásokat raknak, melyek kiköltését a nap melege esz
közli. Ide tartoznak az alligátorok, a gaviálok és a 
krokodilok. A n í l u s i k., c. vulgáris, egész 7 m. h., 
Afrika összes nagyobb vizeiben él ; húsát, zsírját és 
tojásait a benszülöttek eszik; pézsmáját hajkenőcsül 
használják ; a régi egyiptomiak szentnek tartották. 

Krokodil könyek, hamis, csalárd sirás ; a monda 
szerint ugyanis a krokodil, ha zsákmányra leselke
dik, siró gyermek hangját utánozza. 

Krokodil-okoskodás, az álokoskodás egy neme, 
melynek leghíresebb példája a következő, melytől nevét 
is kapta: Egy krokodilus elvette egy asszony gyerme
két, de megígéri, hogy visszaadja neki, ha az asszony 
igazat mond. Az asszony ezt mondja : Te nem adod 
vissza gyermekemet. Erre a krok. igy szól: Akár 
igazat mondtál, akár nem, gyermekedet nem kapod 
vissza ; mert ha igazat mondtál, mondásod értelmé
ben, ha nem mondtál igazat, alkunk értelmében nem 
kapod vissza. Az asszony erre igy válaszol: Akár 
igazat mondtam, akár nem, vissza kell adnod gyer
mekemet ; rnert ha beszédem igaz, alkunk értelmében 
kell visszaadnod, ha beszédem nem igaz, akkor az 
ellenkezője igaz, vagyis visszaadod gyermekemet. 

Krolovecz, város, Tsernigov orosz kormányzóság
ban, 10.000 1. Hires vásárok évenként szept. 10—26. 

Krompach, község Szepes m., 1663 lak. Vasmű
telepe egyike a nagyobbaknak. A Krompach-hernádi 
vasmű bányatársulat vaskőbányászatot és vasipart 
űz. A vaskőtelepek agyagpalákban fordulnak elő. 
Két nagy olvasztómű, öntő lemezhengermű, gépgyár 
és zománczhuta. 

Kronawetter F e r d i n á n d , osztrák politikus, szül. 
1833. Bécsben, hol ügyvéd és democrata népszónok, 
1891-ig a reichsrath képviselőházának tagja. 
Krones F e r e n c z X a v é r , lovag, osztrák történet

író, sz. 1835. nov. 19. Ungarisch-Ostrauban Morva
ország. A Bachkorszakban középisk. tanár hazánk
ban s megtanult magyarul; számos történeti művet 
irt, melyben a magyar forrásokat is használja. Fő
műve Ausztria története. A m. t. Akadémia kültagja. 

Krónika, középkori följegyzések történelmi esemé
nyekről, melyeket többnyire csak elősorolnak, a nél
kül, hogy összefüggésüket kutatnák. Sok bennük a 
mondai és költött elem. Nálunk a krónikák nyelve a 
középkorban a latin volt, csak a XVI. szd óta irtak 
magyar nyelvüeket. Legfontosabb krónikáink : Kézai 
Simoné, Anonymusé, a bécsi képes k. (Márk barát
tól) és Thuróczy Jánosé (1. külön). 

Krónikák könyve (héb. dibré hájamim), az ó-tes
tamentum történeti könyvei, I. és II. könyvből áll. 

Krónikás adoma, a »régi jó időkből* való adoma, 
tréfás történetke, többnyire történeti vagy politikai 
személyekről. 

Krónikaszerü, az adatoknak feldolgozás nélkül, 
pusztán időrend szerint való közlése, minőt a króni
kákban találunk, kezdetleges előadás. 

Kronológia (gör.), kortan (1. e.), k.-kus, időrendi. 
Kronos (lat. Saturnus), Uranos és Gaea fia, a leg-

ifjabbik titán, atyját Uranost megfosztotta az ura
lomtól és hogy a maga gyermekei ne támadhassanak 
ellene, amint megszülettek, elnyelte őket, Zeust ki-



véve, ki legyőzte. Az elűzött K. a boldogok szigetén 
az elhunyt hősök fölött uralkodik. 

Kronstadt , Brassó város német neve. 
Kronstadt, város Oroszországban a Keleti tenger 

K.-i öble m., 48.000 lak. Kotlin szigeten épült; Péter
vár kikötője, élénk kereskedelem. Erősség, hadi ki
kötő, az orosz Keleti tenger flotta-állomása. Itt tör
tént 1891 nyarán egy franczia hajóraj látogatása III. 
Sándor orosz czárnál; az akkori ünnepélyeken nyert 
nyilvános elismerést az orosz-franczia szövetség. 

Kropatschek Al f réd lovag, vezérőrnagy, szül. 
1838-ban. A gráczi 3. tüzérségi dandár parancsnoka. 
1874. ismétlő fegyvert szerkesztett, 1877. résztvett a 
franczia kormány által a tengerészcsapatok tárfegy
verrel való ellátására hirdetett pályázaton; szerke
zetét 1878. el is fogadták; a Kropatschek-fegyver 
vadászati czélokra is alkalmasnak bizonyult. 

Krosigk G e b h a r d , porosz tábornok, szül. 1835.; 
1888 óta tábornok. 
Krösus, lyd király 563 — 548. K. e.; mesés kincsei

ről, dusgazdagságáról hires, hadat viselt a jón görö
gök és 549. a perzsák ellen; Cyrus elfogta és ki akarta 
végeztetni, de megemlékezve az emberi sors válto-
zandóságáról, megkegyelmezett neki. Ma a K. szót 
dúsgazdag ember értelemben használják. 

Kroton, város Alsó-Itáliában a tarenti öböl m., az 
achajok 710. Kr. e. alapították, nagyban ápolta a tu
dományt és a testgyakorlás művészetét. 

Kroton, 1. croton. 
Kroton-olaj, 1. croton. 
Kr. sz. e., Krisztus születése előtt. 
Kr. sz. u., Krisztus születése után. 
Kru (Kroo), néger nép a guineai Bors-parton. 
Krüdener Jú l i a , szül. 1776. nov. 11. Rigában. 

1793. K. báró naje, 1796. elvált, később nagy befo
lyást gyakorolt pietista szellemben I. Sándor orosz 
czárra; kalandos élet után f 1824. decz. 25. »Vale-
ria« cz. regényt.irt. 

Krug V i l m o s T r a u g o t t , német bölcsész, szül. 
1770. Radisban (Gráfenhainichen m.), f 1842. Lipcsé
ben. Kant rendszerének követője; műveit nálunk is 
nagyban olvasták s főleg aesthetikája volt befolyás
sal egyes Íróinkra. 

Krumir (chrumir), berber nép Tuniszban, betöré
seik Algériába szolgáltak ürügyül arra, hogyafran-
cziák 1881. megszállták Tuniszt. 

Krumpli, 1. burgonya. 
Krupp Alfréd, német iparos, szül. 1812. ápr. 26. 

Essenben; az atyja által 1810. alapitott öntött-aczél-
gyárat, melynek 1848. egyedüli tulajdonosa lett, a vi
lág legelső fegyvergyárává fejlesztette; több százezer 
ágyút szállított a legkülönbözőbb államoknak, f 
1887. jul. 14.; az üzletet azóta fia, Al f réd Fr i 
g y e s vezeti. 

Krusevácz, város a Morava közelében Szerbiában, 
•6000 lak. 

Krusevlya, község Bács-Bodrog m., 1042 lak. 
Krusicza, község Temes m. 2121 lak. 
Kruspér I s t v á n , műegyetemi tanár, szül. 1818. 

január 25. Miskolczon. Előbb Késmárkon jogot hall
gatott, azután a bécsi műegyetemre ment és mérnöki 
tanulmányait ottan 1844. befejezte és 3 évig Stamp-
fer mellett segédtanár volt. 1850. a József-ipartano
dához, későbbi József-műegyetemhez helyettes majd 
rendes tanárrá nevezték ki, fő- s később egyedüli 
tantárgya a földmérés és felső geodesia. 1870. a kor
mány kiküldte Szily Kálmánnal, hogy a magyar 
Akadémia birtokában lévő platina méterrudat (eta

lont) és kilogrammot a Parisban lévő franczia erede
tivel összehasonlítsa s ekkor a franczia comparatoron 
nem jelentéktelen hibát fedezett fel. 1874. ő bízatott 
meg a méterrendszer behozatalának előkészítésével, 
s különösen a mértékhitelesités körüli teendők rend
szeresítésével. Főműve: >Földmértan«, melyetahazai 
viszonyokhoz alkalmazva adott ki, ezenkívül sok 
czikket irt a szaklapokba. Az Akadémia 1858. le
velező, 1870. rendes tagjává választotta. 

Krynicza, falu és fürdő a galicziai Kárpátokban, a 
magyar határ közelében; több ásványforrás. 

Kryoli th, színtelen v. színes ásvány, mely fluórnat-
riumból és aluminiumfluoritból áll; főleg Grönland 
nyugoti részén található (innen G r ö n l a n d i p á t -
nak is nevezik), sziksó, alumínium, tejüveg stb. készí
tésére használják, főleg Észak-Amerikában. 

Krypta (gör.), földalatti tér a régibb templomok
ban a chorus alatt, oltárral volt ellátva és istentisz
teletre szolgált; később sírboltnak használták. 
Krypto- (gör.), összetételekben: titkos, rejtett. 
Kryptogamok (gör.), rejtve nőszők, alacsony rendű 

növények, virágjuk nincs, nem mag által, hanem spó
rák v. csírmagvak által szaporodnak, Linné rendsze
rének utolsó (24.) osztályába tartoznak; ilyenek a 
gombák, moszatok, májmohok stb. 

Kryptographia (gör.), titkos irás. 
Ktesias, Knidosból származó görög történész 

416—399. K. e. A perzsa udvarnál mint orvos műkö
dött és itt irta Persica czímü történeti művét, mely
ből csak töredékek maradtak fenn. 

Ktesiphon (El Madain), város a Tigris folyó mel
lett, a párthus birodalom fővárosa volt; 637. az ara
bok dúlták fel. 

Ktesiphon, athéni államférfi, 337 Kr. e. azt indít
ványozta, hogy Demosthenest aranykoszorúval tisz
teljék meg érdemeiért. Aeschines, D. ellenfele, K. ellen 
ez indítvány miatt, mely szerinte a törvényekbe ütkö
zött, vádat emelt, de Demosthenes »a koszorú «-ról 
mondott beszédében oly sikeresen védte tisztelőjét, 
hogy Aeschinesnek száműzetésbe kellett mennie. 

Kuangsi, khinai tartomány, területe 200.000 km 9, 
5,2000.000 lak. Főhelye Kueilin. 

Kuang-tseu-fu, város, 1. Kanton. 
Kuangtung, khinai tartomány, ter. 225.000 km 8, 

27,700.000 lak. Főhelye Kanton. 
Kuba, város Baku orosz kormányzóságban a Ku-

binka m., 14.000 lak. 
Kubach, község Szepes m., 1591 lak. 
Kubán, az Elboruszban eredő folyó Kaukázia orosz 

főkormányzóságban, delta-alakban ömlik a Fekete 
tengerbe. 

Kubanvidék, kerület Kaukázia orosz főkormány-
kerületben, ter. 94.376 km 8, 1,241.363 lak. Főhelye 
Jekaterinodar. 

Kubeba-bors (piper cubeba), keletindiai cserje szá
rított bogyója. Ize igen fűszeres, kámforszerü. Nyál
folyás ellen gyógyszer. 

Kübekháza, község Torontál m. 1927 lak. 
Kub iczaPá l , a főrendiház tagja, szül. 1816. okt. 

25. Alsó-Szernyén Trencsén m. 1838. ügyvéd, majd 
aljegyző Trencsénben 1847-ig, a mikor követ lett az 
utolsó pozsonyi rendi orsz. gyűlésen, 1848. másod
alispán, később mint képviselő követte az ország
gyűlést Debreczenbe. 1850. hadi törvényszék elé 
állíttatott. 1861. alispán, 1865. ismét képv., 1868-tól 
90-ig Trencsén vm. főispánja. 

Kubik, köb (1. e.), kubus szóból ered; k. g ö d ö r , 
anyagárok (1. e.); íc-olni, földet termelni és töltésbe 



beépíteni; k.-os, földmunkás, főleg az, ki árviztöl-
tésen dolgozik, mint ilyenek hires munkások a sze
gedi s egyáltalán az alföldi k.-ok. 

Kubin, 1) Alsó-, község Árva m., 1609 lak., az Árva 
baloldalán. A megye székhelye. Járásb. és adóhiv.— 
2) Felső-, község Árva m., 563 lak. A falu felett régi 
vár romjai. —3) Temes-, község Temes m., 5030 lak. 
Járásbíróság. 

Kubina József , orsz. képv., szül. 1855. nov. 17. 
Morva-Szt-Jánoson. Jogot végzett, 1888 óta ügyvéd, 
1892. orsz. képviselő. 
Kubinyi, 1) Á r p á d , orsz. képv., sz. 1836. Verbón. 

Jogot végzett, 1861. Árvamegye tiszt, aljegyzője, 
1867. tiszt, főjegyzője, 1872. járásbiró és még ez év
ben orsz. képviselő. — 2) Géza , orsz. képv., szül. 
1851. decz. 9. Szkároson Gömör m. Jogot végzett, 
1883. az ágost. evang. egyházak felügyelője, majd 
tvsz. birája, 1891. óta orsz. képv. — 3) G y ö r g y , 
orsz. képv., szül. 1837. Deménfalván Liptó m., 1855. 
katonai pályán, a hatvanas években kilépett a had
sereg kötelékéből, 1887 óta országgy. képviselő. — 
4) J á n o s , altábornagy, szül. 1830. A bpesti I. hon
védkerület parancsnoka és a honvéd-törzstiszti tan
folyam igazgatója. 

Kubó, trágár tréfákat üző bohócz a Mátyusföldjén 
divó karácsonyi mysteriumokban. 
Kubus (gör.), koczka, a 3-ik hatvány (1. e.). 
Kuchelbad, kis fürdő Csehországban, Prágától 4 

kmnyire ; a prágaiak kedvencz kiránduló helye. 
Kuci v. kucsi, albán néptörzs Montenegró legzor

donabb hegyvidékein, számát 15.000-re teszik. 
Kucsma, szőrméből v. bársonyból készült karimát-

lan mag} r. föveg, a kalpagnál kevésbbé diszes. 
Kucsmagomba, morchella esculenia, ápr. és május

ban terem az erdőn ; tönkje ujjnyi vastag, fehér, üre
ges ; termő része kucsmaalaku, barna; kellemes 
illatú és izü. 

Kucsuk-Kanardsi (Kücsük-Kainardsi), falu Szi
lisztria közelében Bulgáriában ; 1774-ben Orosz- és 
Törökország itt kötött békét. 

Kucsuláta, község Fogaras m., 1389 lak. 
Kuczkó v. s u t , szöglet, zug, kül. falusi lakásban 

a kemencze és a fal közt vagy a konyhán a tűzhely 
mögötti hely. 
Kuczura, község Bács-Bodrog m., 4074 lak. 
Kudatku bilik, ujgur nyelvemlék, melyet Vámbéry 

Ármin ismertetett és magyarázott. 
Kudava, fürdőhely vastartalmú ásványforrásokkal 

Boroszló porosz kormánykerületben. 
Kudricz, község Temes m., 1812 lak. 
Kudrun, német eposz, 1. Gudrun. 
Kudu, község Sz.-Doboka m., 540 lak. Régi földvár, 

mely sok kő- és broncz régiséget szolgáltatott. 
Kudzsir, község Hunyad m., 3647 lak. Állami 

kaszagyár és hengermű, mely a hunyadi vasat fel
dolgozza. 

Kueitseu, khinai tartomány, ter. 174.000 km 2, 
7,700.000 lak. Főhelye Kueijang. 

Kuenburg G á n d o l f gróf, osztrák miniszter, szül. 
1841. máj. 12. Prágában; jogot végzett, 1863. köz
igazgatási szolgálatba lépett, 1874. tartománygyü-
lési, 1888. reichsrathi képviselő; mint az egyesült 
német baloldal bizalmi férfia 1891 végén a Taaffe-
kormányba tárcza nélküli miniszterré neveztetett ki. 

Kuenlün (Kvenlun), Tibet északi részén húzódó 
zord hegylánczolat, csúcsait örökös hó borítja, ma
gassága 6800 m. 1856. a Schlagintweit testvérek 
járták be. 

Kufa (szyr. Akula), a khalifák egykori székhelye 
Bagdad ázsiai török vilajetben. Hires iskola. 

Kufa-irás, az arab irás legrégibb formáinak egyike. 
Kufár, oly kisebb kereskedő, ki üzleti helyiség nél

kül szabadban árulja portékáját; kereskedő, de a 
ker. trv. kiveszi a törvénynek a czégbejegyzésre és 
könyvek vezetésére való kötelezettség alól. 

Kufra, oázis a keleti Szaharában, 320 m. magas
ságban, Wadaiba a kereskedelmi ut a Djebel en 
Narinon át vezet. 

Kufstein, város Tirolban az Inn m., 4000 lak. 
Határvár és a Brenner vasút kiinduló pontja. A 
k.-i vár államfogházul szolgál; egykor számos ma
gyar hazafi sinylett benne. 

Kugler, 1) F e r e n c z , német műtörténész, történet-
iró és költő, szül. 1808. jan. 19. Stettinben, 1833. 
tanár Berlinben, 1849. miniszteri tanácsos, f 1858. 
márcz. 18. Berlinben. Számos történeti és szépirod. 
művet irt. — 2) B e r n á t , történész, az előbbi fia, 
szül. 1837. jun. 14., tanár Tübingában. Megírta a 
kérészies hadjáratok történetét, stb. 

Kugli (ném. Kugel), golyó, teke. 
Kuglóf, a német kuglhopfból, csonkakúp alakban 

sütött élesztős tésztalepény. 
Kuni-Baba, hegység Afghanisztánban, a Hindu-

kus nyugati része, melytől a Hadsijak-szoros vá
lasztja el; folytatása a Kuhi-Pands hegység. 

Kuhintani, hazudni, hazudságot beszélni. 
Kuhit m o n d a n i , magát megadni, legyőzöttnek el

ismerni; k. k a p o t t v. k.-ban (Aranynál: kuhin) 
m a r a d t , felsült, cserben hagyták. 

Kuhlmann K á r o l y F r i g y e s , német vegyész, sz. 
1803. máj. 22. Kolmárban. 1832. a vegytan tanára 
Lilieben, 1848. u. o. a pénzverde igazgatója, f u. o. 
1881. jan. 27. A baryt-ipar megalapítója. 
Kuhn F e r e n c z báró, osztrák tábornok, szül. 1817. 

jul. 15. Prosznitzban, Morvaorsz., 1837. a hadsereg 
tagja, 1848—49. táborkari tisat Olasz- és Magyar-
oszágban, 1859. Gyulay táborkari főnöke, 1866. 
parancsnok Tirolban, 1868—74. hadügyminiszter, 
utóbb táborszernagy, jelenleg nyugdíjban. Jeles had
vezér és katonai szakíró. 

Kujavia, egykori lengyel herczegség, ma a poseni 
porosz tartomány területrésze Brzesc íőhelylyel. 

Kujed, község Arad m., 1537 lak. 
Kujon (francz.), gazember, semmirevaló. 
Kujundzics Mi lán , szerb iró, szül. 1842. febr. 16. 

Belgrádban; külföldön tanult, 1873. belgrádi főisko
lai tanár, 1882 — 85. a skupstina elnöke. 1886-87. 
pénzügyminiszter. Irt költeményeket és bölcsészeti 
műveket. 

Kuka, igy nevezik több helyt a siketnémát. 
Kuka, Bornu fellata tartomány (Afrika) fővárosa, 

50.000 lak. Elénk kereskedelmi hely, a Tripolisból 
Sudánba vezető ut déli végén fekszik. 

Kukacz-giliszta, oxyurus vermicularis, fonálszerű 
bélféreg; a him 4 mm., a nőstény 10—12 mm.; feje 
gombalaku, a him farkvége felkunkorodott. Legfőbb 
gyülhelye a végbél, honnan kivándorolva a végbél-
nyilás táján igen erős viszketést okozhat; nőknél, 
különösen leánykáknál, a hüvelybe is bejut, hol fehér
folyást idézhet elő. Kezelés: santonin czukorkák; is
mételt beöntések tiszta vizzel, szappanos-eczetes 
vizzel, foghagymafőzettel. 

Küklés, 1. vedlés. 
Kukli-prédikácziók, Moser vígjátéka, nálunk Szer

dahelyi Kálmán forditásában játszották. 
Kukló, közséf Pozsony m., 1503 lak. 



Kuklux-clan, É.-Amerika déli államaiban a polgár
háború után leginkább a rabszolgaság intézményé
nek híveiből alakult titkos szövetség, mely az ínyére 
nem lévő minden törvényhozási v. közigazgatási in
tézkedést erőszakos módon igyekezett megbénítani. 
Csak 1876., mikor az é.-amerikai congressus szinte 
diktátori hatalommal ruházta fel a köztársaság elnö
két, hogy véget vessen ez üzelmeknek, szüntette meg 
a k. szövetség garázdálkodásait. 

Kukmér, község Vas m., 1484 lak. 
Kukojcza v. medveszőlő, arbutus, növény az eri-

c i e n a e k családjából. Fa v. cserje; kökény alakú 
gyümölcse fanyar, pálinka és bor készítésére, vese-
bántalmaknál és festékül szolgál. 

Kukoricza, tengeri (1. e.). 
Kukoricza Jancsi, János vitéz neve Petőfinél. 
Kukta, szakácsinas, ki főzni tanul s konyhai szol

gálatokat teljesít. 
Kukuchota, város Sansi khinai tartományban, 

200.000 lak. Élénk kereskedelmi hely; kolostorok, 
mongol egyetem. 
Küküllő, a Maros legnagyobb mellékvize, a Nagy-

és Kis-Küküllő egyesüléséből támad. 1) Nagy-K., 
ered a görgényi havasok keleti oldalán; előbb dél 
felé halad, majd délnyugati irányban folytatja út
ját a fensik rétegein át, mélyen vésett medrében. 
Hossza 185 km., vizterülete kbelül 100 mfa. Jobb
felőli mellékvizei: Szászok, Oroszhegy, Sós, Süköi, 
Bélai, Czigány, Galambfalvai, Fejérkutpataki, Gágyi, 
Solymosi stb. patakok és a Kis-Küküllő; balfelől: 
Nagyág, Fekete-Somlyó, Sikaszó, Só, Fenyédi, Sejké, 
Szász-Kézdj, Segesdi, Keresdi, Almakereki, Kapusi, 
Fejérpataki stb. patakok s az egyesült Küküllőben a 
Székács patak. — 2) Kis-K., ered a görényi hava
sokban, a Putna-tetőn, forráspatakja Nagyág nevet 
visel s csak a Korondi viz beömlése után nevezik 
K.-nek. Kies völgye egyjellegű a N.-K.-ével, Balázs-
falvánál ömlik a N.-K.-be. Hossza kbelül 167 km. 
Mellékvizei jobb felől: Parajdi, Jahot, Szovata, Ha
vad patak stb.; bal felől: Korondi, Siklód, Csehe, 
Etédi, Rávai, Veczkei, Szénaverősi stb. patakok. 
Küküllőközi hegysor, a két Küküllő folyó közén, 

a Görgényi hegységre támaszkodó halmok, tulaj
donkép nem hegység, hanem erosio folytán a neogen 
medencze fensikjában völgymélyités által jött létre. 
Küküllőmegyei nyelvjárás, 1. királyhágóntuli 

nyelvjárás-terület. 
Küküllővár, Kis-Küküllő vm, 1535 lak. A Kis-

Küküllő-völgy főhelye. Várától kapta a megye nevét; 
de a régi vár lejebb Zsidve felé feküdt s ott alapfalait 
szántogatják (Celate de Balta). A küküllővári kas
télyt István moldvai vajda épité, birták a vajdák 
János kir.-ig. Érdekes régi ev. ref. templom. 

Kuku-nor (kéktó, Tsinghai), sós tó a khinai biro
dalomban, 107 km. hosszú, 63 km. széles. Környéke 
Kukonoria, lakói tangutok. 

Kukurbeta, hegycsúcs a Biharhegységben, 1846 
m. m. Hires az oláhok által tartott leányvásárokról. 

Kula, község Bács-Bodrog m., 8480 lak. A Ferencz-
csatorna mindkét partján. Nagy kincstári uradalom 
főhelye. Járásbir., adóhiv. 

Kula (török), erődített őrház. 
Kulacs v. c s u t o r a , kemény fából kivájt, kerek, 

szüknyaku ivóedény, melyet többnyire csikóbőrrel 
szoktak bevonni. A magyar embernek kedves ital
hordó edénye. 

Külalak, az írásműveknél, költői termékeknél 
mindaz, a miben a tartalom érzéki kifejezést nyer ; 

! költeményeknél a sajátszerű (költői) nyelv és a ver
selés. Ellentéte a b e l a l a k (1. e.). 

Külbőr, 1. bőr. 
Kulcs, zár v. lakat bezárására v. kinyitására szol

gáló eszköz. Zenében a hagjegy hangfokát meghatá
rozó jel. Van G (violin) kulcs és F (bassus) kulcs. 

Kulcsár I s t v á n , a magyar irodalomtörténet egyik 
érdemes alakja, iró és hirlapszerkesztő, szül. 1760. 
Komáromban, Pesten 1806-tól 22 évig szerkesztette 
a »Hazai és külföldi Tudósítások* cz. első nagyobb 
magyar hírlapot, buzgón közreműködött a nemzeti 
színház létesítésében, kiadta Mikes törökországi le
veleit s több történelmi művet i r t ; f 1828. márcz. 30. 

Kulcsár-codex, magy. nyelvemlék 1539-ből a 
nemz. múzeum birtokában. Másolatát tartalmazza 
a Keszthelyi codexben (1. e.) foglalt zsoltárkönyvnek, 
a végén néhány imával. Közzétette Volf György, 
Nyelvemléktár VIII. köt. 

Kulcshatalom, potestas clavium, jelképes kifejezése 
Krisztus által az apostolokra, főleg Péterre és rólok a 
pápára és püspökökre szállottbünfeloldó hatalomnak. 

Küldöncz, o r d o n n a n z , az önálló csapatparancs
nokok v. hivatalok mellé alkalmazott katona, avég
ből, hogy a parancsnok rendelkezéseit tudtul adja. 

Kuldsa, khinai kerület a Thiansan hegyvidékben, 
főhelye K., az Ili m., 12.000 lak. Élénk kereskedelmi 
hely, Dsungaria fővárosa. 

Külföldi, a honpolgárhoz viszonyítva azon' egyén, 
ki az állam területén lakik, a nélkül, hogy jogilag 
tagja lenne. A k. az egész középkoron át számos 
köz- és magánjogi korlátozásnak volt alávetve. Ma 
a magánjogi korlátok nagyrészt megszűntek, csupán 
politikai jogokat nem gyakorolhat, mert nem állam
polgár, különben magánjogi viszonyai tekintetében 
a honosokkal egyenlő oltalomban részesül. 

Külföldiek (A), vigj. F á y Andrástól (1837.). 
Külföld rabja (A), Vachott Sándor elbeszélő költe

ménye (1843.). 
Kuli (ind.), teherhordó a legalsó indiai kasztból, 

k.-nak hívják a Japánból és Khinából Amerikába 
bevándorolt munkásokat. 

Kuliffay, 1) Ede , iró, szül. 1839. Mácsán. A nem
zeti színház altitkára, a »Képes Családi Lapok* 
alapitója és szerkesztője volt. f 1881. április 7. Irt 
verset, fordított számos színdarabot, a »Budapes
ten* czimű átdolgozott darabja most is műsoron van. 
— 2) I z a b e l l a , zongoraművésznő, K. Ede iró 
leánya, szül. 1863. decz. 28. Id. Ábrányi Kornél 
kedvencz tanítványa, József főherczeg leányainak 
zongoratanitónője, 1890 óta a magyar zeneiskola 
tanára. Több szerzeménye jelent meg (A pásztorfiu, 
Egy sírX 

Kulimász, kocsikenő (1. e.). 
Kulin, a délmagyarországi szlávoknál erősen papri

kázott és sózott kolbász. 
Kulissza (francz. coulisse), színfal, a színpadi 

díszlet mozgatható oldalrészei. K.-titok, szinfal-
titok, oly dolog, melyet csak a beavatottak, a szí
nészi személyzettel bizalmas viszonyban állók tud
nak, a nagy közönség azonban nem. 

Kullancs, ixodes, állatcsalád az atkák (acarina) 
rendjéből. A k. kültakarója szaru- v. bőrnemü, szuro
nya visszahajlott horgokkal ellátott. Emlősök, mada
rak és hüllők vérét szívja s magát teleszíva, 
jelentékenyen megnagyobbodik ; emberre is átmegy. 
Fajai: argas persicus, Perzsiában és Egyiptomban ; 
szúrása veszélyes ; az argas reflexus, 5 — 6 mm. h., 
a galambokról az emberre is átmegy és vérét szívja, 



Dél-és Közép-Európában ; az e b k u l l a n c s , ixodes 
ricinus, 1. ebkullancs. 

Kullér (courrier), gyorsparaszt (1. e.). 
Küllő, 1) a kerék sugárfái, melyek a kerékagyból 

kinyúlva, a talpfákat összetartják; 2) némelyek, min
den elfogadható ok nélkül, a mértanban >sugár* 
helyett használják. 

Kulm, város Marienwerder porosz kormánykerü
letben a Visztula közelében, 10.000 lak. Középisko
lák, ipar. A középkorban Hansa-város. 

Kulman J á n o s , orsz. képv., szül. 1846. febr. 14. 
Rokuszon Szepes m. Jogot végzett, 1871 óta ügy
véd, 1892 óta orsz. képviselő. 

Kulmbach, város Felső-Frankonia bajor kormány
kerületben, 6000 lak. Nagy söripar. 

Különbözet, differentia, 1. e. 
Különbzéki számítás , differentiális számítás, 1. e. 
Különcz, oly ember, ki a társasélet szokásaiban 

másokkal együtt nem tart, hanem tőlük eltérő vise
letet tanúsít. 
Különféle, hírlapokban az újdonságok, vegyes 

hirek stb. gyakori czime. 
Különítmény, detachement, 1. e. 
Különködő nyelvek, a nyelvek alaki osztályozása 

szerint (1. nyelv) a legkezdetlegesebb fejlődésü nyel
vek, melyekben a szó és gyök közt nincs semmi kü
lönbség s a szók egymáshoz való viszonyai ismét 
szók által fejeztetnek ki ; ragokat, képzőket e nyel
vek nem ismernek. A szók értelme csak mondatbeli 
helyük és hangsúlyuk által van megkülönböztetve. 
Typusuk a khinai nyelv. Nevezik egytagú v. elszige
telő (isoláló) nyelveknek is. 

Különlegesség, specialitás, a mi a maga nemé
ben eredeti, különös, sajátságos, pl. a czigányzene, 
gulyás, paprika stb. magyar k.-ek ; van s z i v a r k. 
is, a külföldről behozott finom szivarból, dohányból. 

Különös, 1) a bölcsészetben az á l t a l á n o s ellen
téte : a mi csak egy dologra vonatkozik, a mi a maga 
nemében egyedül áll; — 2) furcsa, felötlő. 

Kulpa, a Száva mellékvize; ered a Karstban, a 
krajnai Schneeberg k. oldalán; mindenütt igen szük, 
és tekervényes felső völgyét Szörényig meredek 
sziklafalak szegélyezik; csak Károly városnál tágul 
szét termékeny síksággá, de Kupcsin és Letovanics 
közt a hegyek ismét összeszűkitik. Felső részében 
a föld felett kevés patak ömlik beléje, s vize legin
kább föld alatt, hasadásokon szivárgó erekkel bő
vül. Mellékvizei jobb felől : Kraji, Turnai patakok, 
mindkettő egy darabon föld alatt j á r ; azután a 
Dobra és Korana folyó (1. e.), Kamenszkoi, Trabinyai, 
Huttinya, Laszina, N.-Trepcsa patakok, Glina folyó 
(1. e.) és Petrinczai viz; balfelől: Lachina, Kupcsina 
stb. patakok és Odró folyó. A K. hossza 370 km., 
vizterülete 16.000 km a. Mint karsti folyónak víz
mennyisége nagyon változó. Szörénytől illetőleg 
Károlyvárostól hajózható. 

Kulpin, község Bács-Bodrog megyében, 3194 
lakossal. 

Külsőség, régi jogunkban a jobbágyteleknek a 
helységen kivül levő szántóföldekből, rétek- és lege
lőkből álló része, melynek megfelelt a helységben a 
belsőség, ill. lakóház a hozzátartozó kerttel. 

Kültag, 1) közhasznú és tudományos társaság kül
földi tagja; — 2) magánjogi társaság azon tagja, 
aki, bár a társaság sorsa vagyonilag őt is érinti, a 
társaság vezetésében tényleges részt nem vehet, de e 
mértékben felelőssége is csekélyebb. Fontos szerepe 
van a k.-nak a betéti társaságnál (1. betéti bank). 

Külterj , extensitas, kifelé hatás, szemben a belterjjel 
(intensitas), az oly hatás, a működés oly iránya, mely 
minél nagyobb területet igyekszik elfoglalni. 

Kultúra (lat.), művelés; termelés, tenyésztés; mű
veltség, művelődés (1. ezeket). 

Kulturál lamok, a művelt államok. 
Kulturharcz, az állam harcza a kath. egyház 

hatalma ellen a művelődés vmely fontos kérdésében; 
a kifejezést V i r c h o w használta 1873. 

Kultúrmérnöki hivatal (kerületi), a földmivelésügyi 
minisztérium alá tartozó hivatal, melynek hivatása 
azon hatáskört betölteni, melyet a vízjogi törvény és 
az annak végrehajtására vonatkozó rendeletek ré
szökre a közigazgatási teendők közül kijelölnek, — 
továbbá elkészíti és vezeti ugy egyes birtokosok, 
mint társulatok részére mindazon talajjavitási terve
ket és munkálatokat, melyekkel a földm. miniszter 
által ^megbizatik. Az ország e tekintetben 8 kerü
letre van osztva; az I., II., III., VI. és VIII. k. h. szék
helye: Budapest, IV.-é: Kassa, V.-é: S.-Ujhely, Vll.-é: 
Kolozsvár; — k u l t ú r m é r n ö k i h i v a t a l (orszá
gos) , a vizjogi törvény és a halászatra vonatkozó 
ügyekben a földmivelésügyi miniszter tanácsadója és 
a k.-h.-ok felett közvetlen felügyeletet gyakorol. Je
lenleg az 1891. január 1. ideiglenes szervezettel fel
állított országos vizépitészeti hivatal III. v. ország, 
k u l t u r m é r n ö k i o s z t á l y a . A k. h.-ok 1879—90. 
lecsapolást 240.707 kat. holdon, alagcsövezést 15.503 
k. h.-on és öntözést 10.229 k.-h.-on hajtottak végre. 

Kultúrmérnöki osztály (országos), 1. kultúrmér
nöki hivatal. 

Kultúrnépek, a t e r m é s z e t i n é p e k k e l ellentét
ben azok, melyek az emberiség kulturális fejlődésé
ben tevékeny részt vesznek. 

Kulturréteg, 1. czölöpépitmény. 
Kulturszavak, műveltségi szavak, a fejlettebb mű

veltség fogalomköréhez tartozó kifejezések, melye
ket egy nyelv gyakran mástól vesz át az illető tárgy-
gyal és fogalommal együtt, melynek jelölésére szol
gál. Igy a magyar nyelv nagyon sok szláv kultur-
szót vett fel a földművelés és gazdaság, házi berende
zés, ipar és mesterségek, állami élet, közigazgatás, 
kereszténység stb. köréből. 

Kultúrtörténet, 1. művelődéstörténet. 
Külügy, a nemzetközi érintkezés, valamint a nem

zetközi szerződések körébe vágó összes ügyek. Azon 
miniszter, akire ennek vezetése van bizva a k.-minisz
ter, némely államban kanczellár. 

Külügyminisztérium, cs. és kir. közös Bécsben, a 
közös minisztériumok (1. e.) egyike; hivatala a mon
archia nemzetközi politikai és gazdasági érdekeinek 
képviselete és védelme. Külügyminiszter grófKálnoky 
Gusztáv, 1. e. 

Külvilág, a világ mint az érzéki észrevételnek 
tárgya, ellentétben a b e l v i l á g g a l azaz gondola
taink és érzelmeink világával. K. k ö l t é s z e t név alá 
foglalja Greguss Ágost költészettanában (1880.) a 
leiró, elbeszélő és drámai költészetet, szemben a bel
v i l á g k ö l t é s z e t é v e l , melyhez az elmélkedő és a 
lantos költészetet sorolja; más szóval: amaz az ob-
jectiv, ez a subjectiv költészet. 

Külviz, ellentétben a belvízzel (1. e.), vmely ártérre 
más helyekről lefolyó viz, s akár elkülönítve, akár a 
belvízzel egyesítve nyer lefolyást. 

Külzet, az írásbeli beadványok külső felirata, me
lyen a hatóság, a beadó megjelölése, bíróságoknál az 
ellenfél megnevezése és a beadvány rövid tartalma 
foglaltatik. 



Kuma, a Kaukázusban eredő folyó, Kaukaziában 
átfolyik a kumani pusztaságon és Kumsk m. a Kaspi 
tengerbe szakad. 

Kumán, község Torontál m., 5463 lak. 
Kumanovo, város Koszovó török vilajetben, Üsz-

küb szandzsákban, 10.000 lak. 
Kumarin, cumarin (1. e.). 
Kumasze, az asanti négerek (Afrika) fő- és szék

városa, az angolok bevonulása előtt (1874. febr. 4.) 
100.000 lakosa volt. 
Kumisz, a tatároknál és kalmukoknál a kancza-

tejnek szeszes erjesztése által készített ital. Gyógyszer 
tüdősorvadás, sárgaság s vérszegénység ellen. Ujab
ban egy egészen hasonló ital: a kefir által helyet
tesitik, melyet eredetileg a kaukázusi néptörzsek 
kecskebőr-tömlőkben tehéntejből egy sajátságos 
élesztő segélyével készítettek (burdjuk kefir). Rende
sen azonban nem ezt a burdjuk kefirt, hanem az en
nek segélyével előállított gyönge kefirt (kapyr) alkal
mazzák, melyet ugy nyernek, hogy 1 rész b. kefirt 
2 rész tejjel keverve zárt palaczkban 1—3 napig 
állni hagynak. Specifikus gyógyszernek a tüdővész 
ellen nem tekinthető, de a szervezet erőállapotára 
tényleg igen jótékonyan hat, s rendszeres élvezése a 
testsúly gyarapodását, a váladék kevesbülését és a 
láz csökkenését eredményezi. 

Kum-Kaleh, török város a Dardanellák kijáratánál, 
2000 lak. 

Kumunduros S á n d o r , görög államférfi, született 
1814. Messeniában, u. o. ügyvéd, 1851. képviselő, 
mintaconservativok vezére, ismételve miniszterelnök, 
legutóbb 1882-ig. f 1883. febr. 27. 

Kun (osdolai) grófi család, székely eredetű, a grófi 
méltóságot 1762. kapta; 1) Géza , 1. Kuun Géza; 
— 2) K o c s á r d gróf, szül. 1803. jun. 25. Algyógyon; 
1848. és 1867/8. Hunyadm. főispánja, sokáig az er
délyi ref. egyházkerület főgondnoka, az E. M. K. E. 
tiszt, elnöke. Nagyszerű alapítványokat tett jótékony 
czélokra, első sorban a szászvárosi ev. ref. collegi-
umra, melyet róla neveznek Kun-collegiumnak; 1889. 
jun. 11. hivatalosan 221.557 frtra becsült algyógyi 
birtokát halál esetére az E. M. K. E.-nek adomá
nyozta; beleegyezésével a jószág jövedelme székely 
földmives-iskola alapítására fog fordíttatni. 

Kún, 1) B e r t a l a n , a tiszáninneni ev. ref. egyház-
ker. püspöke, szül. 1817. jan. 21. Felső-Nyárádon, 
Borsódm. Sárospatakon hallgatta a hittudományokat, 
1842 —44-ig mint pap a külföldi egyetemeket láto
gatta, 1857. egyházker. aljegyző, 1860. főjegyző, 
1866. püspök és ez alapon később a főrendiház tagja, 
1870. kir. tanácsos. 1891. nagy részvét közt ünne
pelte negyedszázados püspöki jubileumát. Szónokla
tokat s más munkákat is irt. — 2) M a r g i t , zon
goraművésznő, szül. 1868. szept. 15. Miskolczon. 
1887. végezte tanulmányait a bpesti zeneakadémián, 
azóta több izben játszott nyilvános hangversenye
ken. — 3) Mik lós , országgyűlési képviselő, szül. 
1843. nov. 17. Jogot végzett, 1869. Komárom megye 
aljegyzője, 1872-ben főjegyzője, 1887-ben lemondott, 
1888 óta orsz. képv. — 4) R ó b e r t , dévai főreálisko-
lai tanár és iró, szül. 1842. febr. 21. ; sokat irt hír
lapokba; történeti dolgozatokat is közölt, a Hunyad-
megyei tört. és régészeti társulat (1. e.) titkára s év
könyvei szerkesztője. 

Kunágota, község Csanád m., 4999 lak. 
Kunaxa, az Euphrat m. fekvő helység Babyloniá-

ban, hol 401. K. e. Artaxerxes az ifjabbik Cyrust 
megverte. 

Kun-Baja, község Bács-Bodrog m., 2586 lak. 
Kunckel (Lövenstjern) J á n o s , vegyész, született 

1638 körül Hüttenben, Rendsburg mellett. 1677. Wit-
tenbergában tanult, 1688. bányatanácsos Stockholm
ban, f 1703. márcz. 20. Felfedezte a phosphort és fel
találta a rubinüveget. 

Kun-codex, codex cumanicus, a velenczei Szt-Márk 
templom könyvtárában levő középkori kézirat, mely 
a régi kunok nyelvének egyik legérdekesebb irodalmi 
emléke. Kiadta gróf Kuun Géza (Bpest 1880.). 

Kuncz, 1) Adolf, a csorna-premontrei kanonok
rend főnöke, prépost, bölcsészettudor, a Sopron me
gyei régészeti egylet elnöke, szül. 1841. decz. 18. 
Sálon, Vasm., 1857. lépett a premontrei rendbe, 1867. 
letette a tanári és tudori vizsgálatokat, 1884. csornai 
prépost és képv., azután a rend praelatusa. Termé
szettud. szakiró. — 2) Elek , az aradi tankerület fő
igazgatója, szül. 1846. Kisfaludon, Zala m. 1862. 
tanár, s 1882—90. az aradi főgymnasium igazgatója 
volt. Azóta főigazgató. Irt több paedagogiai szak
dolgozatot sgymnasiumipaedagogiát. — 3) I g n á c z , 
jogakadémiai tanár és iró, szül. 1841. jul. 31. Rédén, 
Veszprém m. Jogot végzett, 1864—66. Fejér megye 
előbb tiszt., azután valóságos aljegyzője, 1866 óta a 
pécsi, győri és jelenleg a pozsonyi jogakadémián 
tanár. Főbb munkái: Az államélet (1870.), és A nem
zetállam tankönyve (1888.). A demokratia eszméje és 
szervezete czímü dolgozatát a magy. tud. Akadémia 
adta ki 1885., folyóiratokban (Jogtud. Közi., Magyar 
Phil. Szemle) szintén több tanulmánya jelent meg. 

Kund J e n ő , orsz. képv., szül. 1841. Somogy me
gyében, hol birtokos. 1892. orsz. képviselő. 

Kund v. Z o t h m u n d , a monda szerint I. Endre ide
jében élt ügyes búvár, ki a Pozsonyt ostromló Henrik 
császár élelemszállitó hajóit megfúrta és elsülyesz-
tette, mire a császár kénytelen volt békét kötni és 
elvonulni. 

Kundus, Afghanisztánhoz tartozó (1859 óta) tar
tomány Ázsiában a Hindukus és Amu Darja közt, 
400.000 lak. Főhelye K. 

Kunene, nagy hajózható folyó Angolában (Afrika), 
az Andrade Corvo lánczolaton, 12° d. sz. alatt ered 
és 1 7 V 2 0 d. sz. alatt ömlik az Atlanti oczeánba. 
Egyik nagy mellékfolyója a Kalonga. Vidékét Magyar 
László 1853. járta be. 

Kunfalva, község Trencsén m., 658 lak. Hozzá 
tartozik Rajecz-Teplicz fürdő (1. e.). 

Kunhalmok v. hunhalmok, hazánk különböző 
részeiben elszórtan található dombok, melyek temet
kezési helyül szolgáltak. 

Kunhegyes, rend. tan. város Jász-Nagy-Kun-
Szolnok m., 8465 lak. 

Kunics F e r e n c z , tudós jezsuita, szül. 1697. Vas
megyében, a nagyszombati akadémia rektora, f 1763. 
Sopronban. Latin nyelvű történeti munkákat, ma
gyarul egy »Szedecziás« czimü szomorujátékot irt 
(Kassa, 1752.). 
Kunigunda, szent, luxemburgi grófnő, II. Henrik 

császár felesége (1002—1024); f 1031. márcz. 3. 
kolostorban. 1200. szentté avatták. 

Kunkor, heliotropium, növény az érdeslevelüek 
(asperifoliae) rendjéből. Fajai nálunk az e u r ó p a i 
k., h. europaeum és a h e n y e k., h. supinum; isme
retes a h. peruvianum, cserje, tojásdad-lándzsás 
levelei érdesek, virága halványkék, illatos, Peruból 
származik, diszvirág. 
Kun kötés, mesterséges hurok, melylyel a marhát 

a jászolhoz kötik; egy rántással el lehet oldani, ha 



a kötél szabadon csüngő végét fogjuk, de minél 
szorosabbra húzzák a másik végét, annál szorosabb 
lesz a hurok. 
Kun László, IV. László (1. e.) magyar király. 
Kun László, szinmű D u g o n i c s Andrástól, ada

tott »Berényi Jolánta« czimmel is, Bertuch »Elfridé«-
jének átdolgozása (1. Elfrida). 

Künn hatalmas, benn virágzó És szabad, Bizton 
álljon Sérthetetlen Jog alatt. V ö r ö s m a r t y : Fóti dal. 

Kunok, török-tatár eredetű népfaj, mely ur név 
alatt a Kaspi tó és a krimi félsziget között lakott, 
később a rokon besenyőket űzve maga előtt, mind 
közelebb nyomult a Duna felé. Hazánkban a k. elő
ször 1086. jelentkeznek, ámbár a krónikák kunok
nak nevezik a Kiev alatt egyesült k a b a r o k a t s 
azon besenyőket, kik a vezérek és az első királyok 
korában az országba költöztek. A mondott évben 
a Szent Lászlóval versengő Salamon király hívására 
jöttek be; László ekkor és másodszori betörésük 
alkalmával is kiűzte őket. Mig egyik csoportjuk 
1004—1141 között palócz név alatt szivárgott be 
és a Mátra vidékén telepedett le, a k. faj zöme a 
besenyőkkel együtt az Alduna környékén, a mai 
Romániában vetette meg lábát s innen nyugtalanitá 
az erdélyi területet. A XIII. szd elején nagy részük 
kereszténynyé lett, s Róbert esztergomi érsek 1227. 
a kun püspökséget alapitá. A mongolok elől 1239. 
K u t h e n (1. e.) vezérökkel szám szerint 40.000-en 
hazánkban kerestek menedéket; IV. Béla a Duna-
Tisza síkságán telepité le őket; s mig a visszama-
radtakat a mongol invasio egészen elsöpörte, a be
vándoroltak megőrizték nemzetiségöket és fajjellegü
ket s IV. László idejében az ifjú királyra gyakorolt 
befolyásuk által vezérszerepet is játszottak; meg
térítésük és polgárosulásuk azonban hosszú idők 
munkája volt, s csak I. Lajos alatt fejeztetett be 
teljesen. Politikai kiváltságaikat a j á s z o k k a l együtt 
(1. e.) a legújabb korig megőrizték. 

Kunország, 1. Cumania. 
Kunos I g n á c z , nyelvész, szül. 1863. Debreczen-

ben. A bölcsészeti tanfolyamot a bpesti egyetemen 
végezte s az összehasonlító nyelvészet terén mű
ködik. Többször járt Törökországban és Kis-Azsiá-
ban s ozmán-török népköltési gyűjteményeket tett 
közzé. A török népies dialektusok alapos ismerője. 

Kunoss E n d r e , költő, szül. 1810. Hetyén (Vas 
m.). Ügyvédi vizsgálatot tett, de folyton anyagi 
bajokkal és betegségével küzdve nevelősködött Zichy 
Ödön, majd Batthyányi gróf családjánál, f 1844. Ka
lózon (Fehér m.). Költeményei a 40-es években igen 
népszerűek voltak. Legismertebb a »Kitárom resz
kető karom« kezdetű dala. Két kötete jelent meg : 
Dalfüzér 1840. és Versei 1843. 

Kunság, 1. Kis- és N.-Kunság. 
Kun-Szent-Márton, rend. t. város Pest m., 12.554 

lak., a Kőrös vize mellett. Gymnasium. Járásbir. 
Kun-szt-márton-szentesi helyi érdekű vasút, 

engedélyeztetett 1887-ben 90 évre ; a pá-ya hossza 
22.145 km, 1887. szeptember 24-én adatott át a 
forgalomnak; üzemét a m. kir. államvasutak kezelik. 

Kun-Szent-Miklós, község Pest m., 8239 1. Gym
nasium, járásbir., adóhiv. Hajdan földvára volt. 

Kunsziget (Öttevénysziget), község Győr megyé
ben 1006 lakossal. 

Kun-Szöllős, község Torontál m., 1127 lak. 
Kup, község Veszprém m. 1017 lak. 
Kúp, conus, mértani kerek test, melyet sik, rendesen 

kör alapfelület és a görbített kúpfelület határol. A k. 

felület keletkezik, ha valamely egyenes, mint alkotó, 
vmely adott görbe vonal, mint vezető, mentén ugy 
mozog, hogy a térben adott szilárd ponton, a csú
cson, állandóan keresztül megy. Szűkebb értelemben 
k. alatt mindig a kö r k. értendő, melynek vezető 
vonala kör és alapfelülete körfelület. Azon egyenes, 
mely a csúcsot az alapfelület középpontjával össze
köti, ak. t e n g e l y e ; minden egyenes, mely a csúcsot 
az alap valamely kerületi pontjával összeköti, a kúp 
o l d a l a ; a távolság a csúcstól az alapfelületig a kúp 
m a g a s s á g a . H a a tengely függélyesen áll az alapra, 
ugy a k. függélyes, máskülönben pedig ferde. A füg
gélyes k. keletkezését ugy is képzelhetjük, hogy vala
mely derékszögű háromszög egyik befogója, mint 
tengely körül forog; c s o n k a k., 1. csonka. A k. tér
fogata = alapfelület szorozva a magasság 1/ 3-val. 

Kupa v. K o p p á n y , Zirind fia, a leghatalmasabb 
nemzetségfők egyike ; rokonságban állott az Árpád-
házzal, vagy talán éppen annak sarja volt; a Dunán
túl nagy részét, Somogyot és környékét birta. Géza 
fejedelem halála után özvegyét, Ádelhaidot akarta 
nőül venni, s midőn ez nem sikerült, a kereszténység 
terjesztésének ellenszegülve, 998. fellázadt István 
fejedelem ellen, kit a tróntól meg akart fosztani. Vesz
prém város falai alatt ütközött meg István hadaival, 
s Venczellin, wasserburgi gróf a harcz folyamán pár
bajban megölte. Testét felnégyelték s az ország négy 
városában a kapukra szegezték; javait István a 
pannonhalmi monostornak adományózta. 

Kupa, 1) drágább anyagból készült kanna-alaku 
ivóedény ; — 2) vízhordó edény, öntöző kanna ; — 
3) némely vidéken használt űrmérték, egy vagy két 
iteze tartalommal. 

Kupacsosak, cupttliferae, nóvényrend; virágaik 
nálunk egylakiak, a himvirágok barkákban állók, az 
anyavirágok barkákban, fejecsekben vagy füzérben ; 
porodájuk 5 — 20. Gyümölcsük makk. Ide tartozik 
a bikkfa, fagus ; gyertyánfa, carpinus ; szelid gesz
tenyefa, castanea; tölgy, quercus; mogyoró, corylus ; 
véniezfa, ostrya. 

Kupacz, kis halom (trágya, zöldség, stb.); különö
sen a 2 köbméteres kavicshalom. 

Kupak, a pipa födele bádogból, rézből stb. Kupak
t a n á c s , tudatlan, szűk látkörü szűrös atyafiakból 
álló falusi tanács, továbbá pletykázó társaság. 

Kupcsiga (conus), tüdős csigafaj, háza kúpalakú. 
A régibb geol. képletekben igen gyakori, ma csak egy 
faja, a c. textilis, él a középtengerben. 

Kupecz (szláv: kupiti — vásárolni), vásárokra 
járó sertés-, ló- v. marhakereskedő. Eredetileg a szó 
az oroszoknál oly kereskedőt jelentett, ki egyúttal 
katona is volt. 

Kupeczky J á n o s , magyar festő, szül. 1667-ben 
Bazinban,hol atyja takács volt, 15 éves korában meg
szökve a takácsmesterség elől, festőnek képezte ki 
magát; Luzernben s Bécsben tanult s 22 évet töltött 
Rómában történeti és arczkép-festészettel. Mint arcz-
képfestő kiváló helyet foglalt el kortársai között; 
modora Rembrandtéra emlékeztet. Rómából Bécsbe 
visszatérve, az udvar és az arisztokratia kedvencz 
festőjévé lőn, de később, mint a cseh testvérek fele
kezete tagjának, vallása miatt el kellett hagynia 
Bécset, f 1740. Nürnbergben. II. Rákóczy Ferencz 
stb. arczképét is megfestette. Az országos képtárban 
több képe van. Életrajzával foglalkoztak magyarul 
Zsilinszky Mihály, németül Nyári Sándor. 

Kupicza, kis pálinkás pohár. 
Kupikék, 1. hupikék. 



Kupola, 1. boltozat; a k. építés fejlődése : a római 
pantheon 25. évben Kr. u. 43'/a m. átmérőjű és ma
gas ; Diocletian császár spalatoi palotájában lévő 
Jupiter-templom 8 szögletü alapon, 305. ; Constantin 
sirja Rómában, 360., szt. János baptisteriuma Flo-
renczben, 400—500.; San Vitaié kupolatemplom 
Ravennában, 547. ; Zsófia k. templom Konstantiná
polyban, 31 '4 m. nagyságú négyzetes alapon, 537.; 
florenczi székesegyház kettős k.-ja, 1434. ; a római 
szt. Péter templom k.-ja, 1563. épült. 

Kúpos kerék, fogaskerék, melynek fogai csonka
kúp alakjában vannak állítva. 

Kúpszelet, görbe vonal, mely a csúcs mindkét ol
dalán kellően meghosszabitott kúpnak vmely sik 
által való metszése folytán keletkezik, s pedig e l l ip-
s i s (különleges esetben kör), ha a sik sem a tengely -
lyel, sem vmely oldallal nem párhuzamos; p a r a b o l a , 
ha a sik vmely oldallal ; h y p e r b o l a , ha a tengely-
lyel párhuzamos. 
Kupuszina, község Bács-Bodrog m., 3444 lak. 
Kur (Kyros), folyó, orosz Örményországban ered 

és az Apseron félszigeten alul a Kaspi tengerbe 
szakad. 

Kúra (lat.), gyógymód. 
Kürassz (francz., cuirasse), bőrből készült mell

vért, a nehéz lovasság ( k ü r a s s z í r o k ) fegyverzeté
nek része. 

Kurd, község Tolna m., 1706 lak. 
Kurdok, nomád néptörzs Örményországban és 

Mesopotámia közt, nyelvök indogermán, felekezetileg 
sunniták ; lakhelyök Kurdisztán nevet visel. A har-
czias nép a töröknek és perzsának hódol. 

Kürenbergi lovag, középfelnémet költő, 1150 körül 
élt Linz felett a Duna mellett; költeményeiben a Ni-
belung versszakot használta, s ennek alapján Pfeiffer 
és Bartsch, nálunk Szász Károly, őt tartották a Nibe
lung-ének szerzőjének de e föltevést az ujabb kuta
tás alaptalannak bizonyította. 

Kurfirsten, hegy, 1. Churfirsten. 
Kurgánok, kup alakú sirhalmai a kihalt d.-szibé-

riai finn népeknek, gazdag őskori leletekkel. 
Kurilok, Japánhoz tartozó vulkánikus szigetcso

port a Nagy oczeánban, Kamcsatkától délre húzód
nak, ter. 12.000 km a, aino lakosokkal. Prémkeres-
kedés. 

Kurima, község Sáros m., 1016 lak. a Topoly 
völgyében. 
Kurisches Haff, parti tó Poroszország é.-k.-i részén, 

1621 km 9 nagy és 7 m. mély, ide alkotta a Memel 
nagy deltáját. A Keleti tengertől a Kurische Nehrung 
választja el. 

Kurizálni, udvarolni, 1. cour. 
Kurland, orosz kormányzóság (1795 óta), területe 

27.286 km 2, 682.792 lak., kik nagy részt néme
tek és lettek. 
Kurmark, a régi Brandenburg őrgrófság területé

nek nagyobbik része; a másik rész a Neumark volt. 
Kuropatkin A lexe i Nikolajevits, orosz tábornok, 

katonai iró és utazó, szül. 1848. Résztvett az orosz
török és 1880—81. az Achal-Teke elleni hadjárat
ban. Művet irt az 1877—78. orosz-török háborúról. 

Kuro-Sivo (fekete áram), áram a Csendes oczeán
ban, az északegyenlitői áramból Formosa keleti 
partján ágazik ki s mint északegyenlitői áram Cali-
fornia partjait érinti. 
Kürpöd, község Szeben m., 1418 lak. 
Kursanecz, ma Zrinyifalva, község Zala m., 378 1., 

a Dráva mellett; a határán levő erdőben esett a vadá

szó Zrínyi Miklós, a költő, 1664. a vadkan áldoza
tául. A helyet ódon emlékkő jelzi. 

Kürschner József , német iró, szül. 1853. Gothá-
ban, a stuttgarti »Deutsche Verlagsanstalt* irodalmi 
igazgatója; több, nagyon elterjedt német lexikont 
szerkesztett. 

Kursid basa, 1. Guyon. 
Kurszk, nagy orosz-kormányzóság, ter. 46.456 

km 9, 2,354.804 lak. Főhelye K., a Tuskara m., 45.000 
lak. Elénk ipar. 

Kürt, eredetileg ökörszarvból készült fúvóhang
szer, melyet a csordapásztorok, vadászok ma is jel
adásra használnak; a zenész-kürt rézbádogból készül 
s bonyolultabb szerkezetű, billentyűzettel is birhat 
(billentyűs kürt). K ü r t - z e n e , csupán bádoghang
szereken előadott zene. 

Kürt, község Komárom m., 2.508 lak. 
Kurta kalapács, sitta europaea, a czinkék család

jába tartozó, felül kékes-szürke, alul rozsdaszinü, 
szemén egy fekete vonással biró kúszó madár. 

Kurtakér, község Arad m., 1768 lak. 
Kurta korcsma, kisebbszerü, szegényes csapszék, 

többnyire olyan, hol az évnek csak bizonyos részé
ben (szent Mihálytól szent Györgyig) mérnek bort. 

Kurtály, 1. karabély. 
Kurta nemes, kevés vagyonú v. szegény nemes. 
Kurtavas, bilincs, mely lakattal egymáshoz csa

tolható két vaspereczből áll, hogy a kart a lábszár
hoz lehessen kötni. A büntetés e módját főleg a ka
tonaságnál alkalmazzák; tartama 6 óránál többre 
nem terjedhet. 

Kürthy S á n d o r , orsz. képv. szül. 1830. Atkárban, 
Heves m. Résztvett a szabadságharczban, 1849. aug. 
3. a debreczeni csatában elfogták és az osztrák se
regbe sorozták, 1884 óta orsz. képviselő. 

Kurtics, község Arad m., 6582 lak. 
Kurtina, szinpadi függöny, 1. kortina. 
Kürtő, kémény (1. e.). 
Kürtös, h o r n i s t a ; hivatalos elnevezése a trombi

tával felszerelt katonának. 
Kürtősfánk, sütemény, melyet dorongra tekergetve 

sütnek, nevezik d o r o n g f á n k n a k , b o t r a t e k e r c s 
nek is. 

Kürtös kalap, a cylinder-kalap elnevezése. 
Kurtya, község Krassó-Szörény m., 1231 lak. 
Kurucz nevet viseltek a latin crux ( — kereszt) után 

Dósa György keresztes vitézei (cruciati), e név a 
XVII. század második felében újra feléledt; akkor 
a Zrínyi, Frangepán és Nádasdy kivégzése után 
javaiktól megfosztott és Erdélybe menekült u. n. 
b u j d o s ó k (1. e.) Szepessy, Petrőczy, később Wes
selényi Pál és végül Thököly Imre vezérlete alatt 
fegyverrel támadva politikai és vallási jogaik védel
mére, magukat k u r u c z o k n a k , az udvar pártján 
küzdőket pedig l a b a n c z o k n a k nevezték s ez elne
vezést II. Rákóczy Ferencz fölkelése alatt is megtar
tották ; ma e névvel kellemetlent, erősét jeleznek, pél
dául k. időjárás. 

Kurucz király, Thököly Imre fejedelmet szokás 
igy nevezni. 

Kuruczvas, a »kurta-vas« elnevezése a »kurz ge-
schlossen«-ból. 

Kurucz világ, a kor, mely 1671. kezdődött s 1711. 
a szatmári békekötéssel ért véget. 

Kuruzslás, betegeknek gyógykezelése keresetképen 
oly egyének részéről, kik a törvény értelmében erre 
nem jogositvák. 1876: XIV. t.-cz. A közegészségügyi 
törvény a tiszti főorvos kötelességévé teszi, a k., az 



egészségre veszélyes szokások, babonák, előítéletek 
kiirtására javaslatokat tenni. 

Kurz K á r o l y , lovag, vezérőrnagy, szül. 1832. Az 
innsbrucki landwehr-dandár parancsnoka. 

Kurzibold ( = k i s ember), németmondai alak, valódi 
nevén Konrád herczeg, Alsó-Lahngau grófja, f 948., 
I. Henriknek és Nagy Ottónak kegyelt vitéze, sok te
kintetben emlékeztet Toldi Miklósra s Heinrich 
Gusztáv föltevése szerint (A Toldi-mondáról, Egyet. 
Phil. Közi. III. évf. 152.) befolyással is lehetett a 
Toldi-monda alakulására. 

Kusadassi (Scala nuova), város Aidin kis-ázsiai 
vilajetben az Aegaei tenger m., 10.000 lak. Kikötő és 
kereskedelem. 

Kusaly, község Szilágy m., 770 lak., régi templom. 
Kusk, folyó Közép-Ázsiában, Heratnál ered, Pends-

déhtől északra, Ak-Tupánál ömlik a Murghabba; 
völgyében ut vezet Heratba; 1885. márcz. 30. a fo
lyónál harcz volt az oroszok és afghánok közt, mi 
Anglia és Oroszország közt hosszadalmas tárgyalá
sokra adott okot. 

Kusnicza, község Mármaros m., 1221 lak. 
Kussevics S z v e t o z á r (blackói), Horvátország 

egyik képviselője a magyar főrendiházban, szül. 
1823. ápr. 14. Pozsegában. 1847. mint Pozsega kö
vete részt vett a pozsonyi országgyűlésén, 1848. 
Deák minisztériumában fogalmazó, 1854. helytartó
sági titkár, 1861. tanácsos, 1874-ig Szerem m. főis
pánja, 1875 óta képviselő. A Ferencz-József- és a 
Lipót-rend lovagkeresztese, 1862. osztrák, 1880. 
magyar nemességet nyert. 

Kussics, község Temes m., 2403 lak. 
Kussolni, v. kushadni, hallgatni (l. couche). 
Kustély, község Temes m., 2246 lak. 
Küstrin, város Frankfurt porosz kormánykerület

ben az Odera és Warthe egyesülésénél, 17.000 la
kossal; vár. 

Kuszma, hüllő a fénylő gyikok (scincoidei) család
jából. A t ö r é k e n y k., anguis fragilis, 40 cm. h., 
végtagok nélkül, bronzszínű, oldalt sávokkal, alul 
világos. Farka könnyen eltörik, de újra nő. Eleven
szülő, nálunk is előfordul. Teljesen ártalmatlan állat. 

Küsznacht, 1) hegység Svycz svájczi kantonban, a 
Riginél s a vierwaldstátti tó é.-ny. ágánál; a Teli-
mondában nagy szerepet játszik, régi Teli-kápolna; — 
2) helység Zürich svájczi kantonban, a zürichi tónál. 
Küszöb, bármely nyilasnak, de főleg ajtó- v. kapu

nyitásnak talpa, melyet k. gerenda, k. deszka v. k. 
fal határol. 

Kúszó növények, melyeknek szára egyéb tárgyak 
körül kanyarodva felkúszik, p. o. a liánok. 

Küsztendse, város, 1. Konstanza. 
Kusztora, 1) fanyelű bicsak ; — 2) bistouri, 1. e. 
Kút, aknaszerü, rendesen kifalazott mélyedés, mely 

a talajvíz gyűjtésére szolgál, a vizet belőle merítés, 
szivattyúzás v. csővezeték által nyerik. Kisebb mély
ségnél a k.-at ássák és pedig: v. egyszerű kiásás 
vizmerités mellett, v. az alsó részében sülyesztés viz-
merités mellett, v. pedig az alsó részében kotrás viz
merités nélkül. Ha a vizvezető rétegnagyobb mélység
ben van, akkor fúrás által állítják elő, 1. a r t é z i k. 
Az u. n. a b e s s i n i a i v. a m e r i k a i c s ő k u t csúcsban 
végződő és e felett kilyuggatott vascsőből áll, melyet 
a földbe bevernek, felső végén szivó szivattyú van. 

Kutacs, fej el á g y a , fontanella, a magzat koponya
csontjainak hártyás, benyomható találkozási helye ; 
fontosabb k.-ok a n a g y v. homlok-k. a koszorú- és 
nyilvarrat találkozási helyén, vmint a k i s - n y a k -

szi r t -k . a lambda-és nyilvarrat találkozási helyén. 
A k.-ok nemsokára születés után bezáródnak, a 
nagy k. csak a 2-ik életévben tűnik el. 

Kútágas, a gémes kut függélyes törzse, azon ágas 
gerenda v. fatörzs, mely ágai közé csatolva a gém
fát tartja. 

Kutahia, kereskedelmi város Chodavendikjár ázsiai 
török vilajetben, 40.000 lakossal. Régente Kotyaeon. 
1851-ig számos magyar emigráns Kossuth Lajossal 
itt volt internálva. 

Kutais, orosz kormányzóság Transkaukasiában, 
ter. 36.478 km a, 922.564 lak. Fővárosa K., a Rion 
m., 12.741 lak. Élénk kereskedelem. 

Kutas, község Somogy m., 1289 lak. 
Kutassy J á n o s , esztergomi érsek ; 1577. eszter

gomi kanonok s 1592-től pécsi püspöki czimmel az 
esztergomi főegyházmegyei kormányozta ; 1596 ban 
győri püspök és kir. kanczellár, 1597. esztergomi 
érsek és kir. helytartó lett. f 1601. szept. 16. Nagy
szombatban. 

Kutasz, s z o n d a , sebészi segédeszköz sebjára
tok, mélyen fekvő kóros részek (csontszu), a szer
vekbe jutott idegen testek (golyó) felkutatására, 
sebészi eszközöknek bevitelére (vájt k.), megszűkült 
szervek tágítására (húgycső-, bárzsing- v. gyomork.). 

Kutatás, a bányatörvényben fentartottnak kimon
dott v. is a földtulajdonnak járulékát nem képező 
ásványoknak és érczeknek természetes települési 
helyeiken való felkeresése. A k.-t a kir. bányakapi
tányságok engedélyezik és pedig a hatáskörük alá 
tartozó kisebb-nagyobb területekre, megyékre, ez az 
úgynevezett s z a b a d k u t a t á s . A kutató részére 
kiállított okmány a k u t a t á s i e n g e d é l y . Kőszén
nél és földgyantánál a föld tulajdonosának beleegye
zése is szükséges. Ha valaki bizonyos területen má
sok kizárásával akar kutatni, z á r t k u t a t á s é r t tar
tozik folyamodni azon bányakapitánysághoz, mely
nek kerületébe a zártkutatmány tere tartozik. Egy 
zártkutatmány v. k.-i tér , egy 428 m. sugarú kör 
területét foglalja magában. 

Küteg, a kiütés egyik orvosi elnevezése. 
Kutesk, besenyő fejedelem, ki szent László alatt a 

hozzá menekülő Salamont a magyar trónra akarta 
segíteni 1804—6 közt, de megveretett. 

Kutfalva, község Alsó-Fehér m., 1642 lak. 
Kútfő v. kútforrás, ált. vminek forrása, szülője, 

eredete; szűkebb értelemben mindazon segédeszköz, 
melyet vmely tudományos mű megírásánál felhasz
nálnak. Igy pl. a történelmi kútfők azon irott ma
radványok, melyek vmely történeti eseményt előad
nak, évkönyvi följegyzések, krónikák, önéletrajzok, 
naplók, hírlapok stb. Szokás k ö z v e t l e n és közve
t e t t kútfőket megkülönböztetni. Közvetlenek a törté
netírásra nézve az egykorú följegyzések, okmányok, 
műemlékek, érmek stb., közvetettek pedig azon mű
vek, melyek amazoknak már feldolgozásai, milye
nek pl. a monographiák. 

Kutgém, a gémes kut azon része, mely a kut-
ágasra van fektetve s végén vékonyabb póznát tart, 
melynek végén a veder függ v. reá akasztható. 

Kuthen, kun fejedelem, a tatárok által hazájából ki
űzetve, 1238-ban 40.000 harczossal Magyarországba 
jött s itt IV. Bélától népe számára a Tisza mentén 
nyert települő helyet. O maga Pesten telepedett le, 
hol háza népével felvette a keresztségét. A rakon-
czátlan kunok folytonos villongásban éltek a ma
gyarokkal s ezek a tatárok közeledésének hirére a 
kunokat gyanúsították az ellenség behívásával. 
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A felbőszült nép e gyanú hatása alatt a már előbb' 
őrizet alá helyezett K.-t 1241. tavaszán lakásán meg
támadta s családjával együtt felkonczolta. 

Kuthy, 1) J ó z s e f dr., a székesfehérvári áll. főreál
iskola igazgatója, szül. 1849. Agárdon (Fehér m.), 
műegyetemi tanulmányainak végeztével 1874-ben a 
mérnöki oklevél mellé megszerezte a tanárit is, 
1872 — 75. műegyetemi tanársegéd, 1875 — 87. a zen-
tai gymnasium és népiskolák igazgatója. Mint ilyen 
számos népiskolát szervezett s a zentai gymnasium 
uj épületét és teljesen modern berendezését is léte
sítette. 1887 ótá a székesfehérvári áll. főreáliskola 
igazgatója s az ő fáradozásának köszönheti ez inté
zet a szép uj palotát, melybe 1892. őszén költözik 
át. Vezetése alatt ez intézet a virágzás magas fokára 
emelkedett s valósággal mintaintézetnek nevezhető. 
K. a 70-es években munkatársa volt a Néptanítók 
Lapjának, több czikket irt a Középiskolai Tanár
egylet Közlönyébe. Önállóan megjelent dolgozatai : 
»Két algebrai egyenlet resultánsáról« (1880.) és 
» Tudomány és tanitás« (1892). — 2) L a j o s iró, 
szül. 1813. Biharban. Ügyvédnek készült, de iróvá 
lett. Az önkényuralom alatt hivatalt vállalt, a miért 
a közvélemény ellene fordult. Utolsó napjait elvonult-
ságban töltötte, f 1864. aug. 27. Egy időben igen 
kedvelt elbeszélő volt. A franczia romantika hatása 
alatt irt. Hatalmas képzelem, bizarr izlés jellemzik. 
Legzajosabb hatást tett Hazai rejtelmek cz. regénye, 
Sue Eugen mintájára. Irt több drámát is. L. Váli 
Béla, Kuthy Lajos élete és munkái 1880. Degré, Emi. 
egy elitélt fölött, Kisf.-Társ. Évi. u. f. Lauka Gusztáv, 
K. L. Otthon 1875. Endrődi Sándor, K. L. életéhez, 
1886. I. Főv. Lapok. 

Kúti Már ton , székesfehérvári róm. kath. kanonok, 
szül. 1832. Györkönyön (Tolna m.). A szabadsághar-
czot mint 16 éves ifjú a honvéd tüzérség soraiban 
harczolta végig, 1853. papnövendék lett, 1860—63. 
tanár a székesfehérvári főgymnasiumban, 1863—66. 
ugyanott a reáliskolában, 1866. plébános s mint ilyet 
1869. a fehérmegyei papság képviselőül küldötte az 
autonómiai congressusra, hol az alsó papság anyagi 
és morális érdekeinek védelmében nagy jelentőségű 
munkásságot fejtett ki s a világi elemnek az egyház 
külső vezetésében való részvételét sürgette. Eszméi 
érdekében a napi sajtóban (Pesti Napló, Hon stb.) is 
buzgón működött. 1888 óta székesfehérvári székes
egyházi kanonok és papnöveldéi igazgató. 

Kutno, város Varsó orosz kormányzóságban, 
14.000 lak., az Okna mellett. 
Kutschke-dal, az 1870/71. háborúban népszerű ka

tonadal; Kutschke nevü katonának tulajdonították, 
de Pastorius lelkész szerzetté. Igy kezdődik: Was 
kraucht dort in dem Busch herum, Gewiss, es ist 
Napulium. 

Kuttenberg, város Csehországban, 14.000 lakos. 
Ólom- és ezüstbányászat. 

Kutti, község Nyitra m., 2883 lak. 
Kutusov M i h á l y , K a r i o n o v i t s G o l e n i s t s e v , 

orosz tábornagy, szül. 1745. szept. 16. 1801. főkor
mányzó Pétervárt, 1805. az egyesült osztrák-orosz 
sereg fővezére Austerlitznál, 1812. az orosz hadsereg 
főparancsnoka, ez év szept. 12. Borodinonál harczolt, 
Smolenszknél megverte Davoűt-t és Neyt; f 1813. 
ápr. 28. Bunzlauban. 

Kutya, canis, eb, állatfaj a kutyafélék családjából. 
Fajtái a ko l sum, c. dukhunensis, Indiában, a 
b u a n z u , c.primaevus, Kasmírban, az a d j a g , c. ru-
tilans, a Szunda-szigeteken és Japánban, az a l p e s i 

eb, c. alpinus, Kelet- és Közép-Ázsiában, elvadult a 
d i n g o Ausztráliában. A h á z i k., c. familiáris, elter
jedt fajtái nagyon sokfélék. Ide tartoznak, az a g á r , 
c.f. grajus, nagyon gyors futó; az o l a s z k., c.f.g^ 
italicus, kicsi, finom alkatú; a skó t a g á r , c. f. g. 
hibernicus, és mint égalji válfaj az o r o s z agár, hosz-
szuszőrüek; a m e z i t l e n k., c. f. africamis, kicsi, 
kopasz, érzékeny, Afrika belsejében él. Az agár és a 
szelindek közötti korcs a d á n k., mely kül. Angliában 
gyakori. A dogg-okhoz tartoznak: a s z e l i n d e k , 
c.f. molossus, nagyon bátor; a tulajdonképeni d o g g , 
a n g o l eb, c.f. anglicus, Angolországból; a b u l l 
dog , c. f. gladiátor, u. o., nagyon harapós, már a 
rómaiak használták állatviadalokra. A m o p s z , c.f. 
fricator, kicsi, gyakori Oroszországban; a b o r z eb, 
t a c s k ó (Dachshund), c.f. vertajus, lábai elgörbül
tek. S e l y e m e b e k , a fürj e s z e k számos válfaja; a 
n e w f o u n d l a n d i k., c. f. terrae novae; a leon-
b e r g i k,,- mely a bernáthegyi k. (1. e.) és a newfound
landi keresztezéséből ered és az u s z k á r (Pudel) 
c. f. aqualicus, a legokosabb ebfajta. Pincs-ebek, c. 
/. terrarius, a patkány-pincs és a majom-pincs. H á z i 
e b e k : a mészároseb, a juhászkutya, v. komondor és 
az eszkimo-eb. V a d á s z e b e k : a b o r z eb, róka- és 
borzvadászatra; a kopó , a vad felhajtására; a 
v i d r a e b , kül. Angliában vidra vadászatra; pa r -
f o r c e e b , parforce vadászatokra; a v é r e b , a meg
sebzett vad nyomának kutatására és a vad felhaj
tására; a fürj é s z v. f o g l y á s z e b , szárnyasok és 
nyulak vadászására; kurtaszőru pointer és pehely -
szőrü s e t t e r ; a g a r a k , nyulak és rókák hajtó vadá
szatára. 

Kutyabagos, puszta Bihar m.; gúnyneve Hajdú -
bagos városának. 

Kutyabőr, átvitt ért. nemesi adománylevél, mivel 
az okleveleknek való hártyákat rendesen kutyabőr
ből gyártották. 

Kutya-félék, caninae, állatcsalád a ragadozók rend • 
jéből; mellső lábaikon 5, a hátsókon 4 ujjuk van, 
karmaik vissza nem húzhatók; ujjonjárók. Felosz
tatnak a farkasok, lupinae és rókák, vulpinae a\csa\á.á~ 
jaira. A voltaképeni kutya-félék a farkasok alcsalád-
jába tartoznak. L. kutya. 

Kutyafuttában, gyorsan, hamarosan, rövidesen. 
Kutyagolni, gyalog járni, lótni-futni. 
Kutyahő v. ebhő, 1. kánikula. 
Kutyakaparó, puszta Borsod megyében; Petőfi 

egy költeményében leirt csárda. 
Kutyatej, eb te j , fü te j (1. e.). 
Kutyavásár, e közmondásban: csak egyszer volt 

Budán k.! Onnan ered, hogy egy juhász, kinek a tö
rök martalóczok egész nyáját elhajtották, megmaradt 
komondoraival felment Budára, hogy kutyáit odaadja 
a királynak, maga pedig beálljon a fekete seregbe. 
Budán Mátyás király parancsára a főurak drága pén-

*zen megvették a kutyákat s a szegény ember szép 
pénzzel tért haza, mit megirigyelvén kapzsi szom
szédja, nagy falka kutyát vásárolt össze s felhajtotta 
Buda várába, de onnan kutyáival együtt haza kerget
ték s azóta maradt fenn az emiitett közmondás. 

Kuun G é z a gróf, főrendiházi tag, a magy. tud. 
Akadémia tiszt, tagja, szül. 1838. decz. 28. Nagy
szebenben. 1850. bölcsészeti és nyelvészeti előadá
sokat hallgatott Bpesten és Göttingában, 1856 — 58. 
külföldön utazott s a sémi nyelvekben képezte ki ma
gát, 1867. a magy. tud. Akadémia lev., 1883. tiszt, 
tagja. Számos nyelvészeti, főleg sémi tanulmánya je
lent meg ; kiadta a Kun-codexet (1. e.). 



Kuvasz, nagyobbfajta juhászkutya. 
Kuvik, bagolyfaj sima fejjel és sárga szivárvány

hártyával. A h a v a s i k., strix nivea, 68 cm. h.; a 
k i s k. v. h a l á l m a d á r , alhene noctua, rigónagy-
ságu; a t ö r p é k . , strix passerina, Európában a leg
kisebb bagolyfaj; nálunk ritka. 

Kuvin, község Arad m., 1874 lak. 
Kuxa (a cseh cucus-ból), bányatársulatoknak bá

nyabirtokáról és bányavagyonáról a bányatársak 
számára kiállított részjegy, mely a részvényektől 
abban különbözik, hogy nem névértékről szól, ha
nem a bányavagyon hányadrészéről van kiállítva. A 
k. névre szól, forgatható és a bányahatóságnál veze
tett részvénykönyvbe fel van jegyezve, ahol az átru
házás is feljegyeztetik. A bányatörvény 140. §. értel
mében egy bányatársulat 128 bányarészvénynél és 
egy részvény száz résznél többre nem osztható. K. a 
részvénytől abban különbözik, hogy a bányaválla
lat, ha érdeke követeli, ujabb befizetést kérhet a k. 
tulajdonosától; nálunk a k. nem tőzsdei forgalom 
tárgya. Németországban, Essenben külön k. tőzsde 
van, hol csakis k.-okban kötnek ügyletet. 

Kuxhaven, kikötőhely a hamburgi kerületben az 
Elbe-torkolat m., 5000 lak. Világító torony. 

Küzd az erős , de halad ; gyöngébb őt lesve nyo
mozza, És ha nem érheti el, régi szokásra kevély. Az, 
ki akar s nem tud, kész mindig gunynyal Ítélni ; A 
tehetős hallgat: tette mutassa mit ér. K i s f a l u d y 
K. : Epigrammák. 

Küzdelem a létért, ang. . s t r u g g l e f o r l i f e (sztrögl 
for lájf), Darwin tanának egyik főelve. 

Küzdeni s győzni tanulj, kell küzdeni s győzni 
hazádért. K ö l c s e y : Versenyemlékek. 

Küzdés az élet, Kölcsey Ferencz mondja »Paraine-
sis«-ében ; e gondolat már Jóbnál (7, 1.) kifejezést 
talált: Militia est vita hominis (az ember élete harcz), 
Seneca is mondja : Vivere militare est (élni annyi 
mint küzdeni). 

Küzdj és bízva b ízzá l ! M a d á c h »Ember tragé
diája «-nak zárszavai, melyeket az Úr a jövője felett 
töprengő Ádámhoz intéz. 

Küzdtér, azon hely, hol ellenfelek, viaskodók, bir
kózók mérkőznek. 

Kuzma, község Verőcze m., 226 1. Időszaki forrás. 
Kuzmanovic S á n d o r , vezérőrnagy, szül. 1839. 

A zágrábi 84. honvéd-gyalogdandár parancsnoka. 
Kvacsala J á n o s dr., a pozsonyi ág. ev. lyceum 

tanára, szül. 1852. Petrováczon Bács m. Irt számos 
történelmi értekezést. 

Kvango (Kuango), a Kongónak legnyugatibb nagy 
hajózható mellékfolyója. 

Kvarcz, SiO a, kovasav, kovakő, stb., a hatszöges 
rendszerben jegeczedő nagyon elterjedt ásvány, mely 
166 kristályalakban ismeretes. Előfordul csoportok
ban, halmazosan, vaskos, szemcsés, tömött alakban, 
továbbá mint kavics és homok. Törése kagylós, egye
netlen. Üvegfényü, törési lapján zsirfényü v. fényte
len. Számos kőzetnek (gránit, gneisz, stb.) alkatrésze. 
Három csoportja: 1) k r i s t á l y o s o d o t t k., van 
viztiszta (bányavirág, mármarosi gyémánt), viola-
szinü (amethyst), sárga (citrin, cairngorm), szürke 
(füsttopáz), fekete (mórion), veres (vaskova); 2) va s 
k o s kvarcz, többé-kevésbé átlátszó, van rózsaszínű 

(rózsakvarcz), tejfehér (tejk.), kék (siderit), hagyma
zöld s benne sugárkő (prasun), zöldes, barnás, belse
jében amianthszálakkal (macskaszem), átlátszó vagy 
gyengén színezett, benne csillámpikkelyek (aventu-
rin). Ide tartoznak a kevésbé átlátszó calcedon-féle 
k.-ok : szürke (calcedon), almazöld (chrysopras), vér
veres (carneol), barnaveres (sardonix), kristályos és 
nem kristályos k. rétegek keveréke (achat), szines 
rétegű (onyx), dendrites rétegű (mokkakő) ; áttetsző 
szürke fajok : tűzkő és szarukő ; át nem látszók : jás
pis, heliotrop és a fekete lydiai v. próbakő ; 3) föl
de s k.-ok, némely k. sziklafaj és a sejtkvarcz (ha 
vizén úszik : uszókő). 

Kvarczit, kvarczszikla, szemcsés v. tömör kvarcz-
tömeg, mely néha porphyr- v. palaszerü ; leginkább 
az őskori képletekben fordul elő. 

Kvassay (kvassói és brogyáni), 1) Ede, a Petőfi-
társaság tagja, cs. és kir. kamarás, keresk. min. 
osztálytanácsos, szül. 1845. Bpesten. Irt számos elbe
szélést, regényt, tárcza- és gazdasági szakczikket. — 
2) J enő , miniszteri osztálytanácsos a földm. minisz
tériumban, a kultúrmérnöki intézmény szervezője, a 
vízügyi nagy tanács másodalelnöke és az orsz. viz-
épitészeti és talajjavitási hivatal főnöke, szül. 1850. 
július 5. Budán, 1878. kir. kultúrmérnök és a kultur-
mérnökség főnöke, 1884. miniszt. osztálytanácsos, 
1891. az orsz. vizépit. és talajj. hiv. főnöke. Irt na
gyobb szakmunkákat és számos czikke jelent meg 
hazai és külföldi lapokban. Kiváló része volt a víz
jogi törvény megalkotásában. 

Kvasz, Oroszországban vizben erjedt árpából, ke
nyérhéjból készített sörizü ital. 

Kviczala J á n o s , cseh nyelvész, szül. 1834. máj. 6. 
Münchengrátzben, 1859 óta prágai tanár, 1880—83. 
a reichsrath tagja ; az ifju-csehekhez tartozik. 

Kyanizálás, a fának telítése higanychloriddal. 
Czélja megakadályozni a korhadást és rothadást. 
Kyaxares (Kvakshatra), méd király, a méd biro

dalom alapitója, szerencsésen harczolt a skythák, a 
lydiaiak és az assyr birodalom ellen, f 593. Kr. e. 

Kyffháuser, az Alsó-Harz magános emelkedése 
Schwarzburg német fejedelemségben, Frankenhausen 
közelében; a német monda szerint a hegy belsejében 
alszik s itt várja I. Hohenstaufen Frigyes német csá
szár feltámadását. Nemzeti emléket építenek csúcsán. 

Kymrek v. cymrekj Wales kelta lakosságának 
régi neve a benszülötteknél. 

Kynoskephalae ( = kutyafejek), domblánczolat 
Thesszaliában, hol 364. Kr. e. Pelopidas elhunyt és 
197. Kr. e. Flaminius III. Fülöp maczedoniai királyt 
legyőzte. Mostani neve Karadagh. 

Kyraenaika, a mai Barka vilajetet felölelő régi tar
tomány Afrika északi partján. 

Kyrie eleison (gör.), uram, irgalmazz! A görög 
egyházban régen a közönség responsoriuma, most 
a kath. egyházban dívó énekes mise első dallama. 
Krónikáink szerint 933. Merseburgnál ez volt a né
metek csataordítása, mig a magyarok »Huj, huj!« 
kiáltással rohantak az ellenségre. 

Kyros, 1. Cyrus. 
Kyzikos, egykori város Mysiában a Márvány

tenger m., 410 Kr. e. Alkibiades győzelme a spártaiak 
fölött. 



P ó t l é k . 
(Kiegészítések. Hibaigazítások. Pontosabb halálozások.) 

Abancourt K á r o l y , lengyel születésű magyar 
szabadsághős, szül. 1811. Lembergben, az osztrák 
hadseregben mint tizedes és alőrmester szolgált, 
1841. felségsértési bün miatt 20 évi várfogságra 
ítélték, 1848. amnestia következtében kiszabadult s 
a magyar honvédség sorába lépett. Mint a 9. honvéd
zászlóalj hadnagya, majd mint a 12. huszárezred 
kapitánya sok ütközetben kitüntette vitézségét. Mint 
Dembinszky segédtisztje vett részt a szegedi csatá
ban, hol elfogták s 1849. okt. Pesten kötél által ki
végezték. 
Aesopi mese, 1. mese. 
Ágas, 1. kútágas. 
Agio (francz., azsio), 1. aranyágio. 
Akroamatikus (gör.), a miről hallás, előadás utján 

értesülünk. A. t an mód, a tanításnak azon mód
szere, melynél a tanítványok csak figyelnek és hall
gatják az oktatót, tehát a folytonosan előadott tan
mód, ellentétben a katechetikus (kérdezgető) formá
val. A régibb bölcsészetben a.-nak nevezték azon 
dolgokat, melyeket csak beavatottabbak előtt volt 
szabad előadni. 
Alagya, elégia. 
Áldozó pap v. á l d o z á r,fölszentelt v. misés pap, ki 

fölszenteltetése által jogot nyer, hogy mise-áldozatot 
bemutathasson. 
Alexandriai korszak, 1. görög nyelv és irodalom. 
Alexius, a legendáról és magyar feldolgozásairól 1. 

Elek-legenda. 
Allasch, finom orosz kömény-likőr, mely ánizst is 

tartalmaz. 
Alla zingara (ol.), zenei műszó: czigánymodorban. 
Amalgám, olvasandó amaldon helyett a 63. lapon. 
Amphioxus, 1. lándsahal. 
Anderledy Antal f 1892. jan. 19. 
Andrássy, 4) G y u l a holtteste nem Tisza-Dobra, 

hanem Tőke-Terebesre szállíttatott s az ottani kas
tély kertjében épülő mausoleumban fog örök nyuga
lomra tétetni. 
Aneroid, 1. barométer. 
Antibarbarus (gör.), a durvaság és tudatlanság 

ellensége; az idegen szavak ellenzője, nyelvtiszto
gató; könyveknek, kül. latin nyelvtanoknak és sti-
listikáknak gyakori czime. 

Apáti Ferencz feddő-éneke, régibb irodalmunk
nak egy érdekes emléke a Peer-codexben, a Jagelló
kon főuraknak és papoknak romlott erkölcseit jó né
pies rhythmusban gúnyolja. Szilády Áron (Régi 
Magy. Költők Tára, I. köt.) nézete szerint a benne 
rajzolt állapotok inkább Mátyás korára vallanak. 

Apperceptio (lat.), felfogás, észrevétel; a lélektan
ban és paedagogiában a figyelemnek vmely pont felé 
való irányulása, az előadott dolgok fölfogása. 

Asszonyok iskolája cz. színmű Fáy Andrástól 
nem eredeti, hanem Moliére vígjátékának átdolgozása. 

Bacon czikknek hátulról 7. sorában a Locke 1891. 
kihagyandó. 

Baedecker K á r ó ly, német könyvkiadó, szül. 1801. 
f 1859., német utikönyvek gyűjteményét alapította, 
melyek egyes kötetei Európa s Kelet minden országát 
felölelik; fiai, Károly, szül. 1837. és Frigyes, szül. 
1849., folytatják a vállalatot; minden munka vörös 
vászonba van kötve s igy már kötéséről is megis
merhető. E kiadványok folyton uj kiadásban jelennek 
meg s annyira elterjedtek, hogy minden uti könyvet 
egyszerűen B.-nek szokás nevezni. 

Bánffy, 1) D e z s ő báró, 1892. febr. a képviselőház 
elnöke; — 4) Z o l t á n báró, f 1892. 

Baross G á b o r , keresk. miniszter, f 1892. május 
9. Holttestét Bpestről országos részvét mellett Illa-
vára szállították s az ottani kath. templom sírboltjá
ban temették el. 

Barta, 1) Béla f 1891. decz. 21. 
Batthyány, 9) L a j o s gróf, 1892. márcz. Fiume 

kormányzója; — 10) Z s i g m o n d id. gróf f 1891. 
decz. 19. 

Bauer, 5) G y u l a , német hirlapiró, szül. 1853 okt. 
15. Győrszigeten. 
Becquerel, 2) Alexandre Edmond f 1891. 
Beethoven La jos , a legnagyobb zenei lángelmék 

egyike, szül. Bonnban 1770. decz. 16-án, a fejedelmi 
énekkar tenoristájának fia; már 14 éves korában 
udv. orgonajátszó, azután Bécsben Haydn, Schenk 
és Albrechtsbergernél tanult; állandóan Bécsben, ké
sőbb Mödlingben élt, utolsó 20 évében nagyot 
hallott, végül siket lett; f 1827. márcz. 26-án. Em
lékszobrai Bonnban Háhneltől 1845., Bécsben Zum-
buschtól 1880. Legfőbb művészetét a hangszeri zené
ben fejté ki. Haydn és Mozart után indulva magasztos 
zenei költészetével fenkölt eszmeiségre emelkedett. 
Körülbelül valami 150 műve közül legkiválóbbak: 
9 szimfóniája, nyitányai, kamarazenéje, hegedű
versenyei, zongoraváltozatai s szonátái; énekes mű
vei közöl »Fidelio« dalműve (nálunk is előadatik), 
nagy miséje s skót dalai. B.-nak háromrendü művé
szi korszakát különböztetni meg: az elsőt, mely 
16-ik számú művéig terjed s Haydn és Mozart jelle
gét viseli magán; a másodikat, 80-ik sz. művéig, 
önálló fejlődésének alkotásaival: a harmadikat, 
melyben uj alakzatokkal és magasba törő képzelmé-
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vei a zeneköltészet legeszményibb fokaira emelke
dett. Leghíresebb életirói, kik művei elemzését is 
nyujták: Lenz, Thayer, Wagner Rikhárd és Notte-
bohm. H a z á n k b a n B. kétszer volt; 1812-ben, midőn 
a pesti szinház- (ma Gizella-)téren épült német szín
ház megnyitásához irt »Die Weihe des Hauses« 
czimű nyitánya első előadásán megjelent; ekkor is, 
s 1815. nyarán, midőn néhány hetet Martonvásáron 
töltött, Brunswick Fer. gr. vendége volt, s az ottani 
vonósnégyesek előadásában hegedűt játszva vett 
részt; több zeneszerzeményt is ajánlott neki és nejé
nek is. B. nőtlenül halt meg; még életében világra 
szóló tisztelet tárgya volt, s hazánk is kezdettől 
fogva józan műérzékkel karolta fel s ápolta vala
mennyi mesterművet, az 1870-iki Beethoven-ünne-
pélylyel pedig országszerte nagyszerű kifejezést 
adott a lángész iránti hódolatának. 
Bell, 4) G r a h a m S á n d o r , szül. 1847. márcz. 1. 

Edinburgban; otthon s Németországban tanult, mire 
néhány évet Canadában töltött, azután Bostonban 
telepedett meg s a siketnémák oktatásának szentelte 
magát; 1872. kezdte kísérleteit, melyek 1875—77. a 
telephon felfedezésére vezettek; a találmány elsőbb
ségére nézve többekkel volt vitája; a photophont 
1880. Taintner Sumnerrel fedezte föl. Sokat irt a 
siketnémák oktatásáról. 

Benczések, Virág Benedek nem benczés, hanem 
pálos volt. 
Benczúr G y u l a , festő, a bpesti festészeti mester

iskola igazgatója, szül. 1844 jan. 28. Nyíregyházán. 
Münchenben, Olasz- és Francziaországban tanult. 
Az 1867. párisi világkiállításon tünt fel egy nagy 
képével (Hunyady László búcsúja), melyet a nemzeti 
múzeum vett meg. Azután számos történelmi képet 
festett; hires képe Vajk keresztelése, mely Parisban 
dijat nyert. Mint arczképfestő is jeles; a Ferencz 
József rend lovagja. 
Bengáli tűz, 1. görög tüz. 
Bianchi B i a n c a , családi nevén Schwarz, énekesnő, 

szül. 1858. jun. 27. Heidelbergben, 1876. Mann-
heimba szerződött, 1880. a bécsi udv. opera, 1885-
től a bpesti operaház coloratur-énekesnője; hangja 
magas sopran. 

Bigámia, kettős házasság, 1. e. 
Birch-Pfeiffer S a r o l t a , a művei közt emiitett 

»Angelo, Pádua zsarnoka* Hugó Viktor színmüve. 
Bismarck, 1) H e r b e r t gr. 1892. júniusban tar

totta esküvőjét Hoyos Margit grófnővel Bécsben. 
Bodenstedt F r i g y e s , f 1892. ápr. 18. 
Boldvai codex, 1. Halotti Beszéd. 
Bolgár nyelv és irodalom, 1892. jelent meg 

Strausz Adolf fordításában » Bolgár népköltési gyűj
temény* 2 kötetben. 

Bolygó hollandi, 1. repülő hollandi. 
Borkorcsolya, valamily ennivaló, melyet bor mel

lett esznek, hogy az ital jobban csuszszék; átvitt 
értelemben a borozás közben elmondott adomák, 
tréfák. 

Bratiano, 1) D e m e t e r f 1892. jun. 20. 
Brücke Ernő, f 1892. jan. 7. 
Budapest, 1892. jun. 11. királyi kézirattal fő- és 

székváros czimet és rangot nyert. 
Budenz József , f 1892. ápr. 16. 
Burdeau A u g u s t e L a u r e n t , 1892. jul. 13. tenge

részeti miniszter. 
Burmeister H e r m a n n , f 1892. május. 
Calorikus gépek, calorimotorők, felmelegitett levegő 

és égési gázok által hajtott gépek; ilyenek a tüz-

lég-, légszesz-, hőlég- és petróleum motorok (1. moto
rok a kisiparban czimü mellékletünket). 

Cavaignac G o d e f r o y , 1892. febr. 27. tengerészeti 
miniszter, de már jul. 11. leköszönt. 

Chassepot (saszpó) A n t a l Alfonz, a Ch. fegyver 
feltalálója, szül. 1833. márcz. 4., egyszerű munkás 
fia volt s 1858. az állami gyárakban dolgozott. Ér
telmiségénél fogva lassankint magasabb állásba 
jutott s sokféle próbát tett a gyalogsági lőfegyver 
javítására. Végre sikerült a róla elnevezett fegyvert 
szerkesztenie; a becsületrend tiszti keresztese. 

Chría, szónoki beszéd, 1. kria. 
Constans J e a n A n t o i n e E r n e s t , franczia belügy

miniszter 1892. jan. 19. Laur képviselőt, ki becsüle
tében megtámadta, a képviselőház nyilvános ülésé
ben felpofozta; febr. 27. letette a belügyi tárczát. 

Corneille Pé te r , >Cinna v. Augustus kegyelme* 
czimü tragédiáját francziából ford. Pajor István 
(Olcsó ktár). 

Csáky, 8) I s t v á n gr., f 1892. márcz. 5. 
Csanády S á n d o r , f 1892. jul. 17. 
Csapóipar, pokróczok és szőrszövetek gyártása. 
Cselvigjáték, 1. vígjáték. 
Csernyus, 1848/9-ki vértanú, Manó s Menyhért. 
Csiky, 4) S á n d o r , f 1891. 
Csittvári krónika, 1. csicsvai könyv. 
Csoportrim, 1. rim. 
Csuvaszok, 403. oldalon olv. csuvasok. 
Czirer Ákos , f 1892. máj. 31. 
Deés, nem M.-Torda, hanem Szolnok-Doboka m. 
Delyannisz T i v a d a r , görög államférfi, szül. 1826. 

Kalavrytában; jogot végzett s közszolgálatban mű
ködött; 1862. képviselő s külügyminiszter, később 
ismételve miniszterelnök; 1890. mint az ellenzék 
vezére fényes diadalt aratott s újra a kormány élére 
került, 1892. tavaszán összeütközésbe jutott György 
királylyal, de minthogy a kamarában nagy többsége 
volt, nem akart leköszönni s a király márcz. 1. for-
maszerüen elmozdította. A később megejtett válasz
tásokban pártja vereséget szenvedett. 

Derecske, gymnasiuma megszűnt. 
Desdemona, Shakespearenél Othello felesége, Bra-

bantio velenczei dogé leánya. 
DessewfFy Arist id, a 13 aradi vértanú egyike, 

golyó által halt meg. 
Dissimulatio, e czikknek a nyelvtanra vonatkozó 

része dissimilatio czimmel külön czikket alkot. 
Egyhangú versek, azok, melyekben csupa egy

forma magánhangzó fordul elő, pl. Varjas János 
mult századbeli irótól a >Megtért ember éneke* 
csupa e-vel: Ezer meg ezer esetekben — Estem vétek
ben stb. Varjas mellett még Édes Gergely művelte 
nagy kedvvel. 

Egytagú nyelvek, 1. különködő nyelvek. 
Eiffel S á n d o r G u s z t á v , franczia mérnök, a pá

risi Eiffel-torony (1. e.) épitője, szül. 1832. decz. 15. 
Dijonban. Tanulmányait befejezve otthon működött, 
később, bpesti építkezésekben is részt vett; franczia 
életirója szerint a bpesti osztrák-magyar államvasút 
indóháza (ma nyugati-) terveit készítette; kiváló 
részt vett az 1878., de főleg az 1889. párisi világki
állítások rendezésében; a szegedi uj közúti híd is az 
ő műve; több munkát irt. 

Eleaták, 1. görög bölcsészet. 
Elszigetelő nyelvek, 1. különködő nyelvek. 
Enyed, 2) Nagy-, nem M.-Torda, hanem Alsó-

Fehér m. 
Eötvös, 1) Géza f 1892. márcz. 26. 



Epikai költészet czikk vége igy van helyesen : 
6) A n é p i e s eposz , művelői: Petőfi, Arany, Tóth 
Kálmán (»Kinizsi«) stb., jellemző sajátságai: vissza
térés a hagyományos Sándor-vershez, népies naiv 
hang, realisztikus színezet, az elbeszélés objekti
vitása. — 7) A l e g ú j a b b k o r s z a k e p i k á j a a 
kiegyezés óta, szakított a népies iránynyal és naiv 
hanggal, s e helyett a nyugat-európai eszmekörhöz 
közeledett, előadásban és formában leginkább Byront 
követve. Kevésbbé nemzeti színezetű mint az előbbi 
korszaknak művészetileg is magasabban álló epi
kája, de közelebb áll a kor törekvéseihez s szélesebb 
látkört tár fel a közönség előtt. Művelői: Balogh Zol
tán (»Alpári«), Bulla János (»Tündéröv«), Vajda 
János (»Találkozások«), Arany László (>Délibábok 
hőse«), Széchy Károly (»Szép Ilonka*), Palágyi Lajos 
(»A proletárok*), Ábrányi Emil (»A pap szerelme*), 
Kiss József (»A varrógép meséje*), Veigelsberg Hugó 
(>Slemil«) stb. 

Erőss G y u l a , orvos, a budapesti egyetemen a 
gyermekgyógyászat magántanára, szül. 1855. máj. 
30. Dombon Somogy m. Tanulmányait a bpesti egye
temen végezve, 1879. orvostudor lett, majd mint 
Bókai tanár segéde működött a szegény-gyermek
kórházban, 1886 óta az ált. poliklinikai egyes, gyer
mekgyógyászati osztályának rendelő orvosa, 1887. 
egyetemi magántanár. Számos, a gyermekgyógyá
szat körébe vágó, dolgozata jelent meg hazai és 
külföldi szaklapokban, melyekben főleg az újszülöt
tekkel foglalkozik. 

Euripides, »A kyklops* cz. szatirdrámáját ford. 
Csiky Gergely, 1890. 

Fazekas Mihá ly , magyar iró, szül. 1760. Debre-
czenben, mint százados részt vett a török háború
ban, majd nyugalomba lépett s f 1819. Debeczenben. 
Nagyon népszerűvé lett demokratikus czélzatu ko
mikus eposza: »Ludas Matyi«. Sógorával Diószegi 
Sámuellel a »Magyar fű vészkönyvet« irta. Életrajzát 
megírta Mátray Lajos (1888.). 

Fehér Miklós , földmüv. min. államtitkár, orsz. 
képviselő, szül. 1837. márcz. 11. Recsken Heves m. ; 
polytechnikumot végzett, később gazdálkodott, 1867. 
óta ismételve képviselő, 1881. pénzügymin. osztály
tanácsos, 1889. földmüv. államtitkár, 1892. a pót
választásokkor újra képviselő. 

Felható rag, a -ra, -re helyviszonyitó rag neve a 
régibb nyelvtanokban. 

Félrim, 1. rim. 
Fertálymágnás, a fertálytelkes jobbágy mintájára 

készült szó ; az oly nemest értik alatta, a ki a főura
kat majmolja. 

Fifikus (ném. pfiffig), élelmes, ravasz. 
Filó 2) La jos , ifjabb, szül. 1858. szept. 5. Szente

sen ; öt kötete jelent meg. 
Finn nyelv és irodalom, finn nyelvtant nem Fá

bián Gábor, hanem Fábián István irt. Budenz J. 
Finn nyelvtana 1873. jelent meg. 

Finocchio-Avrile Kamill, olasz politikus, szül. 
1848. Palermoban, jogot végzett, képviselő, 1892. 
május posta-távirda-miniszter. 

Flir t (ang. flört), udvarlás, széptevés. 
Forkenbeck Miksa , f 1892. máj. 26. 
Gerusalemme liberata, Tasso (1. e.) eposza. 
Giolitti G i o v a n n i , 1892. máj. miniszterelnök. 
Görgey I s t v á n , idősb, Arthur öcscse, iró, szül. 

1825. febr. 23. Késmárkon; tanulmányait befejezve 
1843—8 és 1853—75 bpesti ügyvéd, azóta kir. köz

jegyző ; a szabadságharczot mint honvédszázados 

végig szolgálta. Nagy munkát irt következő czim-
mel : 1848 és 49-ből. Élmények és benyomások, 
okiratok és ezek magyarázata. Három kt (Bpest, 
1886 — 88). A szabadságharcz történetének egyik 
leggazdagabb kutfőműve. 

Gyöknyelvek, 1. különködő nyelvek. 
Gyulafehérvár, nem székhelye a megyének. 
Helyzet-tragédia, 1. tragédia. 
Helyzet-vigjáték, 1. vígjáték. 
Herbst Ede, f 1892. jun. 25. 
Heroikus regény, a XVII. szdban Francziaország-

ban divatozott faja a regénynek, mely a régi klasz-
szikai világ mondáit dolgozta fel, de az ó-kori és 
keleti hősök és nők álarczában tulajdonképen a fran
czia szalonok uracsait és hölgyeit szerepeltette. Ne
vezetesebb művelői : Gomberville, Scudéry kisasz-
szony és Calprenéde, kinek »Kasszandráját« Báróczi 
S. magy. forditásában nálunk is sokat olvasták. 
Nevezik e műfajt »heroiko-gáláns«, »politiko-gáláns« 
v. »hosszu lélekzetü« regénynek is. 

Heroina, férfias nő ; hősnő, oly színésznő, ki a tör
téneti színművekben hősies szerepeket játszik. 

Heuris t ikus módszer, feltaláltató tanmód, azon 
tanítási módszer, melynél a tanitó ügyes kérdések 
által a növendéket mintegy magától rávezeti az il
lető dologra. 

História, régibb irodalmunkban s ma is a népies 
nyelvhasználatban általában elbeszélést jelent, 1. 
széphistória. H i s t ó r i á s ének, elbeszélő költemény, 
verses krónika, 1. magyar irodalom. 

Hőköm M á t y á s , a >hüvelyköm« összevonása, 1. 
Hüvelyk Matyi. 

Hőléggép, calorimotor, 1853. Eriscon által szer
kesztett gép, melynél a hajtó erő a levegőnek kiter-
jeszkedése felmelegítése alkalmával. N y i l t h. foly
tonosan uj levegővel dolgozik, mely működése után 
a gépet elhagyja ; z á r t h. folytonosan ugyanazon 
levegővel dolgozik, mely váltakozva lélhevités és 
lehűtés alá kerül., (L. Motorok a kisiparban cz. mel
lékletünket.) 

Homonymák, egyforma hangzású, de különböző 
értelmű szók. 
Hornyolni , 1. horony. 
Horváth A t t i l a , zongoraművész és zeneszerző, 

szül. 1862. aug. 11. Nusban, Szlavóniában; gyer
mekkorában szemevilágát vesztette ; zenét tanult ; 
1889. saját szerzeményeiből hangversenyt adot t ; 
azóta számos zeneművet szerzett. 

Inczédy L á s z l ó nem 1865-ben született, hanem 
1855-ben. 
Indíték, motívum értelmében használják ujabban. 
Iphigenia, Racine is feldolgozta színműben I. tör

ténetét, ford. Paulay Ede. 
Izsóp, hysoppus officinális, növény az ajakosak 

családjából, déli Európában tenyésző félcserje; sötét
kék virágai és illatos levelei mint konyhafűszer és 
gyógyszer használatosak. 

Jacobs M á r i a V i k t o r F ü l ö p , f 1891. decz. 20. 
J anny G y u l a , közkórházi főorvos, a vöröskereszt-

egyleti »Erzsébet-kórház« igazgatója, szül. 1842. 
márcz. 30. Sz.-Fehérvárott. 1866. orvos, 1867 — 72. 
külföldi tanulmányúton, 1878 óta főorvos a városi 
közkórház sebészi osztályán, 1882. egyetemi magán
tanár, 1884. a vörös-kereszt-egyleti »Erzsébet-kór-
ház* igazgatója, 1892. a vörös-kereszt egyleti egész
ségügyi tanácsnak alelnöke. Számos a sebészet 
körébe vágó dolgozata jelent meg hazai és külföldi 
szaklapokban. Első volt hazánkban, ki a művelt kö-
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zönség számára nyilvános »samaritanus« előadá
sokat tartott. 

Janssen K a m i l l , a Kongo-állam főkormányzója, 
szül. 1837. decz. 6. Lüttichben ; jogot tanult, előbb 
alügyész, azután a diplomatiai pályára lépett, 1875. 
a nemzetközi biróság elnöke Alexandriában, de 1878. 
ismét belga államszolgálatba lépett; 1885. mint Lipót 
király meghatalmazottja mentaKongo-államba, hogy 
szervezze. 1887. főkormányzó czimet nyert, de e 
czimmel 1890 óta nagyobbrészt Brüsszelben tar
tózkodik. 

Jean Paul, zsán paul-nak ejtendő. 
Jelige, 4. sor: » Hittem, hogy joga van« h. » Hitte, 

hogy joga van« olvasandó. 
Jellem, e czikk 5. sorában az »állattól eltérő« h. 

>átlagtól eltérő* olvasandó. 
Jellem-tragédia, 1. tragédia. 
Jellem-vigjáték, 1. vígjáték. 
Jellemzés, e czikk 6. sorában » megváltoztatja* h. 

»megválogatja* olvasandó. 
Jezsuita-drámák, 1. iskolai drámák. 
Junker V i l m o s , afrikai utazó f 1892. febr. 13. 
Kaczér M a r g i t , a m. k. opera tagja, szül. Bpesten 

1871. jun. 9-én. Drámai énekesnő. Mint Santuzza a 
>Parasztbecsület«-ben, valamint Faust Margarethá-
jában, »Fritz barátunk* Suseljében aratott sikert. 
Karádi Pál névtelenje, igy szokás nevezni a 

-» Balassa Menyhárt áruitatásáról« szóló XVI. szdbeli 

magyar szinmű szerzőjét, a ki valószínűleg maga 
a kiadó Karádi Pál. 

Karagöz, a törököknél kedvelt árnyjáték, melynél 
az előadó egy megvilágított transparens vászonfal 
megett bábokat tánczoltat s a játékot bohózatos 
beszéddel kiséri. Kunos Ignácz több ily k.-játékot 
ismertetett s szövegüket is közzétette. 

Képzők, azon nyelvtani elemek, melyeknek hozzá-
függesztésével meglevő szavakból uj szavakat alko
tunk, pl. szép-f-s^, olvas-\-mány, kert-^-ész. 

Keresd a szivet, Jókai színműve, helyesen: szived. 
Király Pá l , a fehértemplomi kir. főgymnasium 

igazgatója, szül. 1853. Rév-Komáromban. Előbb 
Déván tanár, 1891. fehértemplomi főgym. igazgató 
Régészeti és tört. szakíró. Főműve: Gyulafehérvár 
története. (Első k. Apulum tört. 1891.) 

Királyi Pál , f 1892. máj. 25. 
Komáromy A n d r á s , író, orsz. levéltári fogalmazó, 

szül. 1861. nov. 18. Péterfalván Ugocsa m., bölcsé-
szettudor. Számos irodalomtörténeti és történeti 
tanulmánya jelent meg. Nagyobb dolgozatai Listi 
László (2 kiadást ért), Révay Kata Szidónia, Hunt-
Pázmán nemzetség, Thelekessy Mihály stb. 1891. 
»A mezőkeresztesi csata« czimü tanulmányát a ma
gyar tud. Akadémia hadtudományi bizottsága pálya
díjjal tüntette ki. 

Kornéta, 1) katona-zászló; 2) lovas-század. 
Kőtör, k ő t ö r i k e , vajfü, 1. saxifraga. 
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Képmagyarázatok. 
Zászlók, czímerek és rendjelek. 

(Magyarország.) 

Zászlók: Magyar nemzeti zászló (1. ábra), a közös 
hadsereg ezredzászlai (2. és 3. ábra) és a m. kir. hon
védség zászlaja (4. ábra). A mi a közös hadsereg 
zászlait illeti, megjegyezzük, hogy minden gyalog
ezrednek egy törzszászlaja van fehér selyemből, csak 
a 4., 39., 41. és 57. ezredek birnak sárga zászlóval, 
melyhez nevezetes fegyvertények emléke fűződik. A 
zászlólap a fehér zászlón a szűz anya képét (kit III. 
Ferdinánd a hadsereg védasszonyának nyilvánított) 
mutatja aranyból, ezüstből és selyemből szőve, mig 
a másik oldalon a kétfejű sas látható, az összes ki
rályságok és országok czimerével. A sárga zászló 
mindkét oldalán a kétfejű sas van. 

A m. kir. honvédség zászlajának itt adjuk leirását 
a m. kir. honvédség részére készült »Öltözeti és töl-
szerelési szabályzat* (1876) alapján: 
A zászló a zászlólapból, a zászlónyélből és azászló-

csucsból áll. 
A z á s z l ó l a p szélessége 1 "55 m., hosszúsága l'sa 

m. s vastag fehér selyemből van készítve. Mellső ol
dalán Ő felségének a magyar koronával födött arany-
himzetü I. F. J. névjelvénye, hátsó oldalán pedig a 
magyar államnak két ezüst szövetű angyal által tar
tott, szines himzetü czimere van beszőve. A hat első 
m. k. honvéd-kerületbeli zászlóaljak zászlóinak há
rom külső széle 10 centiméter szélességű, vörös, fehér 
és zöld, a VII. m. kir. honvéd-kerületbeli zászlóa'jaké 
pedig vörös, fehér és kék pártázattál van ellátva. E 
szinek belső részükön ivalaku háromszögeket képez
nek. Pártázatmentes oldal-széleivel a zászlólap a nyél 
felső része körül egyszer van tekerve és ehhez (föl-
szentelés után) 4 sorban 30 — 30 aranyozott fém
szeggel erősítve. 

A z á s z l ó n y é l köralaku átmetszetü s erdei vagy 
vörös fenyőből való, skarlátszínű olajfestékkel be
vonva; hossza 2"90 m., alsó átmérője 3'5 cm., hol 4 
cm. hosszú kupakkal van ellátva. 

A z á s z l ó c s ű c s aranyozott sárgarézből készül s 
a 16 cm. hosszú és 9 cm. széles levélalaku lapból és a 
9'5 cm. hosszú s a zászlócsűcs alsó széléhez forrasz
tott hüvelyből áll, melylyel a zászlócsűcs a zászlórúd 
felső végére van erősítve. A levél előjapjához Magyar
ország czimere, hátlapjához pedig O felségének a ma
gyar koronával födött névjelvénye van erősítve. 

Megemlítjük, hogy egy^zászló (szalag nélkül) 3'soo 
kilogrammot nyom. A hosszában összevarrt, egy da

rabból szabott z á s z l ó - t o k buzérvörösre lakkozott 
calicotból van készítve, hossza 1*53 m., szélessége 
16 cm., alsó végén 10*5 cm. hosszú hasitékja van, 
mely éppúgy, mint a tok alsó széle, buzér-vörös 
czérna-szalaggal van szegélyezve. E hasiték külső 
szögletéhez 58 cm. hosszúságú, 1*5 cm. szélességű 
buzér-vörös kötőszalag van varn/a, mely arra való, 
hogy a tokot a zászlóhoz erősítsék vele. A zászlótok 
másik vége 16 cm. magasságú szivalaku sárgaréz 
süveggel van fölszerelve. 

Ha a zászlóra fel akarják a tokját húzni, előbb a 
zászlólapot a nyél körül tekerik s erre 153 cm. hosszú 
és 18 cm. széles fehér calicot-boritékot húznak, melyet 
mindkét végén fehér szalagokkal megkötnek. Egy 
zászlótok 403 grammot nyom. Az első sorban kivo
nuló honvéd zászlóaljak egy-egy zászlóval láttatnak 
el, mig a másod sorbeliek zászlót nem kapnak. 

Érdemrendek: A Szt.-István rend nagykeresztje a 
lánczczal (5. ábra) s a hozzátartozó csillag (6. ábra, 
1. István-rend); a Ferencz J( zsef rend középkeresztje 
(10. ábra, 1. Ferencz József-rend); katonai érdemke
reszt a hadi díszítéssel (11. ábra); a koronás arany 
érdemkereszt (12. ábra). 

A katonai érdemkeresztet (hadi díszítéssel v. a nél
kül) I. Ferencz József 1849. okt. 22. alapította, csak 
egy osztálya van s oly katonatisztek kapják, kik bé
kében kiválóan hasznos és eredményes szolgálatokat 
tesznek v. (a hadi díszítéssel) háborúban magasabb 
belátást, bátorságot v. elszántságot tanúsítanak. A 
négy oszt. érdemkeresztet I. Ferencz József 18.'0 febr. 
16. alapította; bármily hivatáshoz tartozó állampol
gár megkaphatja hű és tevékeny ragaszkodásáért a 
királyhoz és hazához, sok évi áldásos működésért a 
nyilvános életben v. a közjó körül szerzett egyéb ér
demekért. Négy osztálya a következő:. 1) koronás 
arany érdemkereszt (ez van bemutatva mellékletünk 
12. ábrájában); 2) arany érdemkereszt; 3) koronás 
ezüst érdemkereszt; 4) ezüst érdemkereszt. Ugyan
egy személy a felsőbb osztályokat is megkaphatja s 
ez esetben az alsóbbakat nem kell letennie, hanem 
valamennyit együtt viselheti. 

Czímerek: Magyarországm '< 3 féle czimere van: 
a n a g y (7. ábra), melyen ktt angyal tartja a koro
nát, a k ö z é p (8. ábra), összetett czimer, mely a mel
léktartományokat is magában foglalja és a k i c s i (9. 
ábra) vagyis egyszerű czimer. 



Magyar katonaság. 3 tábla. 
(Régi magyar katonák. Huszárok. Gyalogság.) 

Egyenruháról a szó mai értelmében katonaságunk 
nál csak az utóbbi két század óta beszélhetünk. Az 
egyöntetű, szabályzatilag szorosan meghatározott 
ruházatot, mely nélkül ma alig tudnánk rendezett 
hadsereget elképzelni, régibb katonaságunk nem 
ismerte. Ezt természetesnek is fogjuk találni, ha 
tekintetbe veszszük, hogy általában hiányzott az az 
egységes kiképzés és az a szigorú szervezkedés, 
melyet mai nap minden katonaság elengedhetlen kel
lékének tekintünk. A régibb századokban mindenki 
ugy ment harezba, a hogyan polgári foglalkozása 
(nem ritkán foglalkozás-nélkülisége) mellett öltözve 
volt. A nemes ember, polgár, paraszt, kicsapott diák 
és munkakerülő kézműves egyaránt megtartották 
korábbi öltözetüket s ezzel együtt korábbi szoká
saiknak nagy részét is. Némi egyformaság csak a 
fegyverkezésben volt látható, s legfölebb még a vér-
tezetben, bár ebben a tekintetben is tág tere maradt 
az egyéni választásnak, a mennyiben mindenki oly 
vasruhát vett magának, a minő ízlésének legjobban 
megfelelt, s a minőre a pénzéből épen telt. Rendesen 
azonegy hadjárat folyamán is jelentékeny változá
sokon ment keresztül a zsoldos katonák ruházata. 
Ha sok zsákmányra, gazdag prédára tettek szert a 
csapatok, mindenki felékesitette magát s fényleni 
kivánt, a hogy csak birt. Selyembe, bársonyba öltö
zött, pompás tollakat tűzött süvegére s nehéz arany-
lánczokat akasztott a nyakába. De ez rendesen csak 
pünkösdi királyság volt. Hamar véget vetett neki a 
gyakori fennakadás a zsold kifizetésében, a háború 
által elpusztított vidékeken beállni szokott ínség, s 
a hivalkodást nyomon követte a legkeserűbb szük
ség és nélkülözések ideje. 

»Régi m a g y a r k a t o n á k * czimü mellékletünk1 

egykorú emlékekből néhány példáját mutatja be ré
gibb katonáink ruházatának. 

A XVII. szdtól kezdve lassanként változás áll be s 
a harminczéves háború idejében a katonai viseletnek 
bizonyos állandó formái már kifejlődnek. A harezost, 
fegyverein kivül, meg lehet ismerni ruhája szabásá
ról, fövege díszéről stb. A magyar katonák zsoldjuk 
egy részét posztóban kapják ki a kincstártól, s abból 
maguk csináltatják meg a ruhát. Igy csakhamar 
bizonyos egyformaság jön létre az öltözetben. Ekkor 
kezdenek divatba jönni a katonai rangjelvények is. 

A XVIII. szddal már az egyenruha kora következik 
be. Mária Terézia alatt általános öltözési és fölsze
relési szabályzat adatik ki, mely kiterjedt a magyar 
csapatokra is. A királynő a magyarok iránti hálájá
nak és elismerésének az örökösödési és sziléziai há
borúkban tanúsított áldozatkészségért azzal is kife
jezést adott, hogy a magyar tábornokok számára 
külön diszes egyenruhát rendszeresittetett, a magyar 
nemzeti diszöltönyt véve mintául. A külső diszre és 
csillogásra való törekvés hamar tulságra is vezetett s 
gyakran a czélszerüségi szempontot egészen hát
térbe szorította. 
A Mária Terézia által életbe léptetett diszes egyen

ruhának példáját a >Gya logság« czimü táblának 
balról első alakja mutatja, mely magyar tábornokot 
ábrázol. A többi alak e táblán a magyar gyalogság 
egyenruhájának történeti fejlődését tünteti fel a főbb 
mozzanatokban. Mig insurrectio utján állt elő a 
magyar gyalog katonaság, az egyenruha nagyon 
különböző és változatos volt, a mint e táblának 3-ik 
(1702), 4-ik (1748) és 5-ik (1756) alakjai mutatják. 
Csak a rendes katona-összeirás behozatalával nyert 
a gyalogság egyenruhája határozottabb és maradan
dóbb alakot, melynek további fejlődését a tábla 
többi alakja állítja elénk. Különösen jelentékeny volt 
az 1851-iki egyenruha-reform, mely az aesthetikai és 
czélszerüségi szempontból egyaránt kifogás alá eső 
frakkot elejtette, úgyszintén az 1868-iki változtatás, 
mely a fölöttébb kényes fehér kabát helyébe sötétké
ket helyezett. 

A »Huszá rok« czimű táblán az első alak balról 
tábornokot ábrázol. A többin a legénység egyenru
hájának fejlődését kisérhetjük szemmel. Látni való, 
hogy jelentékeny változásokon ment keresztül az 
egyenruha, de alapjában véve mindig a magyar 
nemzeti díszruha mintáját tartotta meg. Épen festői 
volta (gazdag vitézkötés, kalpag, tarsoly stb.) lehe
tett az indok, mely majd minden európai államot a 
magyar huszárság typusának utánzására késztetett. 
A legfőbb változás, mely az ujabb korban a huszár
ság egyenruháján történt, némely felesleges dísznek, 
különösen a tarsolynak, elvetésében áll, ugy hogy 
ma a huszár-egyenruha czélszerüségi szempontból ép 
oly kevés kívánni valót hagy fenn, mint a festőiség 
szempontjából. 

Ethnographiai typusok. 3 tábla. 
A 12 fajtypus Müller Frigyes szerint. 

/. Emberfajok. 

1. Kaukázusi faj, Európa, Délny.-Ázsia és Észak-
Afrika lakói, világos, huspiros bőrszín, fürtös hajjal, 
tojásdad alakú fejjel, előálló, arányosan alkotott orral. 

2. Mongol faj, Észak-, Közép- és Kelet-Ázsia lakói, 
szennyessárga bőrszínnel, sima hajjal, széles fejjel, 
ferde metszetű szemmel, rövid orral. 

3. Maláj faj, az Ázsiához tartozó Szunda szigetek 
és az ausztrál szigetcsoport lakói, barna bőrszínnel, 

részben széles, részben hosszudad fejjel és sima 
hajzattal. 

4. Amerikai faj, Amerika lakói, az u. n. indiá
nok, rézvörös testszinnel, részben hosszudad fejjel, 
sima hajzattal és merész, előrenyúló orral. 

5. Szerecsen v. aethiop faj, Afrika lakói, sötét, 
feketés v. sötétfekete testszinnel, gyapjas hajzattal, 
lapos orral, duzzadt ajkakkal. 



//. Embertörssek. 2 tábla. 
A. Gyapjashaju typusok. 

1. Hottentotta (I. tábla, 3. ábra). 
2. Pápua és negrito (I. tábla, 5., 8. ábra). 

B. Simahaj 

5. Ausztrál-négerek (I. tábla, 6. ábra). 
fi. Hyperboreusok, ide tartoznak a csukcsok, az 

a inuk (II. 5. ábra), a Kurileken, az eszkimók, grön
landiak, stb. 

7. Amerikaiak, idetartoznak a b o t o k u d o k (II. 
tábla, 1. ábra) Dél-Amerikában. 

8. Malájok, közöttük a m a o r i faj (II. tábla, 7. áb.) 
Uj-Seelandon. 

9. Mongolok, ide tartoznak a s z a m o j é d o k (II. 
tábla, 2. ábra), finnek, mongolok, törökök, khinaiak, 
birmánok, annamiták, stb. A törökökhöz tartoznak a 
t a t á r o k (II. tábla, 9. ábra), valamint a Szibéria 
északi részében lakó j a k u t o k (II. tábla, 8. ábra) is. 

3. Afrikai négerek (I. tábla, 2. ábra). 
4. Kafferek (I. tábla, 1. ábra). 

u typusok. 

10. Nuba-Fula népfajok Észak-Afrika közepében. 
Ide tartozik az emberevő n i a m - n i a m faj (I. tábla, 
4. ábra) is. 

11. Dravidák, ezekhez tartoznak a t o d á k (II. tábl. 
3. ábra). 

12. Középtengermelléki népek, Blumenbach kau-
kázi fajának felelnek meg. Ezekhez tartoznak az u. n. 
hamita népek (ezek között a biszkarik a Veres tenger 
mellékén (I. t., 9. á.), a szemiták ( a r a b o k , I. tábla, 
7. ábra, zsidók), az indogermán népek, melyek között 
az indok (II. tábla, 4. ábra) és perzsák vagy t a d s i k 
(II. tábla, 6 t ábra) Ázsiában, és a románok, kelták, 
germánok és szlávok Európában emelendők ki. 

Emberi test boncztana. 2 tábla. 
Csontváz. 3 ábra. 

Csontváz (I. tábl., 1. ábra), a fogakkal és hallási 
csontocskákkal bezárólag 240 csontból áll; részei a 
fej, törzs és végtagok csontjai; a, b koponya; c, e ge-
rinczoszlop, d mellkas, « kulcscsont, t felkarcsont, 
/, g alkarcsontok, h kéztő, i kézközép, k ujjak, 5 me
dencze, r czombcsont, q térdkalács, l, m alszárcson-
tok, n lábtő, o lábközép, p lábujjak. V. ö. csontváz. 
Koponya (I. tábl., 3. ábra), az arczcsontokkal (arcz-

koponya) együtt a fejet alkotja; 8 csontból áll, me
lyek egymással varratok által vannak egybekötve, u. 

m. g homlokcsont, / a 2 falcsont, d nyakszirtcsont, 
e a 2 halántékcsont, a koponya alapját elfoglaló 
ikcsont és a rostacsont, mely az orrüregben van 
elhelyezve. V. ö. koponya. 

Fogak (I. tábl., 4. ábra) az állkapcsok külön reke
szeiben (fogmedrek) vannak elhelyezve; felosztá
suk : a 8 metsző fog az állkapocs közepén, egyszerű 
gyökkel és koronával; b 4 szemfog, az előbbiek 
mellett oldalt; 20 zápfog v. őrlőfog, összetett gyök
kel és koronával. V. ö. fogak. 

Vérkeringés és légzö szervek. 6 ábra. 

A szív átmetszete a főedénytörzsekkel (II. tábl., 
6. ábra); a függér v. aorta, b tüdő ütér, c felső, 
h alsó üres viszér; d tüdőviszér, / j o b b , g bal pit
var, i jobb, k bal szívgyomrocs, / a szív elválasztó 
sövénye. V. ö. szív, vérkeringés. 

A véredényhálózat (II. tábl., 9. ábra); a mellüreg 
közepén a 2 tüdőtől környezve látható a szív a nagy 
edénytörzsekkel; az utóbbiakból számos ütér ered, 
melyek a világos piros (üteres) vért viszik a test 
minden tája felé; az üterek hajszáledényekbe men
nek át, melyek ismét viszerekké egyesülve a kékes
vörös (viszeres) vért viszik vissza a szívhez. V. ö. 
vérkeringés. 

A vérkeringés schematikus képe (II. tábl., 5. 
ábra); a bal szívgyomrocsból / az aorta i a test min
den tája felé üteres vért visz széjjel és hajszáledé
nyekké oszlik l, melyekből mint viszeres vér a visz
eres törzseken k a szív jobb pitvarába d vitetik 
vissza (nagy vérkör). Innen a viszeres vér a jobb 
gyomrocsba g jut, ebből a tüdőütéren b át a tüdő 
hajszáledényeibe, melyekből, miután ismét üteressé 

vált (oxydálódott), a tüdőviszérení és a bal pitvaron 
e át a bal szívgyomrocsba / j u t vissza (kis vérkör), 
hogy körútját a testen keresztül újból megkezdje. 

Légcső és tüdők (II. tábl., 10. ábra); a gégefő, u. 
m. pajzsporcz, gyürüporcz és 2 kannaporcz, b lég
cső, áll 18 — 20 porczos gyűrűből, c bal, d jobb hörg, 
melyek mindegyike kisebb és legkisebb hörgöcsökre 
oszlik és igy az illető tüdőfél voltaképeni vázát 
alkotja. 

A gégefő képe felülről (I. tábl., 2. ábra), 1 gége
fedő, 2 ál-, 3 valódi hangszalagok, 4 Wrisberg-féle-, 
5 Santorini-féle porczok, mindkettő a kannaporczok-
kal áll összeköttetésben. 

Tüdők, szív és főedénytörzsek (II. tábl., 8. ábra) 
kölcsönös összefüggésükben: a légcső, b fejütér 
(carotis), c kulcscsontalatti ütér, d felső üres viszér 
és ágainak beszájadzása a jobb pitvarba, e bal, i jobb 
tüdő, / bal gyomrocs, fölötte a bal pitvar egy rész
lete, g jobb gyomrocs, h jobb pitvar, f,g alatt az 
aorta, h, g alatt az alsó üres viszér ágazataival a 
jobb pitvarba torkolva. 



Emésztési és húgyszervek. 

A száj- és garatüreg átmetszete (I. tábl., 5. ábra); 
a orr, b nyelv a nyelvizmokkal, c kemény szájpad, 
d szakcsont, e gégefő,/ pajzsmirigy, g a légcső kez
deti része, h a bárzsing kezdeti részlete, k garat
izomzat. 

Emésztési szervek (II. tábl., 2. ábra); a a bárzsing 
végső szakasza, b gyomor, c hasnyálmirigy, d lép, 

e a nyombél kezdete, / epehólyag, g máj, h haránt 
vastagbél, i vékonybél, k végbél, / vakbél a féreg-
nyujtványnyal, m felszálló vastagbél. 

A vese átmetszete (II. tábl., 7. ábra); a kanyargós 
hugycsatornácskákból álló kéregállomány, b egyenes 
lefutású hugycsatornácskákból álló lobrok, c vese
szemölcsök, d vesemedencze, e urether. 

Idegrendszer és érzékszervek. 

Az emberi idegrendszer ál ta lános képe hátulról 
(I. tábl., 8. ábra); 1 a nagy agy két féltekéjével, 2 
kisagy, 3 gerinczagy kezdeti részlete, melyből sok 
idegpár lép ki a törzs és végtagok számára. 
Az agy alsó felszíne (II. tábl., 3. ábra); a a nagy 

agy elülső, b alsó lebenye, c kisagy, d Varolhid, 
e nyúltagy, / szaglóideg a szagdúczczal, g látó
idegkereszteződés. 

Agy függélyes átmetszete (II. tábl., 4. ábra); 
a homloki kéregállomány, b homloki velőállomány, 
c mély hosszanti barázda, d oldalsó agygyomrocs 
a boltozattal, e harmadik agygyomrocs a látódom
bokkal, / Varolhid. 

A szem keresztmetszete (I. tábl., 7. ábra); 
a szaruhártya, mögötte az elülső szemcsarnok, i iris 

v. szivárványhártya a pupillával, b jéglencse a 
lencsetokkal, c átlátszó üvegtest, n látóideg és recze-
hártya, d alsó, e felső egyenes szemizom, g a felső 
szemhéj emelő izma; mm a szem köralaku záróizma. 
(harántul átvágva), o felső, u alsó szemhéj. 
A fül függélyes átmetszete (I. tábl., 6. ábra); 

a fülkagyló a fülczimpával c, b külső hallójárat, 
e dobhártya, dobüreg, mely az / Eustach-féle kürt 
által a garatürrel függ össze; h csiga, i hallóideg, 
k előcsarnok, 7 félkörös csatornák, m sziklacsonti 
részlet, d a halántékcsont csecsrészlete. 
A bőr függélyes átmetszete (II. tábl., l . áb ra ) ; 

a szaruréteg, b Malpighi-féle réteg, c irha, o verej
tékmirigyek, e azok kivezető csöve, / bőralatti kötő
szövet v. zsírszövet. 

Baktériumok. 
Ázsiai cholera bacillusa, felfed. Koch, meggörbült, 

gyakran hosszabb, csavarszerü lánczokban sorako
zott bacillus, alakja miatt kommabacillusnak van 
elnevezve; a kolera átvitele vszinüleg a kolerabete
gek rizslészerü ürülékében lévő bacilluscsirák által 
történik. 

Geny, Becker és Rosenbach szerint gömbszerü 
coccusok, a fürtszerü staphylococcus pyogenes aureus 
és a lánczok alakjában fellépő streptococcus pyogenes 
által előidézve. 

Orbáncz v. erysipelas traumaticum, ujabb vizsgá
latok szerint tekeszerü, lánczokba sorakozott. coc-
cusfaj okozza (11. ábra), melyet Fehleisen fedezett 
fel és mely a bőr felületes sérülésein át a bőr nyirk-
edén3^eibe jut és ezekből jut a test nedvkeringésébe. 

Lepra v. poklosság, Hausen szerint a poklosok 
szövetsejtjeiben felfedezett vékony, pálczika alakú 
bacillus (2. ábra) okozza. 
Mikrococcus tetragenus (3. ábra) " alakjában 

csoportosult tekeszerü coccusalak, kísérletek szerint 
állatoknál fertőzést és vérmérgezést okoz; nem szo
rítkozik határozott szervekre. Az emberre gyakorolt 
kártékony hatása nincs kimutatva. 

Lépfene, anthrax, a pálczikaalaku, élesen határolt, 
gyakran látszólag fonállá egyesült, hengerszerü 
bacillus anthracis és spórái által idéztetik elő; felfed. 
Branell és Pollender. Az állatokról, melyeknél a lép
fene mint pusztító járvány lép fel, az emberre átvi
hető, mikor is a bacillusok rendesen kelevényt (pus-
tula maligna) okoznak, melyből a tovaterjedés 
kiindul. 

Tüdőlob (pneumonia crouposa), előidézője valószí
nűleg az 1 — 4-esével egy tokba zárt Friedlaender-féle 
pneumococcus (4. ábra). 

Takonykór, Löffler vizsgálatai szerint előidézője a 
bacillus mailei (9. ábra) nevü vékony, gyakran páro
sával csoportosult, pálczika alakú baktérium. Csakis 
az egypatájuaknál, főleg a lovaknál, pusztitólag fel
lépő állati járvány ; emberekre való átvitel gyakran 
előfordul. 

Visszatérő láz, febris recurrens, nagyon vékony, 
fonálszerű, csavaralaku spirillum által okoztatik; 
először megfigyelte betegek vérében Obermaier 1873., 
utána kapta a spirochaete Obermaieri (7. ábra) el
nevezést. 

Sarcina, s. ventriculi (12. ábra),: : alakban csopor
tosult, többnyire 4-es kötegekben fellépő bakterium-
faj, melyet főképen a beteg emberi gyomorban talál
hatni ; hatása még nincs megállapítva. 

Tuberculosis, gümőkór, állatoknál g y ö n g y k ó r 
név alatt, előidézője az emberi és állati testben a 
Koch által felfedezett rendkívül vékony pálczikaalaku 
bacillus, mely a szervekben kölesnagyságu gümőket 
okoz. A fertőzés leginkább a köpetben foglalt bacil
lusok belégzése utján történik. L. gümőkór ; bacillus 
tuberculosis. 

Typhus, hasi hagymáz, valószínűleg az Eberth, 
Klebs és Gaffky által leirt bacillus typhosus által 
okoztatik, mely hosszú, vékony, gyakran látszólag 
fonalalakká egyesült pálczikák alakjában lép fel. Á 
fertőzés a hagymázos betegek ürülékében foglalt ba
cillusok tovaterjedése utján történik. 



Házi állatok. 5 t á b l a . 

/. Lovak. 
1. Magyar ló (mezőhegyesi magyar törzsmének), 

török fajokkal keverve ; fej kissé nehéz ; orrlyukak 
szűkek ; test hosszú ; kitartó, kevéssel beérő. 

2. Arabs ló, a legnemesebb faj : testalkata finom, 
inas ; a fej kissé négyszögletes, kicsiny ; homlok be
nyomott ; szeme nagy, tüzes, okos ; nyaka hosszú, 
egyenes ; füle kicsiny, mozgékony ; bőre ruganyos ; 
szőre sürü, fényes ; sörénye és farka hosszú, selyem-
szerű ; lába nyuiánk, száraz ; patája aczélkemény ; 
bátor, gyors és kitartó. 

3. Belga ló, nehéz tehervonó faj ; az angol nehéz 
lófajok tenyésztésének alapja ; hasznavehetőségét fo
kozza azon körülmény, hogy már 2 éves korában 

munkaképes. A flamandi faj (szekérvonó lovak) köny-
nyebb, mint a brabanti. 

4 Angol ló, 1. e. 73. 1. 
5. Angol (shetland) pony, Corsicán, Szardinián, 

a Hebridákon, Norvégiában, Islandon tenyészik. 
Fáradhatlan, biztos, kevés igényű, tanulékony, 
élénk ; teste arányos, feje többnyire vastag és 
boltozott. 

6. Lengyel ló. 
7. Svéd pony, jó fajta ; kevéssel beéri, kitartó. 
8. Trakheni, a trakheni (porosz) főméntelep állandó 

tenyészfajtája; nagyon hasznavehető faj mint há
mos és nyerges ló. 

II. Kutyák. 
1. Angol agár, karcsú, magas, sovány, koponyája 

hosszúkás, orra keskeny, füle felálló v. felibe hajlott, 
farka felfelé kunkorodó; értelmessége, ragaszkodása, 
jó szaglása nincs; használható futó vadnak való 
gyors hajtására. 

2. Orosz agár, piheszőrü, farka hosszú, orra 
hosszú, hegyes; szeme nagy, világos; lába izmos, 
farkasvadászatra alkalmas. 

3. Olasz agár, simaszőrü, legkisebb agárfaj; test
alkata finom, gyenge; füle hanyattfekvő; hideg és 
időváltozás iránt érzékeny, tenyésztése bajos. 
4. Véreb, sárgásbarna, némelykor sötéten foltozott; 

nagy vadra való vadászatra alkalmas; értelmes, ra
gaszkodó. 

5. Német vizsla, régi fajta, füle nagy, szempillája 
laza, szögletes; ajka vastag, farka gyenge, többnyire 
lenyesik; szaglása kitűnő; tanulékony, hű, kis vadra 
kitűnően hasznavehető. 

6. Véreb, nagy fajtájú, izmos; orra rövid, kissé 
felálló; ajka vaskos, nyaka rövid, vastag bőrránczok-
kal; füle hosszú; hangja tompa, rövid; komoly, erős, 
merész, idegenekre veszélyes. Nagy vadra alkalmas. 

7. Tibeti dogg, igen régi, legnagyobb fajta; füle 
lecsüngő, ajka nagy, nyakszirt kimagasló; szőre 
hosszú, durva; bátor, erős, megbízható. 

8. Ujfoundlandi, szép és nagy fajta; valószínűleg 
az eszkimóebnek franczia parforce-ebbel való keresz
tezéséből ered; ragaszkodó, jóindulatú; jó uszó, 
értelmes és bátor. 

9. Szent-Bernáthegyi (1. bernáthegyi kutya), teste 
erőteljes, nagy; szőre hosszú, farka lógós, orra 
hosszú, fogazata erős, lába magas; hű, ragaszkodó, 
értelmes és bátor. 

10. Uszkár, régi, valódi fajta, gyapjas szőrpama-
tokkal, nagyon tanulékony, betanításra kül. alkal
mas; jól úszik, ragaszkodó. 

11. Német dogg, nehézkes nagy eb, alkata erős, 
orra széles, farka felálló; bátor, harczban dühös, 
vadászatra alkalmatlan. 

12. Dán dogg, legnagyobb faj; testalkata arányos, 
orra megnyúlt, nyaka hosszabb, farka vékonyabb 

mint az angol és német döggé; szelid természetű, 
kedvelt szobaeb. 

13. Majompincs, durvaszörű, pofája szakállal fe
dett; csúnya, de behizelgő, élénk. 

14. Simaszőrü pincs, színe többnyire fekete, sár
gás foltokkal, szőre rövid, sima. 

15. Angol vizsla, pointer, simaszőrü, karcsúbb a 
német vizslánál, szaglása kifejlett; szófogadó, ügyes, 
önuralmas. 

16. Angol fürjészkutya, szőre bodros-selyemszerü, 
teste zömök, melle széles, nyaka rövid, füle hosszú
szőrű, lógós; pofája finom és sima szőrözetü; gyors, 
de nem kitartó; szárnyasok vadászatára alkalmas; 
szine többnyire fekete, sárga foltokkal. 

17. Rókakopó, angol parforce-eb, fehér, háta barna, 
kissé durvaszőrű; füle nagy, lecsüngő; gyors, bátor, 
okos, kitartó; falkákban rókahajszára használják. 

18. Tacskó, állandó faj; feje nagy, orra hosszú, 
lába rövid, elgörbült, szőre feszes, farka felfelé álló, 
szaglása kitűnő, látása éles, hallása finom; ravasz, 
bátor,harapós; róka-,borz- stb.vadászatra alkalmas. 

19. Házieb, szőre hosszú, puha; farka lompos, fel
felé kunkorodó; élénk, okos, őrködő, sokat ugat, 
gyanakvó és harapós természetű. 

20. és 21. Házi- és juhászkutya (balról rövid-, 
jobbról hosszúszőrű fajta), orra hegyes, a fülhegye 
áthajlott, farka középhosszú, lompos; lába magas, 
teste nyúlánk. Nem szép, de tanulékony, okos, őr
ködő, türelmes és kevéssel beérő; a mellett ragasz
kodó, gondoskodó és bátor. 

22. Buldogg, szelindek, erőteljes, alacsony testal
katú ; feje rövid, orra gyakran hasított, pofája széles, 
lába rövid és erős, füle hajlott, farka rövid, felálló. 
Bátor, daczos, alattomos tekintetű, hű. 

23. Mastiff v. angol dogg, igen nagy, tiszta faj
tája bőrszinű, orra és füle sötétebb, ajka csüngős, 
vastag; orra négyszegletes; hatalmas testalkatú, 
komoly, sötét tekintetű, félelmes, igen bátor és erős. 

24. Mopsz, teste kicsi, zömök; orra letompított, 
farka csavarszerüleg kunkorodott; öl- és szobaeb; 
morgós, haragos és gyanakvó; sokat ugat. 

III. Szarvasmarha. 
1. Berni faj, hegyi fajta, veres és fehér foltos; cson-: 2. Allgaui faj (bikafej), hegyi fajta, zömök test-

tozata súlyos, háta egyenes, farka magastövü; jó tej-j alkatú, de arányos, szép; tejdus, alig hizlalható, 
és hizlalófajta. ! takarmányban nem válogatós, jó kiviteli marha. 



3. Durham-shor thorn , kiválóbban nemesitett 
mesterséges tenyészfaj; testalkata tonnaalaku, 
szarva és lába rövid, feje és csontváza finom ; 
bőre gyenge; szine fehér, veres, v. e két szin 
.vegyest. Kitűnő húsú, korán érett és hizlalóképes; 
teje jó sajtkészitésre. 

4. és 5. Hollandi faj, alföldi fajta, északnyu
gati Európából; a bika feje hosszú, keskeny, a 
tehéné hegyes; melle gyakran szűk, homloka bela-
pult, szarva előrehajló, nyaka hosszú, fülkagylója 
hosszú, elálló; lába magas; tejben legdúsabb fajta, 

hizlalóképessége középszerű; többnyire fekete-barna 
v. szürkefoltos. 

6. Svájczi faj (a tehén feje), hegyi fajta; testalkata 
szép, erőteljes, zömök; hátán, száján, fülén, hasán és 
lábain világos, egyebütt feketésbarna szinü. Teje 
minőségileg kitűnő; könnyen hizlalható. Alkalmasa 
fajnemesbitésre. 

7. Magyar faj, a magyarországi szarvasmarha
fajokat három csoportba lehet osztani: 1) magyar
fa j t a tenyészetek, 2) n y u g a t i tejelő-faj ta, 
3) h ú s f a j t á k ; 1. még szarvasmarha. 

IV. Juhok. Sertések. 

Juhok. 

1. Southdown, angol mesterséges faj; nagyon hiz
lalható, dús táplálást igényel: melle és háta széles, 
húsos; feje kicsiny, feketésbarna, szarvatlan, egész a 
szemekig gyapjas; lába gyenge, rövid. Gyapja közép
finom, fehér, közepesen bodros. 

2. Dishley faj, legjobb angol tenyészfajta; test
alkata huskifejlésre előnyös; korán és könnyen hiz
lalható; feje szarvatlan, füle kicsiny, elálló; gyapja 
hosszú, fényes fehér. 

3. Raczka-juh, délkelet-európai fajta; szarva leg

inkább felfelé csavarodott v. rövid, hajlott; feje és 
lába gyakran fekete; farka hosszú, gyapjas; teje és 
husa jó; gyapja feszes, egyszerű. 

4. Negretti, erősgyapjas merino-juh, a legkülönbö
zőbb viszonyokra alkalmas; testalkata tonnaalaku; 
feje széles, nyaka zömök, a bak szarva erős, hátul 
bőrránczokkal. Gyapja erős, inas. 

Rambouillets, teste nagy, erős, bőre ránczos, jó 
táplálás mellett husa nagy súlyt ér el. Gyapja sürü 
és hosszú kevésbé finom, mint a negrettié. 

Sertések. 

5. Yorkshire-i faj, khinai és középeurópai disznók
ból mesterségesen tenyésztett angol faj; csaknem 
fehér és szőrtelen; teste hosszú és hájdus; husa Ízle
tes; egész 400 kg. súlyt ér el. 

6. Suffolki faj, angol fajta; füle kicsiny, felálló, 
lába rövid, hátsó teste erős, szine fehér. Korán érett, 
jó hizlaló-sertés, 300 kg súlyon felül is meghízik. 

7. Lá rvás sertés , japáni fajta; gyorsan hizlalható; 
hamar nő; keresztezésre használják. 

8. Berkshire-i kocza, angol fajta, többnyire folto
zott, barnássárga és fekete, termékeny és hizlalható, 
egész 500 kg. sulyu. 

9. Essexi sertés, angol faj; teste kicsiny; szine 
fekete, néha foltos és fehér. Husa gyenge, de hájjal 
átnőtt; legkorább érett, gyorsan nő. 

10. Magyar sertés (szalontai), teste nagy, sűrűn 
sertékkel benőtt, fejlődése lassú; a legerősebb oldalast 
szolgáltatja. 

V. Baromfi. 

Tyúkok. 

Kokhinkhinai (1., 2. ábra); legnagyobb tyukfaj, 
nehéz, magaslábu, kis fejű, csipkés taréju; tojása 
kicsiny, vöröses. Könnyen tenyészképes; nem vá
logatós. 

Crévecoeur (3., 4. ábra) ; Oise-ból; fején búbbal, 
kizárólag finom csontalkattal, teste széles, zömök, 
melle széles, a hát egyenes, lábak rövidek, simák; 
kakasának taraja kétcsúcsu; szakálla jellegzetes 
nagy. Korán és szaporán tojik; tojása szép fehér; 
húsa igen ízletes, könnyen hizlalható; kül. használ
ják hizlalásra mint kappant és poulardeot. 

Páduai (5., 6. ábra); szép dísztyuk, de nem jó 
tojó, nem jó költő s hizlalásra sem alkalmas. Búbja 
tömött, szakálla tollas, lába tollatlan; húsa ízletes. 

Dorking (7., 8. ábra); szép angol faj, mely nevét 
Dorking angol várostól nyerte; igen erős, széles, 
húsos állat; lábán 5 ujja van, elől 3, hátul 2. Húsa 
igen Ízletes, sok; nem jó tojó, igen finnyás s csak 
kitűnő tartás mellett díszlik. Valószínűleg nem is 
külön faj. 

Houdan (9. ábra); franczia faj, mely nevét Houdan 
várostól nyerte. Taraja két vége között gömbölyű 
emelkedés, orrlyukai felett lencse nagyságú húskép
ződés van; búbja nagy, hátrahajlott; nagytestű 
faj. Lábujjak száma 5. Tollazatában hol a fehér, 
hol a fekete szin a túlnyomó. Jó tojó; tojása szür
késfehér, nagy; nem jó költő; csibéi nehezen nevel
hetők fel. Könnyen hízik; húsa jóizü. 

Galambok. 

Római galamb (10. ábra); nagy, nehéz faj, számos j kás, szeme lapos, szembőre veres, lába erős, magas; 
változatban elterjedt; melle széles, szárnya és farka | csőre tompa, vastag ; rossz költő, golyvája kissé 
erőteljes, hosszú, röpülése súlyos. Feje sima, hosszú- [ felfujt. 



Bagdette (11. ábra); német faj; erőteljes alkatú, 
csőre vastag, hajlott, rajta husszemölcs, lába erős, 
tollatlan. Repülése erőteljes, gyors ; szeme vörösen 
gyűrűzött; postagalambnak használják. 

Félgalambok (12., 13. ábra); testük kicsi, tartás 
egyenes, csinos, szin sötétkék, láb sima, szem fehé
ren gyűrűzött; farka aránylag hosszú. 

Karolingalamb (14. ábra); gyönyörű fajta; ameri
kai eredetű. Testalkat zömök, gömbölyded; szép 
luxus- és diszgalamb ; szín különböző ; szárny szé
pen rajzolt; fej világos ; láb erősen tollas. 
Német golyvás (15. ábra); számos változat törzs

fajtája. Teste magas, feje sima ; homlok magas, csőr 
rövid, láb erős és rövid, szárny lógós, hosszabb a 

farknál. Rossz költő; erősen felfúvódik; ritkán tel
jesen tiszta fajta. 

Ballonos galamb (16. ábra); hollandi eredetű;já
rása méltóságteljes, bólintgató ; feje sima ; golyváját 
és fejét repüléskor magasan tartja; tarkója erős,, 
nyak mindig hátrahajlott, lába tollas ; golyváját leg
erősebben fújja fel. Rossz költő. 

Parókás galamb (17. ábra); homlok magas, csőr 
rövid, vastag; nyak hosszú, mell keskeny; tollkoszo-
rujasürü, felborzalt; szárnya lefüggő, repülése lassú ;, 
rossz költő. 

Sirályka (18. ábra); teste csinos alkatú, de erőtel
jes; tartása szép, feje nagy, homloka magas; toll-
bubja a nyakszirten felálló; csőre zsákkal ellátott. 

Ludak. 

Skót szürke lúd (19. ábra); az angol ludak leg
hasznosabb válfaja; jó tojó. 

Astrakáni lúd (20. ábra); testalkata erőteljes; ter
mékeny, jól költ, husa kevésbé becses. 

Kanadai lúd (12. ábra); az amerikai vadlúd házi 
tenyészete; teste karcsú, nyaka hattyuszerű, feje,, 
csőre s nyaka felső része fekete. Termékeny; husa 
ízletes, tolla kitűnő; nagyon hasznavehető. 

Kacsák. 

Aylesbury-kacsa (22. ábra); legnagyobb angol 
fajta; teste hosszú, erős, súlyos; csőre halványpiros; 
tollazata vakitó fehér; hizlalásra kiválóan alkalmas. 
Kanálos kacsa (23. ábra); melle széles, erős; csőre 

hátul keskeny, előfelé szélesedő; tollazata szép; 
időszakonkint változó; husa kitűnő; tojása sárgás 
v. zöldes; rovarokkal s férgekkel táplálkozik. 

Mandarin récze (24. ábra) ; díszmadár Észak-
Khinából; kicsiny és csinos, a hím tollazata felbor
zolt, tarkán színezett, szép rajzolatú. Búbja sötét
zöld, csőre piros, szeme vöröses; a nőstény szürke 
kis bóbitával. Hideg iránt érzékeny. 

Vad- v. tőkéskacsa (25. ábra); teste nagy, nyú
lánk; tollazata barna és kék; tojása kékes. 

Pulykák és pávák. 

Páva-pulyka nősténynyel (26. ábra); délen él; 
testalkata nyúlánk, tollazata tarka, fémfényü, a vad 
törzsfajhoz leginkább hasonló. 

Közönséges pulyka (27. ábra); tenyésztése fárad
ságos; tyúkja költésre használható. 

Pávák (28. ábra); díszmadár. 

Halak. 
1. Czigányhal v. czompó, iinea vulgáris, 1. czompó, 

414. lap. 
2. Sebespisztráng, sálmo fario, alakja és színjátéka 

szép, íze kitűnő, husa fehér v. sárgás. Októbertől 
deczemberig ívik mélyedésekben; erős folyású hegyi 
patakokban él, súlya •/«—1 kg. 

3. Ponty, cyprinus carpio, szereti az iszapos vizet, 
májusban és júniusban ívik sekély helyeken és vizi 
növényeken; kiválóan tavakban tenyésztik; súlya 
ritkán haladja felül a 10 kg-ot. 

4. Rajnai lazacz, sálmo sálar, júniustól szeptem
berig ívik lapos helyeken; husa barnássárga: bőrszi-
nezete kül. iváskor nagyon élénk. Súlya egész 10 kg. 

5. Tavi pisztráng, sálmo trutta, fekete foltokkal 
fehér alapon; súlya egész 25 kg. Októberben ívik 
tavakban és folyókban, homokos helyeken. Husa 
világospiros. 

6. Tavi lazacz, fario argenteus, fekete foltokkal és 
előálló alsó allkapocscsal, pofa-, torok- és hastáj 
ezüstös, háta barna ; 3 — 4 kg. 

7. Csuka, esox lucius, 1. csuka, 402. 1. 

8. Salmling, sálmo umbla, kis pisztráng, legfeljebb 
5 kg., nem foltozott; az alpesek tavaiban él és kagy
lókkal táplálkozik ; husa gyenge és jóizü. 

9. Angolna, anguilla fluviatilis, októbertől deczem
berig ivásra a tengerbe vonul; kigyószerü, sikamlós, 
bőrű ; szája zárt, éles fogazatu. Teste feketészöld, fol
tok nélkül; husa tápláló és ízletes; súlya 5 kg. körül. 

10. Maréna szemling, coregouus maraena, felső 
áll tompított és széles, zsiruszonyokkal, egész 5 kg_ 
sulyu ; besózzák és füstölik. 

11. Pér,ihymallus vexillifer, nagy, zöldesbarna fol
tokkal, hátuszonya ibotyaszinü ; tavakban v. tiszta, 
nem mély folyókban él, gyors uszó, április- és május
ban ívik sekély helyeken; kellemes szagú; 1 — I 1/» 
kgram sulyu. 

12. Süllő, lucioperca sandra, csak Észak- és Kelet-
Európában köveken és vizinövényeken ; husa fehér, 
zsiros. 

13. Dunai galócza, sálmo hucho, törzse és uszonya 
kerek foltokkal pettyezett, teste húsos ; 25 — 35 kg-
sulyu ; csak eleven táplálékkal él. 

Ehető gombák. 
1. Cantharellus cibarius, ehető vargánya, kalapja 

kopasz, zsíros, közepén nyeles; lemezei a nyélen 
lefutók; húsa puha, nedvdús, szaga kellemes, ize 

gyengén borsszerü; sokáig használható, júliustól 
szeptemberig terem, főleg tűlevelű erdőkben, vmint 
nyirfák alatt. 



2. Lactar ius deliciosus, tövisalj v. kedves galócza 
(a kinőtt, b fiatal), kalapja húsos, boltozott,, közé
pen köldökszerüen behúzódott, széle bekunkorodott, 
teje narancs- v. téglaveres. Főleg őszszel terem, tű
levelű erdők világos, mohos helyén; nagyon Ízletes; 
törési lapjának veres tejnedve által a borzas galó-
czától {lactarius torminosus) biztosan megkülön
böztethető. 

3. Tuber cibarium, szarvasgomba, egész ököl-
nagyságu lehet; bőre sajátszerüen dudorzatos, bel
seje nagyon húsos és márványszerüen erezett, a föld 
szine alatt nő, csak késő őszre érik. Szaga átható, 
ize nagyon fűszeres. 

4. Agaricus campestr is , veres galócza v. csiperke 
gomba, champignon (a kinőtt, b fiatal), kalapja 
húsos, kezdetben féltekeszerü, később lapszerüen 
boltozott, lemezei a telt tönktől függetlenek. Tavasz
tól őszig terem erdőkben, kertekben és réteken ; 
mesterségesen is termelik. Szaga kellemes, ize fűsze
res; nagyon keresett áru. 

5. Agaricus melleus, mézgomba, kalapja középen 
dudoros és pikkelyzett. Ize savanykás; augusztus
tól novemberig nő. 

6. Clavaria flava, sárga palánka, tönkje vastag, 
húsos, felálló, nagyon szétágazó; húsa gyenge, szag
talan; nagyon jóizü. Júniustól októberig nő lomb-
és tűlevelű erdőkben. 

7. Morchella conica, kucsmás szömörcsög, kalapja 
csonka kúpalakú, széle az üres tönkhöz nőtt; tavasz-
szal nő mezőkön; Ízletes; a szemtelen szömörcsög -
höz (phallus impudicus) némileg hasonlít. 

8. Agaricus procerus, pereczes galócza; kalapja 
nemezszerü, fedélcserépszerüen pikkelyzett, lapos; 
tönkje karcsú, üres, alapján gumósán megvastagszik, 
áprilistól októberig nő; ize gyenge, kellemes; húsa 
kevéssé kiadó, gyenge, meglehetős száraz. 

9. Boletus edulis, uri gomba, kalapja párnaszerü, 
kissé tapadós; kitűnő izü; húsa a törlapon nem 
futódik be kékes színnel. Kül. gyakori késő nyáron 
és őszszel. 

10. Hydnum repandum, kanyargós gerben, ka
lapja húsos, kissé törékeny, szélén többnyire sza
bálytalan, alul nagyszámú, törékeny, tövisszerü 
képlettel; tönkje telt. Ize gyengén kesernyés, nem 
kellemetlen; nyersen vmint elkészítve egészséges 
és tápláló. 

Mérges gombák. 
1. Agaricus panther inus (párduczgomba), kalapja 

szélén csíkos, felhámja,mig fiatal, vastag, nyúlós, ké
sőbb vékony ; nyári és őszi időben terem erdőkben, 
különösen bükkösökben. 

2. Lactar ius torminosus (borzas galócza), kalapja 
lazahusu, közepén benyomva, nedves időben kissé 
tapadós, széle aláfelé bekunkorodott és szőrös, leve
lek vékonyak, teje csípős és változhatlan fehér ; nyá
ron és ősszel erdőségekben nő. Nagyon mérges. 

3. Agaricus muscar ius (légyölő galócza), kalapja 
boltozatosán szétterjedő, szélén finoman csíkozott, 
felszínén többnyire szemölcsös, felhámja nyúlós, 
tönkje pókhálószerü velővel telt; nyáron és őszszel 
nő homokos erdőkben és erdős réteken; nagyon mér
ges ; részegítő, majd bódító hatású ; tejjel leöntve 
legyek pusztítására használják. 

4. Phal lus impudicus (szemtelen szömörcsög), 4 a 
kinőtt, 4 b fiatal állapotban ; kezdetben burokban 
rejlik (boszorkánytojás); kalapja ránczos, bűzös 
nyákkal bevont; tönkje laza, gödröcskékkel rácso-
zatszerüen behintett; szaga undorító, dögszerü, 
erdőkben terem. 

5. Russula emetica (hánytató gomba), vörös v. 
sárga, nedves helyeken egészen fehér is lehet, fényes 
sima, nyákos, levonható hártyával bevont, szélén 
később finoman barázdált; íze csípős. 

6. Boletus satanas (sátángomba), kalapja erősen 
domború, kopasz, tapadós ; tönkje nagyon vastág, 
hasas, tojásidomu ; lomberdőkben és hegyi réteken 
terem ; íze kellemes, de nagyon mérges. 

7. Agaricus phalloides (gumós galócza), kalapja 
csengetyüszeriien terjeszkedő, tönkje felül üres, alul 
gumósán vastagodott; ősszel nő világos erdőkben ; 
kellemetlen ízü és szagú ; mérgező hatása kb. felér a 
légyölő galóczáéval. Fiatal gumós galóczát gyakran 
felcserélnek csiperkével. 

8. Agaricus fascicularis (csoportos galócza), ka
lapja vékonyhusu, kopasz, közepén kissé púpozott, 
lemezei sürüek, a tönkhöz nőttek; tönkje üres, vé
kony, hajlott. Többnyire csoportosan nő fatörzseken, 
ritkábban a földön ; nagyon keserű, jellegzetes ízü. 

9. Boletus luridus (barna tinóru), kalapja erősen 
boltozott, nemezszerü ; tönkje meglehetős vastag ; 
metszlajpján kékesen befutódó. 

Erdei fák. 2 t á b l a . 

7. Lombfák. 
Mocsártölgy,, quercus pedunculata (i tábl., 1. 

ábra); hosszú nyelű, hengeres makkja és rövid nyelű, 
hosszúkás, alapjukon szívalaku levelei által köny-
nyen megkülönböztethető a máskülönben hozzá na
gyon hasonló, később virágzó k o c s á n t a l a n t ö lgy 
től , quercus sessiliflora; mindkettő fontos erdei fa; 
fája mint tűzi- és épületfa értékes; makkja mint hiz
laló takarmány és pörkölve mint kávépótlék haszná
latos; kérgét nagy csersavtartalma miatt nagyon be
csülik; a és b k o c s á n t a l a n t ö l g y : a virágzó haj
tás a hosszan lecsüngő him barkákkal, a legfelső 
levélszögletben az apró, űlő női virágokkal, b hajtás 

csúcsa kifejlett levelekkel és termésekkel; c—f mo
c s á r töl g y : c hajtás csúcsa téli állapotban; d női 
virág; e hím barkának részlete; / tenyészcsúcs kifej
lett levelekkel és termésekkel. 

Erdei bükkfa, fagus silvatica (1. tábl., 2. ábra) 
levele fényes-zöld, petéded, fája kemény és súlyos, 
könnyen hasadó, a legkitűnőbb tűzifa, termését híz 
lalásra és olaj nyerésére használják; a májusi haj 
tás, csúcsán egy női és három him bárkával, b te 
nyészcsúcs téli állapotban 2 rügygyel, c him barka 
d him virág, e női virág, / zárt terméstok, g érett 
felpattant tok 2 bikkmakkal, h felmetszett maghon 



belül a magrügyekkel, i kinőtt maghon, k csira
növény. 
Hegyi szilfa, ulmus montana (1. tábl., 3. ábra); 

levele fent élesszőrű, alul az ereken durvaszőrü, a 
kinőtt fa kérge sötét, hosszú, de sekély hasadások
kal, mig a n y o l c z h i m e s s z i l f a (ulmus effusa) 
kérge sima és világos. Fája kül. mint épületfa, egé
szen viz alatt, és mint bognárfa nagyon alkalmas, 
mint tűzifa nagyon keresett; a—e h e g y i sz i l f a , a 
virágzó tenyészcsúcs, b egyes virág, c termés, d előző 
évi tenyészcsúcs terménypamattal és fiatal lombhaj-
tással, e hajtás 2 virággal és 3 lombrügygyel; /—h 
n y o l c z h i m e s s z i l f a : / v i r á g z ó tenyészcsúcs,^" 
virág, h termés. 

Fehér juharfa , acer pseudoplatanus (I. tábl., 4. 
ábra); levele nagy, tompalebenyü, virágfürtje csüngő, 
csak a lombfakadás után fejlődő, kérge mint a plá 
táné levelesen lepattanó, fája szép, bútor és eszter
gályos-fa gyanánt nagyon keresett; a virágzó hajtás, 
b termékeny himnősvirágok, eltávolított kehely- és 
pártalevelekkel, c him virág, d zászlós termés, e ki
hámozott csira,/harántulá tmetszett mag, tenyész
csúcs téli állapotban rügyekkel; h csírnövény ki
fejlődött szikekkel és az első levelekkel. 
Közönséges gyertyánfa, carpinus betula (I. tábl., 

5. ábra) ; a galycsúcs him és női barkával és még 
öszszesodrott levelekkel, b termésbarka a galy 
csúcsán, c himvirág élűiről, d virágpár a fedő
pikkelyekkel, e érett termés a nagy háromlebenyü 
fedőpikkelylyel, / u. a. harántátmetszetben, g te

nyészcsúcs, balról lombrügyekkel, jobbról him vi-
rágrügygyel, h csira. 

Rezgő nyárfa,populus tremula (1. tábl., 6. ábra); 
levél nyele összenyomott, levele feszes, csaknem kör
körös, rügye tapadós. Fáját gyufaszárgyártásra és 
finomabb kosárfonómunkákra használják, a rövid 
hajtás 2 lombrügygyel és egy virágzó him bar
kával, b him virág oldalról, c női barka, d női 
virág oldalt, e alulról, / galy télen levél- és virág-
rügygyel, h felpattant termés, i egyes szőrmezzel 
körülvett mag. 

Fehér nyirfa, betnla verrttcosa (II. tábl., 1. ábra); 
levele vékony, csüllőded, hosszúkásán hegyezett, 
kérge sárgásbarna, később fényes fehér és sima, fája 
mint bognár- és szerszámfa nagy szívóssága és ke
ménysége folytán nagyon becses, ágait seprűnek 
használják, a galy csúcsa a nagy him és kisebb női 
barkákkal, b lombos ág termőbarkával és csúcsán 2 
him virágrügygyel, c tenyészcsúcs lomb- és him vi-
rágrügyekkel télen, d és e női barkák részletei, / női 
virág 3 kopasz magzattal, g him virágok, h poroda, 
i a női virág fedőlapja, k zászlós termés. 

Kislevelü hárs , tilia parvifolia (II. tábl., 2 ábra); 
aprólevelü; nagyon elterjedt disz-, kül. sétányfa; 
fája puha, faragványokra, asztalos- és esztergályos-
munkákra stb. dolgozzák fel; virága hivatalos, a vi
rágzó galy, b és c virágok, d bibe, e a magzat ha-
ránt-átmetszete,/u. a. hosszmetszetben, g a mag 
hosszmetszete, h tenyészcsúcs rügyekkel télen, i csira, 
a 2-, 5- v. többmetszetü szikkel. 

II. Tűlevelűek. 

Erdei fenyő,pinus silvestrts (2. tábl., II. ábra); tűje 
hosszú, többé-kevésbé szürkészöld, a törzs kérge 
hamuszürke, hasadékos; törzse sokfélekép haszna
vehető épület- és butorfát szolgáltat; tűi páronként 
a tenyészcsúcs női virággal, b galy him virágokkal, 
c érett toboz, d nyitott toboz, e t ű p á r , / himvirág, g 
magrügy, h mag v. tobozpikkely kívülről, i belülről 2 
maggal, k csira. 
Nyári czédrus v. rozmaringfenyő, larix europaea 

(II. tábl. 4. ábra) ; csak nyáron tűleveles, télen ko
pasz ; tűje rövid, csoportos ; fája tartóssága miatt 
nagyon becses; kérgét cserzésre és festésre használ
ják, a galy egy hosszú hajtással, több rövid hajtással, 
b galy hím és női virágokkal, c zárt poroda, d ter
méslevél belülről, e rövid hajtás hosszmetszete,/érett 
toboz, g tobozpikkely kívülről, h belülről, balról mag
gal, jobbról mag nélkül. 

Lúczfenyő, pinus picea (II. tábl., 5. ábra) ; köny-

nyen felismerhető loboralakjáról, az öregebb fákon 
lazán és hosszan lefüggő ágakról és a sárgásvörös, 
vén korában lepikkelyedző kéregről. Tűje fényes, 
sötétzöld, rövid, magános, négyélü ; fája kitűnő épü
let és szerszámfa; kérgét cserzésre használják, a galy 
hím virágbarkákkal; b hím barka, e tenyészcsúcs női 
virágtobozzal, d érett toboz, e tobozpikkely kívül
ről, alapján a nagyon apró fedőpikkelylyel, / toboz
pikkely belülről magpárral, g mag (szárnyalt és 
szárnyatlan) és szárny, h csira még fennülő mag
héjjal, i a fenyőkéregtetü (chermes abietis) gubacsa. 

Szurkos , s ima v. fésűs fenyő, abies pectinata 
(II. tábl., 5. ábra), tűje kétsoros, szélesen összenyo
mott, fent sötétzöld, alul kékesfehér; fája könnyű, 
jól hasad, jó épület-, hangszer-, szerszámfa s tb . ; a 
galy him virágbarkákkal ; b hajtás női virágbarká
val ; c porodák, d érett toboz, e maghon, f a toboz 
orsószerü szála. 

Ipari növények. 2 t á b l a . 

Gyári növények. 

Virginiai v. közönséges dohány, nicotiana tába-
cum (II. tábla, 1. ábra), egyéves növény, hosszú, 
rózsaszínű virágokkal; a tropikus Amerikából szár
mazik ; a galy virágokkal a / T természetes nagyság
ban, b levél, nagyon kicsinyítve, c harántul átmet
szett, d felpattant, e felhasított v i r ág , / zá r t tok. 

Takácsmácsonya, dipsacus fullonum, a Keletről 
származik; a virágzó szárnak felső részlete, b át
metszett virág, c virág, d bokréta, e bibeszár, / , g 
maghon és termés, h termés természetes nagyságban. 

Czukornád, saccharum officinarnm (II. tábla, 5. 
ábra), 1. czukornád. 



Kereskedelmi növények. 

Közönséges bambusznád, bambusa arundinacea 
(II. tábla, 9. ábra), 1. bambusz. 
Esparto-fü, macrochloa tenacissima (I. tábla, 8. 

ábra), kákaszerü, nagyon SZÍVÓS fűnemü, tartós 
gyöktörzszsel, kül. Dél-Spanyol- és Észak-Franczia-
országban gyakori; levelét fonó- és kötelesárukhoz, 
rostját papírgyártásra, vmint kefék és seprők készí
tésére használják. 

Gubacstölgy, quercus infectoria (I. tábla, 5. ábra), 

a galycsúcs, b gubacs, c gubacs, d átmetszett gu-
bacs, c zárt, f és g nyitott cocon. 

Guttapercha-fa, isonandra gutta (II. tábla, 2. ábra), 
a virágzó galy, nagyon kicsinyítve, b megnyitott 
virág, nagyon kicsinyítve, c fiatal termés, d termés 
keresztmetszetben. 

Kaucsuk-fa, siphonia elastica (II. tábla, 3. ábra), 
a galy 1U természetes nagyságban, b éretlen maghon, 
c felmetszett hímlepel, d viráglepel, mind nagyítva. 

Szövő- és fonóiparnövények. 

Gyapotcserje, gossypium religiosum (I. tábla, 4. 
ábra), 1U természetes nagyságban, 1. gyapotbokor. 
Kender, canndbis sativa (I. tábla, 3. ábra), a és b 

a hím és női kender szárának csúcsa, nagyon kicsi
nyítve, c hím, d női virág, e terméstartó pikkely, 
/ termés átmetszve, nagyítva. 

Jute-növény, corchorus capsularis (I.táb., 2. ábra), 
a és b virágok (b nagyítva), c termés, d háncsrost. 

Len, linum usitatissimum (I. tábla, 6. ábra), a és b 
szár, c termés, d átmetszett mag, 4-szeresen nagyítva, 
e szirom, P/^-szer nagyítva, /poroda , négyszeresen 
nagyítva, g porodák és bibeszál, IVa-szer nagyítva. 

Olajtermő növények. 

Földi mogyoró, arachis hypogaea (II. tábla, 7. ábra), 
egyéves, halványsárgán virágzó növény; a trópuso
kon és Dél-Európában mívelik; a föld alatt termő 

magva olajdús; a növény, J/s term. nagys., b termés, 
c csira, mindkettő természetes nagyságban. 

Len, linum usitatissimum (I. tábla, 6. ábra), 1. fent. 

Festőiparnövények. 

Campéche-fa, haematoxylon campechianum (I. táb., 
6. ábra), a és & virágok, c termés. 
Indigo-növény, indigofera tinctoria (I. tábla, 7. 

ábra), a virág, b termések, c mag. 
Buzér, rubia tinctorum (I. tábla, 1. ábra), a a nö

vény felső részlete, b virág; 2 / 8 term. nagyságban. 

Fogas rezeda, reseda luteola (II. tábla, 8. ábra), 
egyéves növény, a benne tartalmazott sárga fest-
anyag (luteolin) végett mívelik Dél- és Közép-Euró
pában; a szár csúcsa, V s term. nagys., b virág felül
ről tekintve. 

Fűszernövények. 

Komló, humulus lupulus (II. tábla, 4. ábra), a hím, pamat, e maghon bibeszálakkal, / átmetszett termés 
b női virágzat, kicsinyítve, c hím virág, d női virág- i csirával, mind nagyítva. 

Építészeti stilek. 4 t á b l a . 

Régi keleti stilek (I. tábl., 1—9. ábra). Ó-egyip
tomi templom ; a homlokzatot két fal alkotta, melyek 
közt az alacsony bejárat több udvaron keresztül a 
belső szentélybe vezetett (1—4. ábra). A perzsa 
palota-épitkezést karcsú oszlopok jellemzik, melyek
nek feje többnyire két, egymásnak háttal fordult egy
szarvút ábrázol (5., 6. ábra). Az indiai sziklatemplo
mok oszlopai (7., 8. ábra) zömökebb alakúak. Az 
assyriai építési maradványokon a mázas agyagtáb
lákat (9. ábra) a szines diszitmény részarányossága 
tünteti ki. 

Görög stil (I. tábl., 10—18. ábra). A görög épí
tészet a Kr. e. V. szdban érte el legmagasabb vi

rágzását : e korból valók az athéni Akropolis 
mesterművei, valamint a dór stílben épült Theseus-
templom (10. ábra). A díszes korinthusi stil pél
dáját látjuk Lysikrates síremlékén (Demosthenes lám
pája, 18. ábra). 

Római stil (I. tábl., 19 — 27. ábra). A római Pan-
theon (20. ábra), Jupiter Ultornak Kr.'e. 25. befejezett 
temploma a legszebb ó-római építmény, köralaku 
épület, mely felett 43.5 m. széles és ugyanily magas, 
felül nyilt kupola boltozódik. Jupiter Capitolinus 
temploma (23. ábra), mely több izben tűzvész mar
taléka lett s utolszor 82. Kr. u. épült újra, a IX. szdig 
állt fenn. A 27. ábra Jupiter Stator templomát mu-



tatja. Nevezetesek Caracalla fürdőinek maradványai 
(24. ábra), Kr. u. 212-ből. Palmyrában és Baalbek-
ben, a syriai sivatagban, nagyszerű ó-kori építmé
nyek romjai találtattak. (21., 22., 25., 26. ábrák). 

Ó-keresztény és byzanczi stil (II. tábl., 1 — 4., 
7. ábra). A konstantinápolyi Zsófia-templom, most 
Aja-Szofia mecset (1., 2. ábra), a VI. szdban épült; 
belsejében 56 m. magasságra a talaj felett egy 4 osz
lopon nyugvó hatalmas kupola emelkedik fel, mely 
félkupoláktól van környezve. Az építészetileg nagyon 
érdekes ravennai San-Vitale templom (3. ábra) és 
a thessalonichi Sz. Demeter bazilika (4. ábra) szintén 
a VI. pzdból valók. Mesterkéltség és túlterhelés követ
keztében elfajulva lép fel a byzanczi stil az orosz 
templomok építésében, főleg a moszkvai Kreml-en; jobb 
ízlésre vall a kurte-ardsisi zárda-templom Romániá
ban (7. ábra). 

Arab-mór stil (II. tábl., 5., 6., 8. ábra). A granadai 
Alhambra (8. ábra) után az arab építészetnek leg
híresebb emléke Európában a cordovai székesegyház 
(5. ábra), mely a VIII. szd végén mecsetnek épült. 
A keleti arab építészet példáját a delhii Kutab Minar 
nyújtja (6. ábra). 

Román stil (II. tábl., 9—17. ábra). A maulbronni 
(Württembergben) cistercita apátság temploma 1178., 
a speieri dóm már a XI. szd. közepe táján, a bam-
b.rgi gyönyörű dóm pedig a XIII. szd. derekán fe-
eztetett be. 
Gót stil (II. tábl., 18—29. ábra). A német gótika 

legkiválóbb alkotásai : a kölni dóm, a freiburgi tem
plom (28., 29. ábra), a strassburgi templom, a 
marburgi Erzsébet-templom, az oppenheimi Katalin
templom, a regensburgi dóm, az ulmi templom, a 
halberstadti dóm, a lübecki Mária-templom és a 
bécsi István-templom. A franczia gótika alkotásai 
közül híresek : a st.-denisi sirtemplom, a párisi Notre-
Dame templom, a st.-oueni, amiensi és rheimsi szé

kesegyházak ; az olasz gótika főbb építményei : a 
flórenczi, sienai, orvietói és milanói dómok. A 18. 
ábra keresztvirágot, a 21. támtoronykát, a 23. roset-
tát, a 25. és 26. levélcsomódiszt, a 27. támpillér csú
csát mutatja. 

Renaissance (III. tábl., 1 — 12. ábra). Az 1679. 
Baldasare Longhena által épített velenczei Pesaro-
palotának homlokzatát (1. ábra) kellem és finomság 
jellemzi. A Borghese-palotát Rómában (5. ábra) 1608. 
fejezte be Martino Lunghi. Szobrászati disz tekinte
tében leggazdagabb a Pavia mellett levő Certosa 
(karthausi zárda). A német renaissance-építmények 
közül fontosabbak : a XVI. szdbeli braunschweigi 
vásárcsarnok (8. ábra) és a heidelbergi kastély Otto-
Heinrich-épülete, melyet 1556-ban kezdtek építeni. 
A franczia r.-épitészet főalkotása a párisi Louvre, 
melyet 1578. egy oldalszárny által (12. ábra) a 
Tuileriákkal kötöttek össze. 

Barock, rokokó és czopf stil (III. tábl., 13—20. 
ábra). E stilnemek jellemző sajátságaihoz tartoznak 
a csavart oszlop (13., 15. ábra) és a cartouche (16., 
18. ábra). A drezdai kath. udvari templom 1737—56. 
épült barock stílben ; ugyanily stilt mutat az ottani 
Zwinger. A rokokóhoz átmenetet mutat a XIV. Lajos 
alatt a versaillesi kastélykertben épült pavillon : a 
kis-Trianon (17. ábra). 

A X I X . szd építményei közül a III. táblán a ber
lini kir. szinház (19. ábra), melyet 1818—21. Schin-
kel épített, és az 1838 — 41. Semper által épített, 
1869. tűzvész által elpusztított drezdai udv. szinház 
(20. ábra) vannak bemutatva. 
Arabeszkek (IV. tábl.). Nevét a diszitmények e 

neme az arab épitkezések után kapta, melyeknél a 
falakat és oszlopfőket gazdagon szokás velők díszí
teni ; később valamennyi stil átvette az alkalmazásu
kat. A különböző stilnemek eltérő sajátságai ara
beszkjeikben is kifejezést nyernek. 

Magyar diszitmények. 
A magyar nép hímzett ruháján, fehérneműjén, festett 

bútorain, edényein, régi ötvöseink munkáin, a széke
lyek faragott kapuin a többi európai népekétől eltérő, 
keleties zamatu díszitményeket találunk. Ezen saját
szerű díszítéseknek csirái már a magyar pogánysírok 
leleteiben, ruha- és lószerszám díszitési darabokon 
is felismerhetők és alighanem még az ázsiai őshazára, 
a sassanida persa kultúra befolyására vihetők vissza. 
Ezen leleteken mutatkozó ízlés, noha azt a Szt-István 
alatt megindult idegen áramlat háttérbe szorította, a 
nép között fönntartotta magát, s a román művészet 
sem maradt ment ennek befolyásától. A nemzeti szel
lemnek e téren való működését azonban félbeszakí
totta a tatár pusztítás. Hogy azonban a nemzeti ízlés 
ennek daczára is fenntartotta magát, bizonyítják 
ötvöseink munkái, melyek noha idegen stílű tárgyak, 
zománczosdíszitményeikben hazai motívumokat tün
tetnek fel. A XVI. században kezdett díszítéseinkben 
a nemzeti ízlés ismét élénkebben nyilvánulni, miben 
nagy része van a hóditó törökök által közvetített ke
leti, főleg persa ízlésnek. Ekkor azonban a már kifej
lett nyugati ízléssel is meg kellett küzdenie. Az utolsó 
századok díszitményeiben egymás mellett nyugati és 
keleti befolyás mutatkozik, azonban a nemzeti izlés 
mindig érvényesül felfogásban, elrendezésben és al
kalmazásban. Ha a beosztásban sokszor felismerhető 

is a nyugati befolyás, a részletekben a magyar izlés 
főjellemvonása, a stilizált virágok fontos szerepe, 
mindig föllelhető, mig a levelek csak mellékesen, az 
üres terek kitöltésére használtatnak. Állati alakok s 
virágvázák csak ritkán fordulnak elő. A díszitménye-
ken domboritási kísérletekkel nem találkozunk, tehát 
sikékitmény jellegével birnak. A magyar diszitmények 
legkedveltebb virága a rózsa, mely már az emiitett 
sírleleteken is felismerhető, de a későbbi díszítéseken 
is leggyakrabban fordul elő. A XVI. századtól kezdve 
a tulipán, búzavirág és szegfű is szerepel, a XVII. 
században napraforgó, őszi rózsa és más fel nem is
merhető virágalakok, a XVIII. században pedig a kü
lönféle liliomalakok, a gyöngyvirág, aranyvirág, nár-
czisz, nefelejts és ibolya járultak az előbbiekhez. A 
magyar diszitmények elrendezése a következő válto
zatokatmutatja: Egyenes v. hullámvonal fölött egyes 
virágok v. csokrok váltakozása által keletkezik szalag-
díszitmény, mely legtöbbnyire szegélyek díszítésére 
szolgál (17., 18., 19., 23. és 24. ábra). A csokor, mely 
különállva sokszor sarokdísznek is használtatik, v. 
egyenes szárból és ettől balra-jobbra symmetrikusan-
fekvő szárakból, v. a középen nagyobb virágban vég
ződő csigavonal hajlású szárból, vagy két egymást 
metsző főszárból fejlődő virágokból van képezve (21. 
és 22. ábra). Ez utóbbira emlékeztet a koraiakban 



symmetrikusan egy nagyobb virág körül futó virág
füzérből alkotott csokor is. Gyakran az egyenes vonal
ból kinövő virágok vagy csokrok csipkézett, nyitott 

. oldalával a vonalon nyugvó, másik oldalán félkörű 
keretekkel vannak körülvéve. Ez, vmint a keresztező 
szárakból alkotott csokor renaissance eredetre vall. 
Szegélydíszitéseknél gyakori a symmetrikusan fekvő 
GO alakú, végeiken virágokat hordó s egymással 
összekötött szárak közt kinövő csokrokból alkotott 
díszitmény (20. ábra). Azonkívül találunk még két 
egyenes vonal közt hullámalakban menő szárakból s 
föl- és lefelé fordított virágokból alkotott díszitménye-
ket; néha ezek különálló, szabadon hajlított csokrok, 
melyek váltakozó elrendezésükben szintén hullámos 
menetet eredményeznek. Az egyenes vonalak által 
határolt szalagdíszitményeknél rendesen kifelé növő 
kisebb virágok v. csokrok (16., 23. és 24. ábra) eny
hítik a vonal merevségét. A hullámalaku szárak 
egyes részei, mint a persa szőnyegeken is tapasztal
ható, sokszor kettős szárrá v. levéllé szélesednek. A 
magyar díszitményeket két nagy csoportba oszthat
juk. Az elsőt a n é p i e s d í s z i t m é n y e k képezik, a 
másodikat, melyen a nyugati nemzetek XVI—XVIII. 
századbeli izlése érvényesül, m a g y a r r e n a i s -
sance-nak nevezhetjük. A népies díszitményeket 
ruhanemükön, szűrökön, subákon, ködmönökön, mel
lényeken, ingvállakon és kötényeken, festett bútoro
kon, faragott kapukon, fej fákon és faeszközökön, fes
tett cseréptálakon, kancsókon s más edényeken, vmint 
kályhacserepeken találjuk. Ide sorozhatjuk régi ötvö
seink sodronyzománczos díszítéseit is. A magyar al
földön mai napig is divó szűr és suba élénk színű s 
levelekben gazdagabb hímzett díszítései eredeti izlés 
szülöttei, mert hasonló formákat másutt sehol sem 
találunk, noha csoportosítás-és alkalmazásban szláv 
rokonság mutatkozik. Elrendezésükben élénken em
lékeztetnek a Keleten divó díszítő modorra, a meny
nyiben az európai díszitő modoroktól eltérőleg a nagy 
üres mezővel éles ellentétben álló sürü s határozott 
silhouette-et kitöltő díszitménynyel hat. Ezen díszíté
sek leggyakoribb eleme a sajátságosan alakított 
rózsa, melynek alakja sokszor könnyen ismerhető fel, 
sokszor azonban inkább a pávatoll utánzásának te
kinthető; erre emlékeztetnek a rozmaringnak nevezett 
sürü keskeny levelekkel ellátott szárak is (8., 9., 10. 
és 11. ábra). Hazánk díszitő művészetében fontos 
szerepük van a középkori sodronyos zománczu öt
vösmunkáknak. Ilyenekkel a XIV. század végén, a 
XV. és XVI. században a Nyugat izlése szerint góth 
stílben készült egyházi tárgyakon — többnyire kely
heken — találkozunk. Ezen munkák nemcsak a kivi
tel technikájával tanúskodnak ötvösművészetünk ak
kori virágzásáról, hanem rajzuk tekintetében is rend
kívül fontosak, a mennyiben ebben is a nemzeti izlés 
érvényesül. Ötvöseink ugyanis az akkori mintaköny
veket hazai, a nép közt divó hímzésekről, festésekről 
vett motívumokkal gazdagították. Ezen díszitménye
ket mintáik hasonlatossága szerint 3 csoportba oszt-

v hatjuk. Az egyenesen álló symmetrikus csokorból 

álló díszitmények erdélyi származásra vallanak, el
lenben az egyenes vonalat és symmetriát nélkülöző 
díszitmények hazánk nyugati részéből, Pozsony vi
dékéről valók, végre a szélesebb, de konvenczionalis 
alakokat mutató zománczmunkák hazánk északi ré
széből erednek. Mivel ugyanazon mintakönyvek több 
nemzedéken keresztül voltak használatban, a díszit
mények mintái az emlékek korára nézve nem nyúj
tanak felvilágosítást, de igenis a kor izlése szerint 
változik a színezés. Ezen munkákban alkalmazott szí
nek : fehér, zöld, kék, viola, ezek mellett majd vörös 
és barna, máskor ellenben kivételesen sárga fordul 
elő. A tudományos kutatás kiderítette, hogy a vörö
set tartalmazó színösszeállítás előbb, az ezen szint 
szint nélkülöző — mint azt az egykorú olasz és ma
gyar fazekasáruk színezése is mutatja — később volt 
divatban, mig a sárga csak a XVI. század közepétől 
lép föl s ez képezi a kapcsot a középkori és a XVI— 
XVIII. századokban virágzó u. n. erdélyi zománcz-
művészet közt (2. ábra). A magyar nép által hasz
nált festett bútorok, a székelyföldön található faragott 
kapuk s fejfák szintén eredeti Ízlésre vallanak. Áz 
utóbbiak byzanczi befolyásra (12. ábra), a kapuk 
patkóívei pedig keleti eredetre mutatnak. A fazekas
ipar legrégibb termékei a kályhafiókok (13. ábra), 
melyek némelyike a XV. századig vihető vissza. Ezen 
kályhacserepek, noha hasonlítanak az egykori német 
munkákhoz, mégis magukon hordják a nemzeti jelle
get (13. ábra). Német izlés észlelhető különösen a 
felsőmagyarországi cserepeken, mig az erdélyieken 
keleti izlés érvényesül, noha^tt is találkozunk a szá
szok révén oda került német mintákkal. A magyar 
edénygyárak a mult századokban többnyire idegen 
mintákat utánoztak, magyar motívumokkal csak a 
népipar termékein találkozunk (4—7. ábrák). A XVII. 
és XVIII. század izlése főleg hímzéseken maradt meg. 
Ezeknek mintáira nagy befolyással volt Olaszország, 
főleg a Kelettel élénk kereskedést folytató Velencze 
műipara. A felső-olaszországi bársony- és selyemszö
vetek, a velenczei csipke- és fehérnemü-himzések 
utánzásra találtak az itthon készült ágy- és asztal-, 
neműn vmint egyházi hímzéseken (17 — 24. ábrák). 
Valószínű azonban, hogy ezen időben nálunk német 
mintakönyvek is el voltak terjedve. A kedvelt magyar 
virágok a gránátalmával keverve fordulnak elő, sőt 
sokszor a rózsa a gránátalmával azonosittatott. Ezen 
divat, melyet m a g y a r r ena i s sance -nak lehetne 
nevezni, a tulajdonképeni renaissance hanyatlásával, 
tehát a barokk és rokokóval esik Össze. A kereszt
szemes hímzések nagyobbára mértani mintákat mu
tatnak, melyek valószínűleg német és olasz minta
könyvekből származnak (15. és 16. ábra), néha bi-
zanczi eredetűek (14. ábra). (Bővebbet Huszka J. 
Magyar Díszitő Stil czimü munkájában, továbbá a 
Művészi Ipar 1885. III., 1886. VI. és 1888.1. füzetei
ben, Hampel J. Archaeologiai Értesítő 1887. II. és a 
Művészi Ipar 1887. IV. füzetében, Szendrey J. Mű
vészi Ipar 1891. III., és 1892. I., II., Pap J. Művészi 
Ipar 1886. VI. füzetében.) 

Többszínű díszitmények. 
Egyiptomi mértani diszitmény (2. ábra) és nö- I továbbá az oszlopfőkön alkalmazták; jellemző rajtuk 

v é n y d i s z i t m é n y (3. ábra), főleg a templomok a tarka szinek iránti előszeretet. A 3. ábrában a stili-
homlokzatának és a lakóházaknak párkánydiszeül, | zált lotoszvirág van motívum gyanánt véve. 



Arab diszitmények: v o n a l - a r a b e s z k (9. ábra) 
és n ö v é n y - a r a b e s z k (8. ábra), mint az arab-
mohammedán művészet diszitményei általában, ugy 
ezek is tisztán festői síkdiszitmények, állat- és em
beralakok felhasználása nélkül, melyeknek helyébe a 
tarkán összefont diszitmény, az arabeszk lép; ennek 
alapját mindig mértani alakzatok képezik; az arab 
építészet az arabeszk-diszitményt főleg a falak és 
oszlopfők díszítésére használja, melyeken a formák
nak és színeknek úgyszólván kimerithetlenül gazdag 
változatosságát látjuk fellépni. 

Görög mértani diszitmény, m a e a n d e r (5. ábra), 
igen kedvelt vonaldiszitmény, vázákon a képek sze
gélyezésére, oszlopfőkön, mozaik-padlózaton (pl. az 
olympiai Zeusz-templomban), mennyezeteken stb. 
gyakran alkalmazzák, mint egyszerű és mégis igen 
tetszetős diszitményt; előfordul folytonos, nem keresz
teződő vonalakkal is. 

Görög növénydiszitmény (4. ábra), művészi ki
vitelű párkánydisz vázán, vörös színben fekete 
alapon. 

Olasz renaissance diszitmény (11. ábra), gyön
géden alakított növénydiszitmény (szőlő-fűrt), gaz
dag, stílszerű kivitelben. 

Középkori síkdiszitmény (10. ábra), mely a sző
nyeg-szövés befolyása alatt keletkezett, a mennyiben 
általános szokás volt a falakat szőnyegekkel borítani. 

Pompeji növénydiszitmény ál latrajzokkal (6. 
ábra), azon szinek vannak rajta alkalmazva, melyek 
a pompeji faldiszitményeken általában uralkodók: a 
vörös és sárga, zölddel kapcsolatban; figyelemre 
méltó azon ügyesség, melylyel az állatalakok a nö-
vénydiszitménybe be vannak szőve. 

Római diszitmény növényekkel és a lakokkal 
(7. ábra), úgynevezett magas-dombormű, mely a 
római művészetben különösen kedvelt neme volt a 
diszitményeknek; hasonló alakokat mutatnak a re
naissance- és barock-stil diszitményei is. 

Vad népeknél ta lálható mélyitve bemetszett di
szitmény (1. ábra), a legegyszerűbb mértani ala
kokból (egyenes vonal és háromszög) álló vonal
diszitmény. 

Jelenkori műipar. 2 t á b l a . 

Nyakérem, aranyfoglalatu drágakövekből és g}'ön-
gyökből (I. tábla, 1. ábra). 

Váza britanniafémből (I. tábla, 2. ábra). A gazda
gon diszitett edény galván-uton meg van ezüstözve. 

Fafaragvány-keret (I. tábla 3. ábra). G. Alfréd 
Rogers londoni czég készítménye. 

Rózsaviztartó tál (I. tábla, 4. ábra). A tál alján a 
négy elem allegorikus ábrázolása látható ezüstből, a 
tál szélén levő négy medaillonban pedig a megfelelő 
istenségek : Neptun, Vulkán, Plútó és Mercur fejei, 
hasonlóképen ezüstből. A tál aljának sötétebb részei 
vörösrézből készültek, széle bronzból való, kiemel
kedő vörösréz diszitéssel. 
Benaresi váza aranyozott rézlemezből (I. tábla, 

5. ábra). E vázát, mely teljesen kézimunka, egy 
benaresi hindu művész készítette ; a véseteket minta 
nélkül, puszta képzeletből csinálta. 

Rácskapu ver t vasból (I. tábla, 6. ábra), egymásba 
font vaspálczákból, virág- és levéldiszszel. 
Ir mintára készült mell tü (I. tábla, 7. ábra), arany

ból, a kopenhágai Christesen czég készítménye. 
Asztal (I. tábla, 8. ábra), gazdag díszítésű fafarag

vány H. Fourdinois műterméből Parisban. 

Lobmeyr-féle üvegek (II. tábla, 11. ábra). Az 
üvegekre rajz és diszités aranyban v. többszínű ki
vitelben van vésve v. edzve. 

Rajnai kőedény-korsó (II. tábla, 7. ábra). Az áb
rák szürke színűek, sötétkék alapon. 

Fehér kőedény-váza (II. tábla, 3. ábra), Josiah 
Wedgwood által Stoke-upon-Trentben feltalált, ugy-
nev. jaspis-kőedényből. A váza a Josiah Wedgwood 
and Sons czégnél etruszk minták után készült. 

Karosgyer tyatar tó porczellánból (II. tábla, 2. á,), 
szépen mintázott alakokkal és gazdag levéldiszszel. 

Majolika-váza (II. tábla, 1. ábra), vallaurisi (Can
nes mellett) franczia majolika-gyárból, sötétzöld v. 
barnaszinü mázzal. 

Modern angol kr i s tá lyüveg és poharak (II. tábla, 
5., 6. és 10. ábrák), színes v. fémfényü díszítésekkel. 
Agyagkancsó (II. tábla, 4. ábra), antik eredeti után 

dolgozva. 
Ingaóra porczel lánál lványnyal (II. tábla, 8. ábra), 

Ginou-Lisci marquis florenczi porczellángyárából; 
a mintázat finomsága által tűnik ki. 

Strassburgi fayence (II. tábla, 9. ábra), gazdag 
virágdiszszel. 

Fűtési rendszerek. 2 t á b l a . 

Központi fűtés. 

Légfűtés szellőztetéssel és légkeringéssel (I. t., 
1. ábra). A hőfejlesztők, caloriférek (I. tábla, 6. ábr.), 
a kamarák bordázott csövekből előállított menetek
kel, melyekben az égési gázok keringenek. A mene
tekben megmelegített levegő e csatorna által kívülről 
felszivatik és b csatornák által közvetlenül eloszlik 
az egyes helyiségekben. 
Meleg-vizfütés (I. tábla, 2. ábra). Kovácsolt vas 

kazánokban a vizet 100°-ra felmelegítik, mely csövek 
által az épületben elhelyezett kályhákba (I. tábla, 4. 
ábra) jut, hol hosszabb időig visszatartják. 

Üvegház meleg-vizfütés (I. tábla, 8. ábra). 

Forró-vizfütés (Perkinsféle rendszer, I. tábla, 5. és 
9. ábra). 5. ábra a viz elosztását mutatja, melyet 
ezen rendszernél 200° C.-ra, 15 légkörnyomásnak 
megfelelően, hevítenek ; 9. ábra az ezen czélra szük
séges fűtőkészüléket mutatja. A nagy nyomás foly
tán csak kovácsolt vascsöveket alkalmaznak. 

Alacsony nyomású gőzfűtés (I. tábla, 3., 4. és 
7. ábra), szakadatlan üzemmel. A gőznyomást (Vs 
légkör) és a tüzelő anyag felhasználását maga a 
helyiségek hőszükséglete szabályozza. A gőz fejlesz
tése a fütőkazánban (I. tábla, 7. ábra) történik ; 4. 
ábra a fűtőtest kályha-előtéttel. 
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Gőz- és vizfütésre való ká lyha (II. tábla, 1. ábra). 
A gőz v. viz bordázott csövekben kering; a csőrend
szert köpeny burkolja. A köpenybe alul belépő hideg 
szobalevegő a csövekben megmelegszik és felül a 
szobába visszatér. A hőkihasználásra nézve a kan
dallónál (II. tábla, 2. ábra) czélszerübb a cserép
kályha (II. tábla, 6. ábra) és az emeletes vaskályha 
(II. tábla, 7. ábra). A vaskályha azon hibáját, hogy 
a tüz kialvása után gyorsan lehűl, a töltőkályha el
enyészted, s ebben a felhalmozott fűtőanyag mint 
hőtartó szerepel. II. tábla, 5., 8., 11. és 13. ábrában 
bemutatott töltőkályhák csak a külső jellegben kü-

lömböznek. II. tábla, 11. ábra az első, Meidinger-féle 
töltőkályha. 10. ábra két aknakemenczét ábrázol, 
melyet leginkább iskolában, kórházban és fogházban 
alkalmaznak; kiszolgáltatása kívülről történik. II. 
tábla. 12. kettős ábra légfütőkályha nézetét és met
szetét mutatja ; ez töltőkályha, melyben az elégéshez 
szükséges levegőt előmelegítik. A legczélszerübb és 
legkényelmesebb helyi fűtés berendezést a légszesz
kályhák adják (II. tábla, 3., 4., 9. és 14. ábra), melyek
ben a központi helyről bevezetett légszesz, levegővel 
keverve, elég. II. tábla, 9. ábra szállítható légszesz
kályhát ábrázol, mely ételek melegítésére szolgál. 

Gazdasági eszközök és gépek. 3 tábla. 
Háromtagú sima henger (I. tábla, 1. ábra), a fel

szántott föld végleges egyengetésére való. 
Töltögető eke (I. tábla, 2. ábra), 1. eke. 
Hármas eke (I. tábla, 3. ábra), három párhuzamos 

barázdát vág. 
Gyűrűs henger (I. tábla, 4. ábra), a felszántott föld 

egyengetésére való. 
Tót kasza fenkővel és tülökkel (I. tábla, 5. ábra), 

széna, takarmány és téli vetés learatására. 
Szelelő rosta (I. tábla, 6. ábra), gabonatisztitó gép, 

a polyvát erős léghuzam választja el a nehéz szemtől. 
Trieur (I. tábla, 7. ábra), ez is gabonatisztitó gép, 

melyben átlyuggatott lemezekből készített rostahen
ger a gabonát bizonyos gaznövények szemeitől el
választja. 

Angol eke (I. tábla, 8. ábra), igen hosszú szántó
vassal. 

Rögtörő v. fogas henger (I. tábla, 9. ábra), erős 
kiugrásokkal, négy oldalú gúlákkal ellátott henger, 
mely a felszántott rögöket szétdarabolja. 
Vidacs-féle magyar eke (I. tábla, 10. ábra), a cso-

roszlyát csavarkapocs szorítja a gerendelyhez és ezen 
kapocs eltolása által a csoroszlya vízszintesen és kü
lönféle hajlás alatt beállítható. Az aczél szántóvas a 
törzs egy hornyában fekszik és helyzetében két csa
var tartja. Az aczél kormánylap rövid domború csa
varfelületet képez, mely elől két elsülyesztett fejű csa
varral van a törzs megfelelő hornyába erősítve. A 
talpat a törzs- és oldallappal egy darabból öntik. A 
szarvakat fából készítik, csavar- és szarvvánkossal 
a gerendelyhez erősitik és szarvléczczel egymás közt 
merevítik. Az eke elől egy egyszerű taligán nyug
szik, a tarlókerék átmérője 12 cm.-rel kisebb mint a 
barázdakeréké. 

Arató gereblye (I. tábla, 11. ábra), a kévékből ki
hullott szalmaszárak összegereblyézésére. 

Boronák (I. tábla, 12. és 14. ábra), ugy a talaj mí-
velésére és a szórva-vetett magnak keverés által való 
betakarására, mint később a növények ápolására, 
gaz kiirtására és a talaj utólagos lazítására szolgál. 

Mélyítő eke (I. tábla, 13. ábra), egy kisebb szántó
vas a talajt igen mélyen felhasítja, s azután egy na
gyobb szántóvas felforgatja. 

Kertész-ásók és villák (I. tábla, 15., 16., 17. és 
18. ábra), egyszerű eszközök könnyebb talajnak meg-
mívelésére. 

Gyomirtó, Exstirpator, Grubber (I. tábla, 19. és 
20. ábra), ekeszerü gép, tarló- és ugarföldek feltöré

sére, taraczk kiirtására, mesterséges trágya és a vető
mag alátakarására használják. A lapos porhanyitó-
vasak csekélyebb vonóerőt igényelnek. 

Gőzcséplőgép (II. tábla, 1. ábra), a, tulajdonképeni 
cséplőgépet a szalmaelevatorral mutatja, valamint az 
ennek hajtására szolgáló lokomobilt. • 

Szeges cséplőgép dobja (II. tábla, 2. ábra). 
Léczes cséplőgép dobja (II. tábla, 3. ábra). 
Gőzcséplőgép (a m. kir. államvasutak gépgyárának 

szerkezete, II. tábla, 4. ábra). A gabonát a cséplődob 
felett vezetik be, mely a szemet a kalászokból kiveri. 
Az üres szalmát egy elevátor a gépből kiviszi, mig 
a kicsépelt szem lefelé rostákra esik és egy szellőz
tető által polyvától és homoktól megtisztíttatik. A 
felületesen megtisztított szemeket egy elevátor a gép 
hátulsó részében lévő tisztító készülékbe emeli, eb
ből az osztályozó hengerbe, honnan a megfelelő nyi
lasok elé függesztett zsákokba kerülnek. 

Lokomobil cséplőgéppel és elevátorral (II. tábl., 
5. ábra), a lokomobil (közúti mozdony) ugy vari 
berendezve, hogy ugy a cséplőgépet, mint a kocsin 
elhelyezett elevátort vontatja. 

Gőzeke (kettős géprendszer, II. tábl., 6. ábra), 
a többsoros ekét két lokomobil között kifeszített 
sodronykötél a szántóföldön ide és oda húzza, s e 
mellett egyidejűleg több barázda keletkezik. 

Fűkaszáló gép (III. tábl., 6. ábra), lovak által vont 
gép, melynek jól kinyúló gerendájára számos kés van 
erősítve, melyek részint szilárdak, részint mozgók, 
ugy hogy azoknak egymás felé való eltolása által a 
fű, mint valami olló által levágatik. 

Szénaforgató gép (III. tábl., 2. ábra), két kerékre 
erősített és egy ló által húzott gép, mely különféle 
gereblyéből van összeállítva. 

Kévekötő gép (III. tábl., 3. ábra), aratógéppel 
összekötve. A levágott szalmaszárak önműködőlég 
kévékbe rakódnak, mindegyik kévét egy zsineg kö
rülfogja s e mellett a varrógéphez hasonló gépezet a 
csomót megköti. 

Vető gép (III. tábl., 4. és 5. ábra), a szemnek a 
talajba való bevezetésére szolgál, és a gép maga 
húzza a barázdát. 

Burgonyamosó gép (III. tábl., 6. ábra), lapos vas-
pálczákból összeszegecselt hengerben gyors forgatás 
által a burgonyát a földes részektől megtisztítják. 

Arató gép (III. tábl., 7. ábra), a fűkaszáló gép elve 
szerint szerkesztve, de a gabonaszárak számára egy 
lapos részszel ellátva és mozgó gereblyével, hogy a 
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gabonaszárakat ettől eltolja es a szántóföldön sza
bályosan elterítse. 
Répaemelő (III. tábl., 8. ábra), ekeszerü gép, mely 

lovak által répaföldön keresztül vontatva, a répákat 
sértetlenül kiemeli. Ekeszerü eszköz hegyes szántó
vassal, taligával és két szarvval. 

Lovas gereblye (III. tábl., 9. ábra), ugyanazon 
czélra szolgál mint a kézi arató gereblye. 

Lovas kapáló (III. tábl., 10. ábra), a kézi kapálót 
helyettesíti, a sorokban vagy csoportokban vetett 
növények, mint répa, tengeri, burgonya stb. meg
munkálására szolgál. 

Otto-féle uj motor (1. és 2. ábra), a legelterjedtebb 
légszesz-erőgép, melyet ugy fekvő (1. ábra), mint 
álló (2. ábra) elrendezésben készítenek. Négy ütem
ben dolgozik, azaz a levegő és légszesz keverék a 
ramács első járatánál felszivatik, a második járatnál 
szürittetik, a holt ponton meggyújtják és a harmadik 
járatnál kiterjed, mire a negyedik járatnál az elégett 
gázok a hengerből kiszorittatnak. 

Sombart-féle szabadalm. légszeszmotor (3. ábra), 
ez is négy ütemes gép, melynek váltogatása, mint az 
előbbinél, tolóka segítségével történik. 
Gázmotor, Körting-Liecfeld rendszere (4. ábra), 

négy ütemben dolgozik ; váltogatása szelepek által 
történik. 

Ádám-féle uj szeleplégszeszmotor (5. ábra), négy 
ütemes gép, melynek szintén szelepváltogatása van. 

Gázmotor, Benz-féle rendszer (6. ábra), egyenle
tes menet elérése végett két ütemben dolgozik, ugy 
hogy a ramács minden legmélyebb állásánál bekövet
kezik a robbanás. A ramács előtti tér a hengerben 
mint légszivattyú, a ramács utáni mint munkatér 
szolgál, melybe a légszeszt szivattyúval beszorítják. 
A gyújtást elektromos szikrával eszközlik, mig az 
előbbi gépeknél ez légszeszlángokkal történik. 

Spiel-féle petroleummotor (7. ábra), az Ottó-féle 
motorral hasonló elrendezése van, de itten petróleum 
ég el, melyet a levegővel együtt a hengerbe igen 
finoman elosztott állapotba vezetnek be, mire a keve
rék egy borszeszlángnál meggyulad. 
Hock-féle petroleummotor (8. ábra), egyszerűen 

működik, a töltést, mely levegőből és finom sugárban 
befecskendezett petróleumból áll, a ramácsjárat kez

detén felszívja, erre a töltést meggyújtják és ez a 
ramácsát előre tolja, mig a visszajövetnél a maradék 
gázok eltávolíttatnak. 

Lehmann-féle uj hőléggép (9. ábra). A henger 
alsó része egy kemenczében van befalazva és ezt a 
láng éri, mig felső részét a viz lehűti. A hengerben 
lévő levegőt egy kiszorító ramács váltakozva a meleg 
és hideg hengerürbe nyomja, hol kiterjeszkedése 
és összehúzódása által a munkaramácsot mozgatja, 
melynek mozgása a forgattyúra átvitetik. Az utóbbi 
jelen esetben egy vízszivattyút hajt. 

Takarékmotor, Martin és Hock rendszer (11. á.), 
a tüzléggépekhez tartozik. Ezekben a levegőt sűrítik 
és részben megmelegítve a tüztérbe vezetik. Miután 
itten felhevittetett, a munkaramács alá jut, ezt feltolja 
és végre a kürtön keresztül elvezettetik. 

Altmann-Hofmeister-féle gőzmotor (11. ábra), 
szekrényforma kazánja van, melyből fekvő forrcsövek 
a gép lábazatát alkotó tüzszekrénybe lecsüngnek, 
mig a gőzgép a kazánon van elhelyezve. 

Friedrich-féle gőzmotor (12. ábra). A kazánnak 
függélyes forrcsövei vannak, melyek a lábazatban 
lévő tüztérben függenek és sűrítővel ellátott álló 
gőzgépet hord. 

Schmid-féle vizmotor (13. ábra). Magas nyomású 
viz, pl. vízvezetékből, egy ingó hengerben válta
kozva a ramács egyik vagy másik oldalára működik 
és azt ide-oda mozgatja. 

Rugó motor (14. ábra), varrógépek mozgatására 
szolgál. Hasonlóan mint a zsebóránál, egy igen erős 
csiga-alaku rugót felhúznak, mely feszültsége által a 
hajtó gépezetet egy ideig mozgásban tartja. 

Newcomens-féle gőzgép (10. ábra), atmosphae-
rikus gőzgépnek is nevezik. A gőzhenger a gőzkazán 
felett fekszik; az amabból kiáramló gőz a ramácsot 
emeli, mely lefelé nyomul, ha a hengerbe fecskende
zett viz által a gőz sűrittetik. 

Gőzelosztás (6. és 7. ábra), az ujabb gépeknél a 
gőznek elosztása a tolóka segítségével történik. A 
,^-nél alul benyomuló gőz a ramácsot felfelé szorítja, 
a ramácsnak lefelé való nyomulásánál (7. ábra) a 
tolóka ugy áll, hogy a gőz g-nél elillanhat, mialatt 
c-nél felülről friss gőz nyomul be. 

Himbával ellátott Watt-féle gőzgép (3. ábra), 
azon gőzgépet ábrázolja, melyet először Watt szer
kesztett, himbával, szabályozóval, sűrítővel és lég
szivattyúval. 
Álló gőzgép (4. ábra), nagy gőzgépek régibb el

rendezése, melynél a lendítő kerék gerendelyét szi
lárdan a talajra lehetett ágyazni. 

Ingó gőzgép (11. ábra), a henger egy vízszintes 
tengely körül leng, melynek csapjain keresztül egy
úttal a gőzt bevezetik. Ezen szerkezetet főleg a 
hajógépeknél alkalmazzák, mert kevés tért foglal el. 

Woolf-féle gőzgép (5. ábra), fekvő, kéthengeríi 
gép. Ha a gőz a kisebbik hengerben a ramácsot előre 
tolta, a második nagyobb hengerbe nyomul és ennek 
ramácsát tolja előre. Az ábrázolt elrendezésnél a két 
henger egymás előtt fekszik. 

Compound-gőzgép (9. ábra), ez is kéthengerü gép. 
A forgattyúk állása 90° különbözik, mi által egyen
letesebb menet érhető el. Szükséges egy közbenső 
tartó, receiver, melybe a gőz a kisebb hengerből be
jön, mielőtt a nagyobb hengerbe benyomulna. 

Corlisz-gőzgép (1. ábra), különleges váltogatással. 
Két be- és két kieresztő tolóka (forgó tolóka v. csap) 
van, mi által rövid gőzút létesül. Ezen tolókák kü
lönleges mozgató gépezete, melyet a főgerendely egy 
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excenter közvetítésével hajt, a gőzcsatornák igen 
pontos kinyitását, illetve elzárását teljesiti. 

Szelep-gőzgép (2. ábra), a Corlisz-gőzgép egyik 
változata. A 4 forgó tolóka helyett szelepek vannak. 
A váltogatás ezen rendszere igen elterjedt és több
félekép módosították. 

Háromhengerü gőzgép (8. ábra), igen terjedelmes. 
A három henger egy középgerendely körül körben 
van elhelyezve, melynek forgattyujába a három ra-
mácsrud kapaszkodik. A gőzelosztás a geren-
delylyel forgó körtolóka által történik. Ezen gép nem 
dolgozik igen gazdaságosan. 

Gőzkazánok. 
Közönséges gőzkazán előmelegitővel (1. ábra). 

Az elvonuló fütőgázok a kürtőhöz vezető utjokban 
a tulajdonképeni kazán alatt fekvő előmelegitőben a 
vizet felhevítik. 

Lángcsöves kazán, Cornwall-kazán (2. ábra). 
A fütőgázok körülveszik a kazán külső felületét és 
még áthaladnak a kazánon keresztül vezetett csövön, 
a lángcsövön, mi által a tüzfelület nagyobbodik. 

Galloway-kazán (11. ábra). A lángcsőnek itt nem 
kerek, hanem hosszúkás keresztmetszete van és a 
kazán belsejének egy nagy részét elfoglalja; a láng

csőben elhelyezett és tengelyére függélyesen állított 
összekötő csövek, melyekben a viz keringhet, a futó
felületei nagyobbítják. 

Hullámcsöves kazán, Fox szabadalma (6. ábra), 
ujabb szerkezet, melynél a lángcsőnek hullámlemez
ből való előállítása által nagyobb fütőfelületet nyernek. 

Csöves kazánok (3. és 7., 4., 5., 8. és 9., 10., 12. 
és 13., 14. ábra). Ezen kazánoknál a nagy fütőfelü
letet az által n}rerik, hogy vagy a fütőgázok vagy a 
viz számos csekély keresztmetszetű csövekben ke
ringenek. 

Tüzcsöves kazánok. 

Közönséges tüzcsöves kazán (3. és 7. ábra, hossz-
és keresztmetszet). 

Mozdonykazán (10. ábra hosszmetszet), a tüzszek-
rényt és tüzesöveket mutatja. 

Álló csöves kazán (5. ábra), kisebb gőzgépeknél 
és mozgonyoknál használatos. 

Hajókazán (12. és 13. ábra, kereszt- és hossz
metszet). 

Vizcsöves kazánok. 

Babcock és Wilcox-féle vizcsöveskazán(4.ábra) , 
közvetlenül a tüz fölött fekvő több csőből és egy 
hengerkazánból áll. 

Field-féle vizcsöves kazán (8. és 9. ábra), a tüz-
tért körülfogó hengerkazánból áll, melynek fenekéről 
vízcsövek érnek a tüztérbe, czélszerü vizkeringést 
eredményez. 

Root-féle csöveskazán (14. ábra), 20° emelkedés
ben rézsútosan fekvő vízcsövekből áll, melyek alul a 
vizbevezető és iszaplerakodó csővel, felül a gőz-
gyüjtő csővel vannak összekötve. A két felső sorban 
lévő csövek előmelegitőt alkotnak. Vmely csőben fej
lesztett gőz egyenesen a gőzgyüjtőbe megy a cső 
végén lévő fejdarabon keresztül. 

Haditengerészet I. 
Hadihajók, lövegek e's torpedók. 

Czirkáló hajó (vért nélkül, 1. ábra), 18 löveg (15 
cm.), 3000 lóerő, 3360 t. befogadó képesség, 379 
ember, gyorsasága 14 angol mtfld. 

Vérteshajó (2. ábra), 8 löveg (26 cm.), 5600 ló
erő, 5000 t. befogadó képesség, 250 ember, gyorsa
ság 14 angol mtfld. 

Lövedék-láda (3. ábra), gránátok számára, fémből 
fával kibélelve. Nehéz gránátok nem tartatnak ládá
ban, azokat csigasorokkal emelik és síneken vagy 
taligán hozzák a löveghez. 

Lőpor-láda (4. ábra), fémből fával kibélelve. A ne
héz lövegek töltényei egyenként vannak fémhenge
rekben elhelyezve. 

Lövedék-tragács (5. ábra), 21 cmes és kisebb löve
dékek számára. 
Hosszú 24 cmes gyűrűs ágyú (6. ábra), vértes 

hajók számára, hozzá tartozó lövedékkel és lövedék

taligával; csúcslövedék kéregöntésü vasból; a csiga
vonalban hajlított huzalokban való vezetés végett, 
azelőtt ólomköpenynyel, mostan rézgyűrűkkel van 
körülvéve. 

21 cm. vastag pánczélos czéltábla (7. ábra), 
13-szori találás után a Kruppféle 21 cmes gyűrűs 
lövedékből. 

Kötél-töltőkészülék (8. ábra), azelőtt sima elöl
töltő lövegeknél volt használatos, erős hullámzás v. 
ellenséges kartács és puskatüzelés mellett. 

Száj csap (9. ábra), a cső szájának elzárására, ha 
a löveg használaton kivül van. 

Gránátlövedék átmetszete (10. ábra), 21 cmes 
csúcslövedék. 

Hasastorpedó (11. ábra), bronzlemezekből ké
szítve. A külső nézet. B belső berendezés. C torpedó
naszád. Torpedóhossz 4—5 m., átmérője a közepén 



2 / 6 m.; hátul gépgerendely kettős csavarral és uszó-
szárnynyal; szabályozása a Whitehead-féle kor
mányzó készülékkel történik. Hajtóerő sűrített le
vegő, melyet egy szelepen át a hátulsó részben lévő 

Czirkáló hajó hosszmetszete, fedett fahajó; 28 
löveg, gép ereje 4200 indicált lóerő, 67 m. hosszú, 
13 m. széles, 8 3/* m, mély. Mélyjárata 5 1 / 2 m., teher
bírása 1996 t., gyorsasága 14 angol mtfld. Négy sza
kaszra oszlik: fedélzet, telep, fedélköz és tér v. teher. 
A ) F e d é l z e t : a tiszt, a fedélzetre jövet, b őrségi tiszt 
az őrszemmel a parancsnoki hidon, ctengerészlegények 
felmásznak a csarnakkötélre, d fedélzeti kormányzó 
kerék, e tájolóházak,/ablakok az alsó helyiségekbe, 
g gyorsnaszád a hátsó árbocz mellett felfüggesztve, 
h fedélzeti járgány hid és nagy árbocz között, /' hor
gony a hajó orrán a h. csigasorral, k vontcsövű 15 

cmes gyűrűs löveg a fedélzet hátsó részében, l szeg
padok. B) T e l e p a lövegekkel (vontcsövű 15 cmes 
gyűrűs lövegek); m konyha az előárbocz mögött, 
n czövekek a horgonylánczok megerősítésére, o telep
járgány a nagy árbocz megett, p parancsnoki szoba. 
C) F e d é l k ö z : q ruhavászon polcz, r függő evő asz
talok, s függő ágyak, t hálókamrák tisztek számára 
és étkező helyiségek stb. D) T e h e r : u szertár ács, 
kormányos stb. számára, v lőporkamra, w viztartány, 
x gőzgép a kazánokkal, z pároltató készülék; a csa-
vargerendely, [1 tartalékalattság, y bombakamra, ő 
éléskamra száraz élelmi szerekre, s csavar. 

hajtó gépezethez vezetnek. A robbantó töltény (ned
ves lőgyapot) erőmüvi gyujtókészülékkel a lövedék 
elején van. 

Haditengerészet II. 

Hadihajó belső berendezése. 














