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El OS 80. 

A jelen munka az emberi tudomány minden körét, az ismeret minden 
ágát felöleli s igy egyetemes, encziklopedikus jellegű. Másrészt azonban oda 
törekedtem, hogy egész rendszerére, tartalmára, szellemére nézve határozottan 
magyar legyen s a magyar olvasó közönség mai szükségleteinek, valamint 
nagyban fejlődött tudományos irodalmunknak színvonalán álljon. Azt akartam, 
hogy a mit a magyar genius, nemzetünk szelleme a múltban és a jelenben alko~ 
tott, a mit a magyar tudomány, a magyar mtmka a közélet bármelyik ágában 
teremtett, a mi multunkban lélekemelő, jelenünkben tanulságos, az helyet találjon 
benne, a magyar polgárosodás minden alakjával, minden munkásával együtt. 
Noha a vállalat terjedelmére való tekintetek épen az életrajzoknál nagy mérték
ben korlátoltak, az életrajzok száma is több ezerre megy, másrészt az egész 
munkában a magyar anyagnak olyan feldolgozott tömegét találja az olvasó, 
mint eddig egyetlen egy magyar, még tizenhat kötetes nagy Lexikonban sem. 

De nem csupán ebben nyilvánul a Kézi Lexikon magyarsága, nem csupán 
ebben különbözik összes hazai versenytársaitól. A felveendő anyag megállapí
tása, a vezérszavak összeállítása, a czikkek kidolgozása sem külföldi kaptafára 
történt. Már erre is magyar segédkönyvek, szótárak, tárgy- és névmutatók szol
gáltak alapul s a kidolgozásnál az volt a • vezérelv, hogy minden czikknél, a 
mennyire lehet, a speciális magyar viszonyok tegyék a kiinduló pontot, vagy ha 
magyar vonatkozások is vannak, azok kellő figyelembe vétessenek. így nyeri az 
egész munka határozottan kidomborodó magyar jelleget és olyan gazdag tar
talmat, minővel egyetlen eddigi versenytársa sem dicsekedhetik. Történelmünk, 
tudományosságunk, közéletünk összes alkotásainak népszerűsítése, a társadalom 
legszélesebb rétegeivel való megismertetése tekintetében a munka eddig teljesen 
egyedül áll s uj irányt nyitott a magyar lexikon-irodalomban, oly irányt, melyet 
szükségképen követnie kell minden későbbi hasonló vállalatnak. 

Hogy a magam elé tűzött nemzeti-tudományos feladatot sikerült elérnem, 
azt munkatársaim jeles képzettségének és kitartó buzgalmának köszönöm. Vannak 
olyanok, kik már országos nevet szereztek és vannak olyanok is, kik még pályájok 
elején állanak s csak a szakemberek szűkebb körében ismertek. De mindnyájan 
egyenlő fáradhatatlansággal s szakavatottsággal dolgoztak, s elmondhatom, hogy 
mindnyájan, kik a Lexikon köré csoportosultak, hasznos munkásai lesznek a 
magyar tudománynak. 

Azok, kik a vállalat kezdetétől fogva vagy legalább túlnyomó nagy részén 
nehéz munkámban mint szakmunkatársak vagy revisorok végig kisértek, a követ
kezők: Acsddy Jenő kir. mérnök (Budapest), Bnchler-Sándor az orsz. rabbi
képző intézet hallgatója (Budapest), Dr. Budahdsy Imre Szatmár egyházmegyei 
pap és kereskedelmi akadémiai tanár (Székesfehérvár), Dely Elemér m. kir. 
állatorvos (Segesvár), Dr. Fleischmann Sándor ügyvéd (Budapest), Fisch 
Ignácz volt cs. és kir. tart. hadnagy, magánhivatalnok (Budapest), Dr. Haláss 
Lajos orvos (Budapest), Dr. Karádi Bertalan m. kir. albiró (az igazságügy-
minisztériumhoz beosztva, Budapest), Kelemen Béla áll. főreáliskolai tanár (Szé
kesfehérvár), Polldk Adolf, a fiumei kőolajfin. gyár r. t. tisztviselője (Budapest), 
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Ranschburg Pál orvostanhallgató (Budapest), Dr. Schönherr Gyula a nemzeti 
múzeum tisztviselője (Budapest), Dr. Schdchter Miksa orvos, egyet, magántanár 
(Budapest), Sztancsek Zoltán földrajzi iró (Budapest), Dr. Szigetvári Iván fö-
gymn. tanár (Budapest), Wesszely Ödön polg. isk. tanár (Budapest), Woditska 
István a ni. kir. vegyelemző intézet tisztviselője (Nagy-Bánya). 

Hosszabb-rövidebb ideig működtek a vállalatnál vagy egyes szakczikkeket 
irtak: Ábrányi Lajos festő (Budapest), Aranyossi Miksa keresk. iskolai igaz
gató (Budapest), Braun Sándor a Pesti Napló közgazd. rovatának vezetője 
(Budapest), Erős Gyula hírlapíró (Budapest), Frecskay János, a szabadalmi 
levéltár igazgatója (Budapest), Hanthó Lajos tanár (Arad), Hollós Károly 
tanár (Budapest), Kohn Dávid a Magy. Hirlap közg. rovatának vezetője (Buda
pest), Molnár János tanár (Budapest), Markusovszky Béla tűzoltó segédtiszt 
(Budapest), Rajner Ferencz tanár (Budapest), Schzaartz Ármin hírlapíró 
(Budapest). 

Nagyban támogatták a vállalatot egyes szakczikkek beküldésével vagy reví
ziójával vagy némely adatok közlésével: Bökényi Dániel (M.-Sziget), Csathó 
Aurél hírlapíró (Budapest), Kónyi Manó (Budapest), Radácsi György tanár 
(Sárospatak), Kvassay Ede keresk. min. osztálytanácsos (Budapest), Dr. Halász 
Sándor postatakarékpénztári titkár (Budapest), idősb Szinnyei József (Buda
pest), Szilágyi Sándor egyet, könyvtári igazgató (Budapest), Kabos Ede iró 
(Budapest), Porzsolt Kálmán hírlapíró (Budapest), K. Horvát István áll. fő-
reálisk. kath. hittanár (Székesfehérvár), Faragó Lipót műszaki tanácsos (Bu
dapest), Jekelfalussy József min. tanácsos (Budapest), Brttck Miksa festő (Buda
pest), ifj. Dr. Silberszky Károly egyet, tanársegéd (Budapest), Révész Kálmán 
ev. ref. lelkész (Kassa), K. Tóth Kálmán ev. ref. lelkész (Debreczen), Dr. Pereg-
rinyi János (Budapest), Dr. Madarász Gyula n. múzeumi tisztviselő, Fekete 
József a kir. egyet, füvészkert fökertésze, Sajó Károly a m. kir. rovartani intézet 
tanársegéde urak, kiknek, e helyen is kifejezem hálás köszönetemet. 

Végül köszönetet mondok az Athenaeum könyvkiadó hivatalának, mely a táb
lázatok kivételével az összes mellékletek kiválasztását, összeállítását és elkészítését 
maga intézte s a terhes munkát levette a szerkesztőség válláról. Másrészt azon
ban ez az oka, hogy a mellékleteken a helyesírás s kivételesen egyik-másik 
műszó némileg eltér a szövegétől. 

Budapest, 1893. márcz. 27. 

Acsády Ignács. 
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Corsica (Olaszország térképén). 
Dánia (Svéd-Norvégia térképén). 
Görögország gyarmataival. 
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L LABODA 
= = 1001 = = = = = 

L 

L, mássalhangzó, folyékony foghang (liquida); mint 
római szám L = 50; mint rövidítés: L. = Lucius, 
Lex (törvény), Liber (könyv), Lira és Livre; a ma
gyarban 1. = lásd, lap, lakos. K ö z m o n d á s : által-
ugrotta az L-et, tul van az* ötvenen. 
L. a., lege artis rövidítése, orvosi vényen azt jelenti: 

szabály szerint. 
Laachi tó, tó Andernach m., rajnai Poroszország

ban, ter. 3'3 km8, 51 m. mély. 
Laaland (Lolland), dán sziget, Falstertől a Guld-

borgsmid választja el, az összeköttetést két hid köz
vetíti, ter. 1157 km2. Főhelye Maribo. 

Laar Pé te r , hollandi festő, szül. 1590. Haarlem
ben, f 1658 körül Először ő festett olasz népjelenete
ket s mellékneve »Bamboccio« (= gyerek) után neve
zik a népies genret »bambocciade«-oknak. 

Láb, pes, általában az alsó végtag; szorosan annak 
alsó részlete, melyet a lábtő, lábközép és lábujjak 
alkotnak. V. ö. végtagok. K ö z m o n d á s o k : Jobb 
l.-bal megbotlani, mint nyelvvel. — Magad 1.-án járj. 
— Csak a l.-át lógázza. — L.-a szárába szállott az 
esze. — Leesett a l.-áról. — Levették a l.-áról. — 
Négy l.-u is megbotlik. 

Láb, régi hossz-mérték, az ölnek Vc-része, egyenlő 
12 hüvelykkel. A 1. hossza a különféle államokban 
különböző, így nálunk = 0'3ic m., Poroszországban 
0.314, Angol- és Oroszországban = 0'305, a párisi 1. 
= 0325 m. 

Láb, versláb, 1. időmértékes verselés. 
Láb, község Pozsony m., 1552 lak. 
Labancz, a XVII. század utolsó negyedében, főleg 

II. Rákóczy Ferencz korában a császári katonaságnak 
s általában a bécsi udvar híveinek gúnyneve: l auf 
Ha ns (= fuss, János') gúny kiáltásból, némelyek 
szerint a la fan ez (= lompos) szóból származott. 
Laband Pál , német jogtudós, szül. 1838. május 

24-én, 1864. a königsbergi, 1872 óta a strassburgi 
egyetemen a német jogtörténet és államjog tanára. 
Labarum (lat.), Nagy Konstantin császár zászlaja, 

melyet a Maxentius ellen (313.) vívott csata előesté
jén látott jel mintájára készíttetett; Krisztus nevének 
két első betűjéből, a X (chi) és P (rho) görög betűk
ből volt összeállítva. 

Lábas-ház, régen így nevezték az árkádos házat. 
Lábas jószág, marha. 
Lábatlan, község Esztergom m., 1377 lak. Cze-

mentgyár. 
Lábatlanok, apoda, állatrend a kétéltűek (amphibia) 

csoportjából, testük féregidomu, farkuk, végtagjaik 
nincsenek; bőrük lágy, nyákos, ránczolt, aprón pik-
kelyezett. Átmenetet alkotnak a halakhoz. A nedves 
földben élnek és férgekkel táplálkoznak; Ázsia és 
Amerika melegebb vidékeit lakják. Ide tartozó család: 
a coeciliák, coecüidae. 

Lábazat, alzat, oszlopláb s általában azon alap 
feletti erősebb rész, melyen vmely építmény nyug
szik (1. fal), az épület legalsóbb földfeletti része; 
rendesen burkolják, l.-i burkolat. 

Lábbeli, a lábfejet s esetleg a lábszár egy részét 
takaró csizma, saru, bakkancs, bocskor, czipő, pa
pucs stb. gyűjtőneve. 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 

Lábcsók, a pápa papucsára hímzett kereszt csóko-
lása; VII. Gergely hozta szokásba. 

Labdabogyó, symphoricarptis, növény a caprifo-
liaceák rendjéből. S. racemosa, Észak-Amerikában nő, 
díszcserje fehér bogyókkal. 

Labdacs, p i r u l a (lat. pilula), gyógyszeralak; apró 
golyók, melyek pontosan meghatározott mennyiségű 
gyógyszert tartalmaznak. Előállításuk gyúrható 
anyagból e czélra szolgáló gépen történik. 
Labdakidák, Labdakosnak, Kadmos unokájának 

nemzetsége. Laios, Oedipus a legtöbb tárgyat szol
gáltatta a tragédia költők számára. 

Labdanum, a kisázsiai szigeteken termő cistus faj
ták jó illatú, barnásvörös v. fekete gyantája, gyógy
szerül és illatszerkészitésnél használják. 

Labdarózsa, viburnum opulus roseum, a k á n y a 
b a n g i t á n a k teljes virágú fajtája (1. bangita). 
Labédoy ere (-doajér) K á r o l y A n g é l i q u e H u c h e t , 

gróf, franczia tábornok, szül. 1786. ápr. 17. Paris
ban. Résztvett 1806—13. a franczia hadjáratokban, 
1815. az Elba szigetéről visszatérő Napóleonhoz 
állott, a Bourbonok 1815. augusztus 19-én agyon
lövették. 

Lábelgörbülések: lóláb,jPM equinus; d o n g a l á b , 
pes varus; 1 ud 1 áb , pes valgus és s a r o k l á b , pes 
calcaneus. 

Laberdan, sóba rakott tőkehal. 
Lábfont, a régi mértékrendszerben a mechanikai 

erőegység; azon erő, mely 1 másodpercz alatt egy 
fontot 1 láb magasra emel. A méterrendszer óta 
helyette a m é t e r k i l o g r a m m (1. e.) van hasz
nálatban. 

Lábfürdő, 1) me leg 1., fürdőtani hatása abban áll, 
hogy a vért a medenczebeli szervek s az alsó vég
tagok tájára tereli ; — 2) h i d e g I., a vért a lábaktól 
a fej és törzs felé hajtja. 

Labiális (lat.), ajaki ; 1. h a n g o k , 1. ajakhangok. 
Labiche (-bis) E u g c n e , francz. vigjátékiró, szül. 

1815. Parisban, f 1888. jan. 23. A könnyebb fajta 
vígjáték és bohózat mestere. Darabjai közül ma is 
sok megfordul színpadainkon. 
Lábikra, dus izomzat az alszár hátsó részén, a térd 

és sark között; feszíti a lábat. 
Lábitó, orgonán, zongorán, szövőszéken emeltyű-

féle készület, melyet lábbal nyomkodnak. 
Lábizzadás, hyperidrosis pedum, a láb verejték

mirigyeinek túlságos bő elválasztásában áll, minek 
folytán kellemetlen érzés, lábbűz, felhámfelmaródá
sok stb. következnek be. Kezelés : gyakori lábfür
dők, borszesz, salicylsavas v. bismuthos hintőpor, 
sublimatos lábfürdők. 

Lábmosás, az ó-szövetség szerint a zsidóknál a ven
déglátás kifejezése volt s alázatossága jeléül az 
utolsó vacsorán Jézus Krisztus is megmosta tanítvá
nyainak lábát. E példát követendő, a kath. egyházban 
a püspök nagy csütörtökön 12 szegénynek megmossa 
és megcsókolja lábát. Bécsben Ö felsége a császár és 
király maga végzi a lábmosást palotájában tizenkét 
aggastyánon. 

Lábod, község Somogy m., 1877 lak. 
Laboda, atriplex, 1. e. 
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L LABOR LA CHAUSSÉE 
= = = = = 1002 . 

Labor (omnia v i n c i t ) í m p r o b u s (lat.), az er
nyedetlen munka (mindent legyőz), V i r g i l szavai 
»Georgicá«-jának I., 145. versében. 
Laborálni (lat.), dolgozni ; vegyészi munkálatokat 

végezni; valamiben szenvedni; l a b o r á n s , vegyi 
műhelyekben, kül. gyógytárakban dolgozó segéd. 
Laboratór ium (lat.), munkahely, műhely ; rende

sen azon helyiség elnevezése, a melyben vegyi vagy 
természettani munkálatokat végeznek, ezért vegyi 1. 
vagy természettani laboratórium. 

Laborcza, folyó, a Bodrog egyik főága ; medrében 
Zemplén és Ung hegyeinek vizeit gyűjti össze. Ered 
a K. Beszkédekben a Jazieli hágó közelében, a kár
páti homokkőben vésett völgye d. irányú, Homonna 
felett mindinkább kiszélesedik s az alföldre ér. Az 
Ung beömlése után délnyugatra tart, főága az Onda-
vával, mellékága a Latorczával egyesül és alkotják 
a Bodrogot. A Laborcza igen szeszélyes folyó, 
gyorsan árad, igen sok iszapot hord. Nagyobb mel
lékvizei k.-ről : Vidrányi viz és számos patak után 
a Viszoka-Horon hegy déli oldalán eredő Udva, a 
Beszkédek Sztrub hegyén eredő Cziroka folyó, és 
Kis-Szeretva ; Deregnyő körül egyesül vele az Ung. 
Jobb oldali vizei apró csermelyek ; legjelentősebb : a 
Dusna. Egész hossza krblül : 150 kim. 

Labordan, baszkok által lakott vidék az Alsó-Pyre-
néek franczia departementban és a vele határos spa
nyol területen, főhelye Bayonne. 

Laborfalvi Róza , Jókainé, 1. Jókai. 
Labouchére (-buser) H e n r i k , angol politikus, 

szül. 1831. Londonban, előbb diplomata, most az 
alsóház radikális tagja és a >Truth<* satirikus heti 
folyóirat szerkesztője; 1870—71. a »Daily News« 
tudósítója Parisban. 

Laboulaye (-buléj) 1) E d o u a r d R e n é L e f e b v r e 
de, franczia jogtudós és publicista, szül. 1811.jan. 
18. Parisban, 1845. az akadémia tagja, 1849. tanár, 
1871—76. a nemzetgyűlés, 1877. a senatus tagja, 
f 1883. máj. 25. Történeti műveket, regényt stb. irt. 
Paris Amerikában s több más műve magyarul is 
megjelent. — 2) A n t o i n e Re'né P a u l L e f e b v r e 
de, az előbbinek fia, diplomata, szül. 1833. Fontenay-
aux-Rosesban, 1886 —91. pétervári francz. nagykövet. 

Labrador, félsziget Észak-Amerika keleti részén* a 
Hudson öböl és az Atlanti oczeán közt, ter. 1,087.000 
km2. Kelet-L. 1876 óta Uj-Fundland brit gyarmattal, 
egyesült, ter. 310.800 km2, 4,211.000 lak., kik esz
kimók és európaiak (herrnhuti gyarmatok). Partja 
tagozott, tavakban, folyókban gazdag, melyek sok 
halat szolgáltatnak ; a prémkereskedés élénk. Földje 
sziklás. Cabot fedezte fel 1498. 

Labrador-földpát, 1. labradorit. 
Labradorit , földpátfaj, üvegfényü, szürke, barna, 

zöldes, néha színtelen ; többnyire szép színjátékot 
mutat,mikor is ékkővé dolgozzák fel (oeil de b o e u f 
c h a n g e a n t ) . Előfordul E.-Amerikában, Labrador 
partjain; az Etna doleritjében,Oroszországban,Buda
pesttől északra a dunai trachytesoportban, úgyszin
tén Selmeczen, Nagyágon némely trachytban. 

Labrus ju l i s , s z i v á r v á n y h a l , az ajkos halak 
(labroidei) családjából ; oldalai hosszában ibolya
színű alapon világos sárga zegzugos sávolyok hú
zódnak ; a tengerzöldtől égkékig és ezüstfehérig, a 
hajnalpirostól az arany fényig a legszebb színeket 
játsza. Héjas állatokkal s apró halakkal él az Atlanti 
és Földközi tengerben. 

La Bruyére (brüijer) J á n o s , franczia iró, szül. 
1645. Parisban, f 1696. Versaillesban. Főműve : Les 

caractéres ou les moeurs de ce siécle (1688.), a klasz-
szikus franczia stil és finom jellemrajz remeke. 

Lábszár, az alsó végtag együttvéve, mely a csípők
től a térdig terjedő ezombra, a térdtől a bokáig ter
jedő alszárra és a tulajdonképeni lábra oszlik. 

Lábtó, párhuzamosan haladó rud v. lécz, melyek 
vízszintes darabokkal, u. n. fogakkal egymáshoz van
nak erősitve, kisebb magasságokba való felmenésnél 
használják. A rajta levő egyén lábával ide-oda moz
gathatja, járhat vele. 

Lábtő, tarsus, az alsó végtagnak az alszárcsontok 
és lábközépcsontok között fekvő, 7 csontból álló rész
lete. Az első sorban állanak a szökcsont (lalus s. ns-
Iragalus), a sarokcsont (calcaneus) és a sajkacsont 
(os naviculare); a. második sorban áll a 3 ékalaku 
csont (ossa cunciformia), és a koczkacsont (oscuboi-
dcum). 

Labuan, sziget, angol koronagyarmat Borneótól 
(Ázsia) é.-ny.-ra, ter. 78 km2, 6105 lak. Közigazga
tásilag a British north Borneo Company-hoz tartozik. 

Labyrinthodon, kétéltű ásatag állat a kőszénkép
letben. 

Labyr inthus (gör.), útvesztő, tömkeleg; az ó-kor
ban oly épületek, melyek tekervényes folyosókból és 
helyiségekből álltak s csak egy be- és kijáratuk volt. 
Ilyenek voltak: 1) az e g y i p t o m i , a Moeris-tó part
ján, legújabban Flinders Petrienek sikerült egész te
rületét felásatni és nagyságát, bár az építmény egé
szenelpusztult, pontosan meghatározni ; hossza 1000, 
szélessége 800 ang. láb. E 1. egymás mellé épített szám
talan templomból állt; 2) a k r é t a i , Knossos mellett 
Kréta szigetén, a monda szerint Daedalus építette, de 
valószínűleg csak nagyobb sziklabarlang volt, melyet 
tekervényes utakkal bővítettek; 3) a l emnos - sz i -
ge t i , melynek ma már semmi nyoma; 4) az i t á l i a i , 
Chiusi (Clusium) mellett, temetkező hely volt (»Por-
senna sirja«). A boneztanban a fül (1. e.) belső része. 

Lacava (-ka-) P é t e r , olasz államférfi, szül. 1835. 
Basilicatában, jogot végzett, részt vett a Garibaldi
mozgalmakban, azután képviselő, 1870. államtitkár, 
1892. május földm.-, ipar- és keresk. miniszter. 
Lacdye (ang., lekdáj), a lakklakknak gyantatartal

mától megfosztása által nyert sötétbarna, földes, bá
gyadt törésű festanyag. 

Lactokrit (lat.), de Laval által szerkesztett készü
lék a tej zsírtartalmának meghatározására; a tej bi
zonyos mennyiségét ugyanannyi eczetsavval keverve, 
forróvizben felhevítik s léptékkel ellátott fémcsőbe te
szik, ezután centrifugáigépre helyezve, 5 perez múlva 
a kivált zsiradék mennyisége leolvasható. 

Lace (ang., lesz), czipőfüző, zsinór; a Nottingham-
ban gyártott gyapotcsipke neve. 

Lacépéde(-szepéd), B e m a r d G e r m a i n E t i e n n e 
de L a v i l l e gróf, franczia természetbúvár, szül. 1756. 
Agenban, 1809. államminiszter, f 1825. A hüllőkről, 
halakról stb. alapvető műveket irt. 

Lacerálni (lat.), szétszaggatni, szidalmazni. 
Lacessálni (lat.), ingerelni, csipkedni. 
Lachaise (-séz) F r a n c o i s d'Aix, franczia jezsu

ita, szül. 1624. aug. 25. Aixben. Rendfőnök és 1675 
óta XIV. Lajos nagy befolyású gyóntatóatyja. Tőle 
nyerte nevét Paris hires temetője (Pere L.) f 1709. 

Lachambeaudie (-sánbodi) P é t e r , franczia költő, 
szül. 1807. Sarlatban (Dordogne), f 1872. Brunoy-
ban Paris mellett; meséi (>Fables populaires«) nagy 
népszerűségre jutottak. 

La Chaussée (-soszé) P i e r r e C l a u d e N i v e l l e 
de, franczia színműíró, szül. 1692. Parisban, f 1754. 
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Szindarabjaival megalapította az »érzékeny szín
művet« (comédie larmoyante, 1. comédie). 

Lachesis (gör.), a sorsosztó, a párkák (1. e.) egyike, 
az, a ki az emberi sors szálait, melyet Klotho fon és 
Atropos elmetsz, tovább ereszti. 

Lácheté (francz., lásté), gyávaság, renyheség. 
Lachmann K á r o l y , német philologus, szül. 1793. 

Braunschweigban, f 1851. Berlinben. Éles elméjű kri
tikus ; a régi Írókból rendezett kiadásai mintaszerűek. 
A Wolf-féle elméletet a homéri eposzok keletkezésé
ről L. a Nibelung-énekre alkalmazta s kimutatni ipar
kodott, hogy eẑ -a költemény szintén egyes különálló 
dalokból állíttatott össze. 

Lachter, ezelőtt a bányászatban mélységmérő, Sel-
meczbányán 2.02 m., Ausztriában 1.92 m. 

Laciniumi előhegy (most Capo delle Colonne), 
Bruttium keleti partján előhegy, Juno Lacinia tem
plomával. , 

Lacis (francz., lászi), hálóalaku szövet. 
Lackfi Imre, trag. S z i g l i g e t i Edétől (Teleki-jut. 

1863), a censura által eltiltatván, a szerző »Nadányi« 
czimmel átdolgozta. 
Laconicum (lat.), a római fürdők izzasztó helyisége. 
Lacordaire (-der), 1) J e a n T h é o d o r e , franczia 

természettudós, szül. 1801. febr. 1. Recey-sur-Ource-
ban, 1835. az állattan tanára Lüttichben, f u. o. 
1870. Főleg rovartani műveket irt. —. 2) H e n r i 
D o m i n i q u e , az előbbi öcscse, franczia hitszónok, 
szül. 1802. máj. 12. Recey-sur-Ource-ban. 1822. ügy
véd, 1827. pappá szenteltetett, 1830. lelkész és lap
szerkesztő, 1835. Notre-Dame-ban nagyhatású szó
noklatokat tartott, 1840. dominikánus, 1861. az aka
démia tagja, f 1861. nov. 21. 

Lacrimae Christi (lat. = Krisztus könyei), a 
Vezuvhegyen termő u. n. lacrimaszőlőből készülő 
drága veres bor. 

Lacroix (-kroa) J e a n P a u l (álnéven: Bibl io-
ph i l e Jacob) , franczia történész, szül. 1806. febr. 
27. Parisban, 1855. az arzenál könyvtárának őre. 
t 1884. okt. 16. Regényeken kivül számos történeti, 
főleg művelődési és könyvészeti munkát irt s korhű 
történelmi képekkel adott ki. 
Lacroma, kis sziget Dalmácziában, a raguzai ki

kötő közelében. A bold. Rudolf trónörökös tulajdona 
volt. Stefánia özv. trónörökösné nagyobb munkában 
irta le természeti szépségeit. 

Lacsarek, község Szerem m., 3491 lak. 
Lactantius L u c i u s , lat. egyházatya, »ker. Cicero*, 

f 330 körül. Műve: »Institutiones divinae*. 
Lactrin, kelmenyomtatásra előkészített sejtanyag. 
Lacuna (lat.), hézag; l a c u n o s u s , hézagos. 
Lácza, község Zemplén m., 1038 lak. 
Laczi-konyha, népies, olcsóbb csapszék az alföl

dön, kül. vásárokon, búcsúkon. 
Laczkó, a László férfi keresztnév kicsinyítő válto

zata, szólásmód: felül t L. a n y a k á r a , arról mond
ják, a ki lustálkodik. 

Laczkovics János , M a r t i n o v i c s I g n á c z (1. e.), 
összeesküvő társa. A magyar nemesi testőrségben s 
utóbb a Greven-ezredben szolgált és 1790. élén állott 
az ezred tisztikara kebelében támadt mozgalomnak, 
mely a magyar ezredek számára magyar tiszteket és 
magyar vezényszót kérelmezett az országgyűléstől. 
E miatt elveszítette tiszti rangját, 1791. Pest vm. 
alispánja, majd kir. tanácsos. Mint széles ismeret-
körü, irodalmi műveltségű ember, a ki »Magyaror-
szág állapotáról* (1790.) és »A keresztény vallásban 
-magát oktatni vágyó ember* (1792.) ez. iratainak 

szabadelvüségével a bécsi udvar rosszalását is ma
gára vonta, könnyen meg volt nyerhető a Martino
vics Ignácz által hirdetett eszméknek s részt vett a 
szövetkezésben. 1794. aug. elfogatott s Martinovics
csal és társaival együtt 1795. april 27. fejvesz
tésre Ítéltetett. A halálos Ítélet végrehajtásakor (má
jus 20.) férfias bátorságával tűnt ki; Horatius >Jus-
tum ac tenacem propositi virum« ódáját szavalva 
lépett vérpadra. Fraknói Vilmos, Martinovics és tár
sai összeesküvése. 
Lád K á r o l y , a budapesti VII. ker. polgári és ke

reskedelmi fiúiskola igazgatója, szül. 1853. márcz. 
3. Temesvárott. 1867. a kegyes tanitórendbe lépett, 
1871—74. a kecskeméti főgymnasium tanára, 1874. 
az ünnepélyes fogadalom letétele előtt a rendből kilé
pett. 1874—75. a zsombolyai polgári iskola, 1875. a 
budapesti VII. ker. polgári leányiskola tanára. 1889 
óta igazgató. A polg. isk. orsz. tan. egyesület alel
nöke, a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja. 
Irt számos polgári iskolai tankönyvet, tanügyi czik-
ket, bírálatokat stb. 

Ladángyanta, a különböző c is t inea-fák kiizzadt 
nedve, rudakban v. babérlevélbe csomagolva kerül 
forgalomba; szaga miatt az illatszerkészitésnél, 
továbbá füstölésre és a gyógyászatban is használják; 
legjobb a syriai és cyprusi. 

Ladar, Kasmir (Ázsia) tartománya, ter. 73.138 
kma, 20.621 lak. Főhelye Le. 
Ladik, csónak (1. e.). 
Ladikiéh (Latakia), dohányáról hires város Syriá-

ban, 6000 lak. Kikötő. Régente Laodicea. 
Ladino, a spanyol és portugál zsidók jargonja. 
Ladinok, 1) román származású nép Dél-Tirolban 

az Ampezzói völgyben és a Pordoi hegység körül 
és Svájczban az Engadinban, nyelvök utóbbi helyen 
alsó- s felső-e.-i nyelvjárásra oszlik. — 2) Mexikó
ban az európaiak gyermekei indián nőktől. 

Ladis, fürdőhely Tirolban kénforrásokkal. Közelé
ben Obladis fürdőhely savanyu forrásokkal. 
Lado, a szlávoknál a szeretet istene. 
Ladoga tó, északny.-i Oroszországban, Európa 

legnagyobb tava; ter. 18.129 km!, 208 km. hosszú, 
126 km. széles. Halban bővelkedik, gőzhajók közle
kednek rajta, nagy viharok dúlják. Lefolyása a Neva, 
utóbbi és a Volchow közt a L. csatorna. 
Ladronok (rablószigetek), Mikronésiához tartozó 

szigetcsoport, Magelhaens fedezte fel. Az 1667. itt 
megjelent jezsuitáktól a M a r i á n o k nevét kapták. 

Laducs, község Zágráb vm. 2379 lak. 
Lady (ang., lédi), eredetileg az angol királynék 

czime, később a királyi herczegnőké; most a peerek, 
baronetek és lovagok nejének, vmint a herczegek, 
marquis-k és grófok leányainak czime (az utóbbiak 
a keresztnév elé teszik). Általában minden művelt 
nőnek kijár e czim; l a d y p a t r o n e s s e , védnöknő, 
bálanya. 

Laeken (ejtsd: Lákn), Brüsszeltől é. fekvő külvá
ros, 24.000 lak. Királyi kastély, a belga királyi csa
lád temetkező helye. 

Laer tes , Odysseus atyja, részt vett a kalydoni va
dászatban és az argonauták hadjáratában, s megélte 
fia hazatérését Trója alól. 

Laesio (lat.), sértés, sérelem; l. enormis, feléntuli 
sérelem (1. e.). 
Laetare (lat.), a nagyböjt 4. vasárnapjának neve, 

mert régebben az istentiszteletet e napon a » Laetare 
Jerusalem* (Örvendj Jeruzsálem) bekezdésü énekkel 
kezdődött. 

64* 



X LAETITIA LAHNER 
= 1004 — 

Laetitia (lat.), vidámság, vígság. 
Laetius e trunco florebit (lat.), a törzsből szebben 

fog felvirulni, S z o l á r c s i k Sándornak, a Martino
vics-féle mozgalom egyik részesének szavai, ki azo
kat budai börtönében egy kép alá irta, melyet szén
nel a börtön falára rajzolt s mely rajz a szabadság 
fáját mutatta, karddal kettémetszett törzsén Martino
vics, ágain az összeesküvés részeseinek nevével. 

Lafayette (lafajett) M á r i a J ó z s e f Pá l Roch 
Y v e s G i l b e r t Mot i e r , m a r q u i s de, franczia 
hadvezér és államférfiú, szül. 1757. szept. 6. Chava-
gnac várában. Fiatal korában az Egyesült-Államok 
szabadságáért harczolt Washington alatt; haza térve 
a szabad eszmék bajnoka, 1789. július 15. a párisi 
nemzetőrség főparancsnoka, 1792. az ardennesi had
sereg főparancsnoka; hevesen kikelt ajun. 20. és az 
aug. 10. jelenetek kezdői ellen; e miatt száműzetve 
Flandriába menekült s az osztrákok által elfogatva 
Olmützbe vitetett. 1797. kiszabadult s 1800. vissza
tért Francziaországba. 1818 — 30. a képviselőház 
tagja. 1830. a júliusi forradalom kitörése után az or-
leansi hg párthíve, f 1834. május 20. 

Laféta (francz., l'affűt), ágyútalp. 
Laffltte (lafit) J a c q u e s , franczia államférfi és ban

kár, szül. 1767. okt. 24. Bayonneban, 1805. a Perre-
gaux bankház főnöke, a restauratio után képviselő, 
1830. az orleansi hget a júliusi forradalom programm-
jának elfogadására birta, miniszter lett, de már 1831. 
visszalépett és mint képviselő az ellenzék sorában 
működött, f 1844. május 26. 

Lafontaine (-tén), 1) J á n o s , franczia költő, szül. 
1621. Cháteau-Thierryben (Paris mellett), f 1695. 
Parisban. Nevét szellemes, finoman előadott meséi 
tették világhírűvé. L. Macher Ede, A mese és L., Po
zsony, 1891. — 2) Á g o s t H e n r i k G y u l a , német 
regényíró, szül. 1759. Braunschweigban, f 1831. 
Halléban. Érzelgős regényeit (150 köt.) a maga ko
rában nagyon olvasták. 

Lagarde (lagard) P á l A n t a l , német orientalista, 
szül. 1827. nov. 2. Berlinben, 1869 óta tanár Göttin-
gában. Érdemeket szerzett syriai, arab és kopt régi 
szövegek kiadásával, f 1891. decz. 22. 

La garde meurt stb., 1. franczia gárda. 
Lágel, 1) aczél mérték Stájerországban ; 125 bécsi 

font = 70 kg.; — 2) bormérték Svájczban = 45'2 1. 
Lagerdorf, község Temes m., 1510 lak. 
Lago (olasz), tó. 
Lago Maggiore (mádsore, nagy tó), Tessin 

svájczi kantontól Felső-Olaszországba nyúló regé
nyes tó, melyet a Ticino átszel. 197 m. magasban 
fekszik, 64 km. hosszú, 9 km. széles, 375 m. mély. 
Soha sem fagy be. Benne fekszenek a Borromei-szigetek. 

Lagomys, rágcsáló a nyulak családjából; farka 
nincs. L. alpinus Szibériában él, éles füttyentése
ket hallat. 

Lagophthalmus , nyulszem, többnyire a felső szem
héj megrövidülése, mely ennek folytán egészen soha 
le nem zárható még alváskor sem. Főleg görvélye-
seknél fordul elő; plastikus műtét által gyógyítható. 

Lagos, brit gyarmat a nyugat-afrikai rabszolga
parton, ter. 2768 km.2, 86.559 lak. Főhelye L., az 
Ogun torkolata m., 37.000 lak. Kikötő, élénk keres
kedelem. 

Lagrange (-gránzs) J ó z s e f La jos , mathematikus, 
szül. 1736. jan. 25. Turinban. 1766 —87. a berlini 
akadémia mennyiségtani osztályának igazgatója, ké
sőbb tanár Parisban, f u. o. 1813. Tudományos te
vékenységének fő eredménye a mechanikának egysé

ges elven való felépítése. Számos analytikai és me
chanikai művet irt. 

Laguéronniére (-géronyer) L o u i s E t i e n n e Ar-
t h u r D u b r e u i l H é l i o n v i c o m t e de, franczia 
publicista, szül. 1816. Limogesben, 1841 óta hírlap
író, 1852 óta III. Napóleon hive, 1861. senator, 1868. 
követ Brüsselben, 1870 — 71. Konstantinápolyban, f 
1875. decz. 23. Irt több, főleg az olasz kérdésre vo
natkozó politikai röpiratot; 1862—68. a »La France« 
szerkesztője. 

Laguerre (-ger) G y ö r g y , franczia politikus, szül. 
1858. Parisban, 1879. ügyvéd s mint a socialisták és 
anarchisták védője tűnt fel. 1883 óta képviselő; Bou-
langernak egyik legtevékenyebb párthíve volt. 

Lagúnák (ol., egyes számban: lago), Olaszország
ban az Adriai tenger partvidékének mocsarai, főleg az 
Isonzó és Po torkolata között. Velencze ily l.-kon 
épült s ezért a l.-k városának szokás nevezni. 

Lágyék, regio inguinalis, az alhas oldalsó része a 
Poupart-szalag tájékán, 2 csatornával; az egyik 
a lágyékcsatorna (canalis inguinalis), melyen a fér
fiaknál az ondózsinór, nőknél a méh kerek szalaga 
vonul keresztül; ez gyakran válik előcsuszamlott 
bélkacsok székhelyévé (lágyéksérv). A másik csator
nán a czomb nagy üteres és viszeres törzse vonul át 
közös hüvelybe zárva. 

Lágyékcsatorna, canalis inguinalis, 1. lágyék. 
Lágyékmirigyek, a czombhajlatban a bőr alatt ki

tapintható kisebb-nagyobb mirigyek, melyek buja
kóros megbetegedéseknél, kankónál, de önszenvileg 
is gyakran megnagyobbodnak és néha szétesnek s 
tályogokká válnak. 
Lágyéksérv, 1. lágyék. 
Lágy fekély, ulcus molle, 1. sánker. 
Lágyítani, szilárd, kemény anyagokat melegítés ál

tal lágygyá tenni bizonyos czélok elérése végett; más 
értelemben fémeknek keménységét, merevségét csök
kenteni, pl. rézdrótot izzítás és hirtelen lehűtés által. 

Lágyító kemencze, azon tűzhely, a hol a fémeket v. 
más anyagokat lágyítják. 

Lágyító szerek, emollientia, gyógyszerek, melyek 
feladata a velük érintkezésbe hozott testrészek 
zsongját csökkenteni, azokat meglazítani, megpuhí
tani. Á 1. sz.-hez tartoznak : a nedves meleg egyálta
lán, továbbá a keményítőfélék (amylacea), czukrok 
(saccharina), nyákos szerek (mucilaginosa) és zsirok 
(pinguedines) csoportjába tartozó gyógyszerek. 

Lágymányos , neve Kelenföld (1. e.) egy részének. 
Lagymatag, langyos, lanyha. 
Lágyólom, a legtisztább kohóólom, melyet éppen 

lágysága miatt kitűnően lehet feldolgozni; ellentét
ben a k e m é n y ó l o m m a l , melyben egészen 15°/o 
antimon van (1. ólom). 

Lágy porczellán (porcelaine tendre, stone china), 
összeolvasztott tűzálló anyagból, nagyobb mennyi
ségű földpáttal kevert agyadból készül, sárgás fehér, 
a közönséges p.-nál áttetszőbb, a hőmérsékváltozást 
nem tűri és könnyen szétpattan. Kül. Franczia- és 
Angolországban készítenek belőle különböző edé
nyeket. 

Lahner G y ö r g y , 1848/49-iki honvédtábornok, az 
aradi vértanuk egyike, szül. 1795. okt. 6. Besztercze-
bányán. 1816. a gróf Gyulay-ezredbe lépett, 1844. 
őrnagy; 1848. mint zászlóaljparancsnok az alvidékre 
került s részt vett a szerbek elleni harczokban; okt. 
mint ezredes, felszerelési és fegyverzési főfelügyelővé, 
majd tábornokká neveztettki; mint ilyen nem volt 
ugyan csatában, de fő érdeme volt abban, hogy a 



LAHORE LAJOS MAGYAR KIRÁLYOK L 
= = = = = 1005 = — 

magyar hadsereg a legválságosabb időben sem szen
vedett fegyverben szükséget. Kiváló ügyességgel 
vitte véghez két izben a menekülésre kényszeritett 
pesti fegyvergyár Nagyváradra és Szegedre átszállit-
tatását. Az 1849. aug. 11. Aradon tartott hadi tanács
ban ő is a fegyverletétel mellett nyilatkozott, de ez 
nem mentette meg a halálos Ítélettől, mely 1849 okt. 
•6. Aradon kötél által hajtatott rajta végre. 

Lahore, Pandsab indobrit tartomány fővárosa a 
Ravi m., 177.000 lak. Ipar és kereskedelem.Múltjából, 
mielőtt a sikhiek fejedelmének székhelye volt, szá
mos szép eml^k. 

Lai (ó-francz., lé), népdal. 
Laibach (szláv, Ljubljana), Krajna tartomány fővá

rosa a L. folyó m., 31.000 lak. A tartománygyülés 
székhelye, múzeum (Auersperg-palota), könyvtár. 
Élénk ipar és kereskedelem Horvátország és a ten
gerparti vidékek felé. 

Laikus (a gör. laos = nép szóból), a katholikus 
egyházban a világiak a papsággal (clerus) szemben; 
általában a nem szakértő a szakértővel szemben. 

Laios, Theba királya, nejétől, Jokastétől, született 
fia Oedipus. 

Lais, B e s s e n y e i György kiadatlan vígjátéka. 
Lai's, 2 hires görög hetaera neve; az i d ő s é b b i k a 

peloponnesusi háború idején élt s Korinthus legki
válóbb szónokait és bölcsészeit vonzotta magához; 
az i f j abb ik Siciliában szül. 422 Kr. e. s Apelles 
festőnek mintául szolgált. 

Laisant (lezán) C h a r l e s Anne, franczia politikus, 
szül. 1841. nov. 1. Nantesban, 1876-ig katonatiszt, 
azóta képviselő és a »Petit Parisien« szerkesztője, 
1888. Boulanger hive, később a sociál-republikánu-
.-sokhoz csatlakozott. 

Laisser aller (francz., leszérallé), a physiokraták 
>(1. e.) és a Manchesterpárt (1. e.) jelszava, mely azt 
akarja jelenteni, hogy a közgazdasági fejlődésbe az 
állam ne avatkozzék. 

Laisser fairé (francz., leszé fer), ugyanazt jelenti, 
mint laisser aller (1. e.). 

Laisser-passer (francz., leszé pászé), útlevél. 
Laitage (francz., létázs), tejnemü étel; l a i t e r i e 

•(létri), tejgazdaság, tejeskamara. 
Laiton (francz., létón), sárgaréz. 
Lajhár, bradypus, állatcsalád a foghíjasok (eden-

tata) rendjéből. Mellső végtagjai hosszúak, nagy 
karmokkal ellátva; teste durva szőrrel fedett. Nagyon 
lomha állat, mely falombbal táplálkozik. Dél-Ameriká
ban él. Fajai: a h á r o m u j j u 1. v. ai , hr. tridactylus, 
kilencz nyakcsigolyával; az ö r v ö s 1., br. torquatus, 
nyolcz nyakcsigolyával és az u n a u , ckoloepus didac-
tylus, hét nyakcsigolyával, mellső végtagjain 2 ujjal. 

Lajos magyar királyok. 1) I. v. N a g y L a j o s 27. 
magyar király, I. Károly és Erzsébet királyné fia, sz. 
Visegrádon 1326. márczius 5-én. 1338. márcz. 1-én 
Károly morva őrgróf, a későbbi császár, leányával 
Margit hgnővel jegyeztetett el. Atyja halála után 
(1342. jul. 16.) trónra lépve, jul. 21. Székesfehérvá
ron királylyá koronáztatott. Első tette volt Váradra 
zarándokolni, Szent-László sírjához, kit példányké
pül választott. Kevéssel ezután a szászok lázadását 
vérontás nélkül lecsendesítette. 1343. anyját Erzsé
betet András herczeg érdekében Nápolyba küldte. 
1345-ben a horvát lázadók s az ezeket támogató 
Velencze ellen harczolt, midőn öcscsének Andrásnak 
halálhírét vette. Egy évi készülődés után 1347. őszén 
nagy hadsereg élén indult Nápolyba a szerencsétlen 
herczeg megbosszulására ; decz. 23. már Aquilában 

volt, s 1348. jan. 18-án Aversában ugyanabban a 
kolostorban vett szállást, hol a gyilkosság végrehaj
tatott. Durazzói Károly herczeget, a bün fő-szerzőjét 
itt jan. 23. kivégeztetve, másnap Nápolyba vonult, 
honnan csak június elején tért vissza a pestis elől 
Magyarországba. A velenczeiekkel, kik Zárát még 
1346. elfoglalták, 1348. aug. 5-én 8 évi fegyverszü
netre lépett. 1350-ben második nápolyi hadjáratára 
indult; de a nápolyiaknak a magyarok iránt tanú
sított ellenszenve, a kiskorú trónörökös, Martell Ká
roly halála s főleg a pápa magatartása meggyőzték 
őt vállalata meddő voltáról. Rómán át visszatérve, 
nehezen bár, de belenyugodott a pápa intézkedésébe, 
mely fivére András nejét és gyilkosát Johannát vissza
helyezte trónjára. Az 1351. országgyűlésen az arany
bullát egészben megerősítette, ellenben megváltoz
tatta annak 4. pontját s ezzel nálunk az ő s i s é g 
alapját vetette meg. 1353. június 20-án Erzsébettel, 
Kotromanics István boszniai bán leányával lépett 
házasságra, minthogy jegyese Margit már 1342. f. 
1354. Kázmér lengyel királyt segítette a litvánok 
ellen. 1356. Velencze ellen háborút indítva, azt 1358. 
febr. 18. kényszerité, hogy lemondjon Dalmácziáról. 
A következő években IV. Károly császárral kevere
dett viszályba, mely 1362. háborúra vezetett; ez 
csak 1364. ért véget, midőn az Anjou, Luxemburg 
és Habsburg-házak örökösödési szerződésre léptek. 

1365. a Balkán-félszigeten viselt háborút, melynek 
eredménye a bodoni bolgár bánság alapítása. A 
törökök már ekkor nyugtaianiták Európa keletét. L. 
1366. győzelmesen harczolt ellenük, s diadalának 
emlékéül a mária-czelli templomot épitteté. 1367.szept. 
1. Pécsen egyetemet alapított. Kázmér lengyel király 
halála után (1370. nov. 5.) a neki már 1339. szerző
désileg biztosított lengyel trónt elfoglalva, nov. 17. 
Krakkóban megkoronáztatta magát s az ország kor
mányát anyjára bizta. Velenczével 1372. a törökök 
támogatása miatt kezdett ujabb háborút, 1373. pedig 
a törökök ellen kereszthad kihirdetésére tett lépéseket 
a pápánál, de a Lengyelországban anyja szigorú 
kormánya miatt támadt zavarok s még inkább Velen
cze magatartása lehetetlenné tették ez irányban 
határozott fellépését. Velenczét hosszas hadakozás 
után végre is Genua segélyével legyőzve, az 1381. 
aug. 8. kötött békében adófizetésre kényszerité. 1382. 
az Anjou Lajos által megtámadott III. Károly nápolyi 
király segítségére készült; de mielőtt elindulhatott 
volna, súlyos beteg lett. Július 25. Zólyomban a len
gyel rendekkel országgyűlést tartva, mindkét koro
nájának örökösévé Mária leányát s ennek jegyesét 
Zsigmondot jelölte ki. Innen Nagyszombatba ment s 
itt f 1382. szept. 11. Székesfehérváron temettetett el 
szept. 16. A nemzet legnagyobb fejedelmei egyikét, 
a lovagiasságnak mintaképét tisztelte benne, N a g y 
nak nevezte; uralkodása alatt 3 tenger hullámai mos
ták a magyar király birodalmának határait s 10 or
szág állott a magyar szent korona fenhatósága alatt. 
Pór Antal : Nagy Lajos. (Tört. Életrajzok. 1892.) — 
2) II. La jos , magyar és cseh király, a Jagelló-ház
ból, II. Ulászló és Candalei Anna fia, mint koraszülött 
jött világra 1506. július 1-én ; anyja néhány nappal 
utóbb meghalt, s a kisdedet frissen leölt sertések 
meleg hasában tartották, míg életképessé vált. Atyja 
1508. június 4. Székesfehérváron megkoronáztatta, 
s végrendeletében Bakócz Tamás bibornokra, Bran
denburgi György őrgrófra és Bornemissza János 
budai várnagyra bizta nevelését. Atyja 1516. már. 13. 
elhalálozván, a kiskorú trónra lépett, és teljesen a léha 
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György őrgróf befolyása alá került; komolyabb 
tanulmányok nélkül, könnyelmű és zajos mulatságok 
között nőtt fel, melyek súlyosan növelték az udvar
nak Ulászló idejéből származó pénzügyi zavarát s 
teljesen aláásták a királyság tekintélyét. Némi ked
vező fordulatot idézett elő L. házassága Máriával, 
Miksa császár unokájával, kivel még 1515. jul. 22. 
eljegyeztetett. Az esküvő 1522. jan. 13. Budán ment 
végbe ; Mária már előzőleg 1521. decz. 11-én meg
koronáztatott, s ez alkalommal vette át a nagykorúvá 
nyilvánított L. az alkotmányra letett eskü mellett 
az ország kormányát. A fiatal királyné azonban min
den önállósága és férjére gyakorolt befolyása mellett 
sem volt képes változtatni az udvar életmódján, s 
idegen környezetét a hazafiak rovására kedvezések
kel halmozva el, növelte az ország lakosainak általá
nos elégületlenségét. Ez az 1525. májusban tartott 
rákosi és a júliusi hatvani országgyűlésen valóságos 
forradalmi jelenetekben tört ki. A törökirészről fenye
gető veszély mind nagyobbá tette az országban a 
zavart. Nándorfehérvár már 1521. aug. 24. török 
kézre jutot t ; s a következő évet L. hadi készülődé
sek helyett Prágában töltötte, hol magát 1522. máj. 
9-én cseh királylyá koronáztatta. 1526. a helyzet 
végzetessé vált ; Szolimán szultán tavaszszal 300 
ezernyi sereggel indult az ország ellen, de a király 
tovább folytatta könnyelmű életmódját, s a nemesség 
és a főurak egymás közt meghasonolva Budán és 
Rákoson veszekedésekkel fecsérelték el az időt; csak 
június 1-én rendelték el a vármegyékbe küldött kö
vetek által, hogy az összes nemesség fejenkint fel
keljen s jobbágyai Vs-ével július 2-án Tolnán táborba 
szálljon. A kitűzött határnap elmúlt; július 16-án 
Szolimán már Nándorfehérvár alatt táborozott, s a 
király csak július 20. indult meg 3.000 főnyi csapat
tal. Mire aug. 23. Mohácsra érkezett, serege mind
össze 20.000-re szaporodott fel. Aug. 26. ment végbe 
a gyászos emlékű ütközet a mohácsi síkságon; a 
magyar sereget Szolimán semmivé tette, s a mene
külő király a Csele vizén átugratva leesett lováról s 
a patakba fúlt. Holttestét október közepén találták 
meg ; Szapolyai János erdélyi vajda 1526. nov. 9-én 
királylyá választatása előtt egy nappal temettette el 
Székes-Fehérváron. Máriával kötött házasságából 
gyermek nem született; de Lajosnak maradt egy tör
vénytelen fia, ki a század ötvenes éveiben is mint 
»király fia« némi segélyt kapott a pozsonyi kir. kama
rától, melynek számadásai határozottan megmond
ják, hogy a király törvénytelen fia volt. Fraknói Vil
mos II. Lajos és udvara (1889.) ; u. az, Magyarorsz. 
a mohácsi vész előtt. (1884.) 

Lajos, f ő h e r c z e g e k és m a g y . kir. h e r c z e g e k , 
1) L. főhg, II. Lipót legifjabb fia, szül. 1784. decz. 
13. V. Ferdinánd uralkodása alatt, mint a kamarilla 
feje, Metternich herczeggel együtt végzetes befolyást 
gyakorolt az uralkodóház politikájára. 1848. a ma
gyar nemzet kívánságainak teljesítését ellenezte s mi
dőn István főhg nádor sürgette azok teljesítését, az 
udvari tanácsban így szólt a nádorhoz: Neked fogjuk 
köszönhetni, ha elveszítjük Magyarországot. Tőle 
indult ki az udvar abbeli politikája, mely az akkor 
megadott engedményeket egészben v. részben vissza 
akarta venni, f 1864. decz. 21. — 2) L. S a l v a t o r 
főhg, toscanai hg., szül. 1847. aug. 4. Flórenczben. 
Az Elba melletti Brandeisben nevelkedett. Több nagy 
tengeri utat tett, mely útjairól műveket irt. 1865 óta 
ezredes, 1867. aranygyapjas vitéz és az 58. gyalog
ezred tulajdonosa. — 3) L. V i k t o r főhg, ő felsége a 

király legifj. fivére, szül. 1842. máj. 15. 1860. a 65. 
gyalogezred tulajdonosa, 1862. aranygyapjas vitéz, 
1865. vezérőrnagy, 1884. altábornagy. 
Lajos, b a d e n i őrgróf , 1. Badeni La:os. 
Lajos r ó m a i és n é m e t c s á s z á r o k : 1)1. v. jáBí

b o r L., Nagy Károlynak 3. nejétől való fia, szül. 
778; 781. már Aquitania királya, 812. lépett trónra. 
817. felosztotta a frank birodalmat 3 fia, Lothár, 
Pipin és Lajos között, később ezt második házas
ságából született fia, Károly javára megváltoztatta,, 
miért fiai 833. letették, 834. visszahelyeztetett, 837. 
újra fölosztotta a birodalmat, f 840. jun. 20. — 2) 
II. L., szül. 845., I. Lothár legidősb fia, 855. kö
vette őt a trónon; f 875. aug. 12. örökös nélkül. — 
8) III. L., alsóburgundiai Bosó király fia, szül. 880., 
887. lépett trónra, 900. Itália királya, 901. császár, 
905. Berengár megfosztotta trónjától és megvakit-
tatta. f 928. — 4) IV. b a j o r L., szül. 1287., .1314. 
császárrá választatott, 8 évig küzdött Szép Frigyes 
ellenkirálylyal, később Lipót osztrák hggel, 1328. 
római császár, de 1329. híveitől elhagyatva, vissza
tért Németországba, hol szintén nagy nehézségekkel 
kellett küzdenie, sőt 1346. öt választó fejedelem ki
mondta letételét; f 1347. 

Lajos ke le t - f r ank-német k i r á l y o k : 1) I. v. 
n é m e t L., Jámbor Lajos fia, szül. 804, 817. az első 
osztozkodáskor Bajorországot és a keleti határos 
országokat kapta, 843. a verduni szerződésben Né
metországot a Rajnáig, II. Lothár halála után 870. 
Lotharingia nagyobb részét; f 876. — 2) II. v. 
i f j abb L., az előbbi 2. fia, 876. okt. 8. legyőzte 
Kopasz Károlyt; Karloman és Vastag Károly fivé
reivel osztozkodott a birodalmon, f 882. — 3) 
G y e r m e k L., Arnulf császár fia, szül. 893., 900. 
király; | 9 1 1 . nőtlenül. Benne kihalt a Karolingok 
német ága. 

Lajos, f r a n c z i a k i r á l y o k , összesen 18 (sorrend
jüket 1. a főbb államok uralkodóinak sorozata ez. 
mellékletünkön); a kiválóbbak: 1) IX. L. (szent), szül. 
1215. 1248. keresztesháboruba ment, 1249. bevette 
Damiette-t, 1250. Károly és Alfonz testvéreivel a 
szaraczének elfogták, máj. 7. 100.000 márka ezüst 
árán megszabadulva, csak 1254. tért vissza Fran-
cziaországba. Gyarapította a királyi hatalmat, tá
mogatta a polgári osztályt és a köznépet, törvény
könyvet alkotott. 1270. Tunis ellen indított keresztes 
háborút, mely közben f 1270. aug. 15. — 2) XIII. L., 
IV. Henrik és Medici Mária fia, szül. 1601. szept. 27. 
1610. anyja gyámsága alatt uralkodott; 1624 óta 
Richelieu bibornokra bízta a kormányhatalmat; 
t 1643. - 3) XIV. L. (Louis le Grand, le Roi Soleil), 
az előbbi fia, szül. 1638. szept. 5.; egy ideig anyja 
gyámsága alatt állott, 1661. maga ragadta meg a 
kormány gyeplőjét és uralkodását a »L'état c'est 
moi« (az állam én vagyok) elvére fektette; nagy 
fénynyel környezte trónját, Colbert, Le Tellier és 
Louvois minisztereiben oly férfiakat nyert, a kik az 
államháztartást rendezték, emelték a kereskedelmet 
és hajózást, gazdagították a kincstárt, újjászervez
ték a hadsereget és megszilárdították a kir. hatalmat. 
Mária Terézia spanyol hgnővel való házassága 
alapján 1667. megrohanta a spanyol birtokokat (Né
metalföldet) és 1668. az aacheni békében nagy terü
letet szerzett. Lotharingia elfoglalása után, 1672. 
szerencsésen harczolt az egyesült szomszédos hatal
mak ellen és a nimwegeni békében (1678.) ismét 
több határszéli helyet szerzett. Elfoglalta Elzászt, 
1681. szept. 30. Straszburgot. Számos kedvese volt 
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(Lavalliére, Montespan), 1685. titokban nőül vette 
Maintenon asszonyt; 1685. a nantesi edictum meg
szüntetésével a protestánsokat kiűzte az országból. 
1688. újra háborúba bonyolódott Német-, Spanyol
országgal, a tengeri hatalmakkal és Savoyával; de a 
ryswyki békében hódításait, Straszburg kivételével, 
vissza kellett adnia. A magyar elégületlenekkel foly
ton összeköttetésben állt; támogatta a Thököly-
Rákóczy mozgalmakat. A spanyol örökösödési hábo
rúban többször vereséget szenvedett ugyan, de az 
utrechti békében unokájának, Fülöpnek biztosította 
a spanyol koronát, f 1715. —• 4) XV. L., az előbbi 
dédunokája, szül. 1710. febr. 15., 1715. az orleansi 
herczeg regenssége mellett király, 1723. átvette az 
uralkodást, előbb Bourbon hget, 1726. Fleury bi-
bornokot állította az ügyek élére. 1725. nőül vette a 
trónjától megfosztott Leszczinszky Sztaniszló (1. e.) 
lengyel király leányát, Máriát, 1733—38. a lengyel 
örökösödési háborút viselte a császár ellen és apósa 
számára Lotharingiát szerezte meg. Szeretői (főleg 
Pompadour) uralkodtak rajta és az országnak sok 
bajt okoztak. Az osztrák örökösödési háborúban 
(1741 — 48.) és a hétéves háborúban (1756-63. ) 
a francziák hadi dicsősége súlyos csorbát szenve
dett. Az országban egyre fokozódott az elégületlen-
ség és a szegénység s XV. L. hosszú uralma készí
tette elő a nagy forradalmat, f 1774. — 5) XVI. L. 
Ágos t , az előbbi unokája, szül. 1754., 1770. nőül 
vette Mária Antoinettet, Mária Terézia magyar ki
rálynő legifjabb leányát, 1774. máj. 10. trónra lépett; 
az ügyek élére Vergennest, Turgot-t és Malesherbest 
állította, kik azonban az állami bajokat, főleg a 
pénzügyieket csökkenteni nem bírták, 1777—81. 
Necker próbálta a pénzügyeket rendbe hozni, de az 
udvar pazarlásai mellett ő sem boldogult. Végre a 
király 1789. összehívta a rendeket, hogy ők orvo
solják az állami bajokat. A rendi gyűlés azonban 
csakhamar nemzetgyűléssé alakult át s ellenséges 
állást foglalt el a király iránt, ki a maga részéről 
habozó és tehetetlen volt s igy siettette a katasz
trófát. Okt. 6. Versaillesből Parisba kellett átköltöz
nie; 1791. jun. 21. rosszul sikerült szökési kísérletet 
tett, szept. 14. megesküdött az alkotmányra, 1792. 
aug. 10. a Tuilleriák ostroma után a Temple-be vite
tett, szept. 21. letétetett, 1793. jan. 17. a nemzet
gyűlés halálra ítélte, január 21. kivégezték. — 6) 
XVII. L. K á r o l y , XVI. L. és Mária Antoinette fia, 
szül. 1785. Versaillesben, előbb Normandia hge, 
fivére, Lajos József halála után 1789. trónörökös, 
1792. aug. 10. követte szüleit a Temple-be; atyja ki
végzése után nagybátyja, a későbbi XVIII. Lajos 
Francziaország királyának nyilvánította; osztozott 
anyjával a fogságban, azután Simon czipésznek 
adatott át gondozás és nevelés végett, a hol testileg 
és lelkileg tönkre jutott, f 1795. jun. 8. Halálának 
homályos körülményei folytán több csaló (Hervagault, 
Brumeau, Hébert, Naundorf) akadt, a ki XVII. Lajos
nak adta ki magát. — 7) XVIII. L. S z a n i s z l ó 
Xavér , XVI. Lajos fivére, szül. 1755. november 
17. Versaillesben, provencei grófi czimet nyert, 1771. 
nőül vette Mária Josephina Lujzát, (f 1810.), III. 
Amadeus Viktor szardíniái király leányát, 1791. kül
földre menekült, s a külföldi hatalmoktól segítséget 
kért a régi monarchia visszaállítására és XVII. Lajos 
halála után 1795. felvette a királyi czimet. Veroná
ból, a hol udvart tartott, kiutasítva, különböző he
lyen, 1807 óta Angolországban élt, 1814. április 26. 
Calaisnál partra szállt, máj. 3. bevonult Parisba. 

1815. Napóleon közeledtekor éjjel Gentbe menekült. 
1815. jul. 15. Wellington hg. védelme alatt Parisba 
visszatérve, ismét átvette az uralmat, f 1824. szept. 16. 

Lajos F ü l ö p , Francziaország királya, Lajos Fü
löp József orleansi hg. legidősb fia, szül. 1773. 
Parisban, 1785. chartresi hg., a forradalom kitörése 
után a nemzetőrség, 1790. a jacobinusok clubjának 
tagja, 1792. tábornok, s részt vett a forradalmi ha
dak harczaiban a poroszok ellen. De végre 1793. 
ápr. 4. atyja megöletése után osztrák területre mene
kült, Chabaud-Latour név alatt 8 hóig tanítóskodott, 
1796—1800. É.-Amerikában, 1807-ig London mellett, 
majd Palermóban tartózkodott, a hol 1809. nov. 25. 
Ferdinánd király leányát, Mária Amáliát nőül vette. 
1817. óta Parisban élt, hol udvart tartott és a sza
badelvű ellenzék főtámasza volt. A júliusi forradalom 
után elfogadta az u. n. júliusi programmot s a tör
vényhozás aug. 7-iki határozata alapján trónra lé
pett. De trónját nem tudta megszilárdítani. 1848. 
febr. 24. kitört a forradalom, L. F. letétetett s kül
földre menekült ; Angolországban élt Neuilly gróf 
czimmel. f 1850. aug. 21. 

Lajos, b a j o r k i r á l y ok: 1) I. L. K á r o l y Á g o s t , 
I. Miksa király fia, szül. 1786. aug. 25. Straszburg-
ban, 1825. trónra jutott. A tudomány és művészet 
lelkes pártfogója. Számos nagy középületet, templo
mot, képtárt építtetett; irt költeményeket is. 1846 óta 
Lola Montez tánczosnővel való viszonya oly botrányt 
keltett, hogy Münchenben zavargások támadtak, me
lyek következtében Lajos 1848. márcz. 20. a trónról 
leköszönt, hogy mint magánember kedvteléseinek él
hessen, f 1868. febr. 29. — 2) II. L. O t t ó F r i g y e s 
Vi lmos , II. Miksa király fia, szül. 1845. aug. 25. 
Nymphenburgban., 1864. lépett trónra; Wagner 
Rikhárd a híres zeneszerző, a kit Münchenbe hívott, 
nagy befolyással volt a regényes hajlamú királyra ; 
1870. L. indítványozta, hogy Vilmos porosz király né
metcsászárrá tétessék; ez idő óta szigorú eizárkozott-
ságban élt linderhofi és neuschwansteini kastélyában, 
de a kormányzást állandóan mérsékelt szabadelvű 
irányban vitte. Lassanként azonban mindinkább be-
számithatatlan lett; óriási pazarlása s önkénykedései 
folytán a miniszterek elmebeli állapotára nézve 1886. 
jun. 8. az orvosok által megvizsgáltatták. Az orvo
sok véleménye alapján L. a starnbergi tó melletti 
Berg kastélyba vitetett, hol jun. 13. a tóba ölte magát. 

Lajos-arany, louis d'or (1. e.). 
Lajos-csatorna (Duna-Majna cs.), csatorna Bajor

országban, mely Kelheimtól, illetőleg Beilngriestől 
az Altmühl folyót (a Dunába) Bambergig a Regnitz-
zel (Majnába) összeköti és igy a Dunát és Majnát 
kapcsolja össze. I. Lajos bajor király 1836 — 45. épit-
teté, 136 km. hosszú, 11 — 17 m. széles. 

Lajos-dal, ó-felnémet költemény, mely III. Lajos 
király győzelmét dicsőíti 881. a normannok felett. 

Lajosfalva, község Torontál m., 4185 lak. 
Lajos-Komárom, község Veszprém m., 2311 lak. 
Lajos-Mizse, község Pest m., 7561 lak. 
Lajstrom, jegyzéke bizonyos jogok gyakorlatára, 

foglalkozások üzésére jogosítottaknak, melyet hiva
talból vezetnek és időről időre közzétesznek. Ilyen 
a képviselőválasztók, községi és törvényhatósági 
választók, ügyvédek, ügyvédjelöltek stb. l.-a. 

Lajstromos szavazás, a szavazás azon módja, 
midőn a politikai terület (megye, département) nincs 
egyes kerületekre osztva, hanem a maga egészében 
lajstrommal választ s minden szavazó egyszerre több 
jelöltre szavaz. Behozták Görög-, Olasz- és Franczia,-
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országban, Szerbiában, de Francziaország nyomban 
megszüntette; Görög- és Olaszországban szintén 
mellőzték. Nálunk hasonló rendszer szerint választ
ják a törvényhatósági és községi képviselet tagjait. 

Lajs tromozás, a lajstrom összeállítása. 
Lajt v. l a j t o s h o r d ó , hosszúkás, tágas hordó, 

milyenben vizet, mustot, halakat stb. hordani szokás. 
Lajta, folyó, a Duna jobboldali mellékvize, támad 

a Scheebergen eredő Schwarzának (ered a Wechsel 
hsg.-ben) a Pittennel való egyesüléséből. Főága a 
Schwarza. A hegységben völgye elég mélyen bevá
gódott, de oldalai enyhén domborodnak. A bécs
újhelyi lapályra kiérve, annak k. szélén é.-k. irány
ban foly, nagyrészt a magyar határt alkotva; Gátha 
mellett magyar területre lép, d.-k. irányba csap át és 
Magyar-Ovárnál a mosonyi Duna-ágba ömlik. Több 
ág szakad ki belőle, melyek szigetet alkotva, alább 
visszaömlenek; ilyen: a Sekel pataknak nevezeti 
ága, a körtvélyesi és zarándfalvai ágak stb. Gáthtól 
Ovárig töltések által biztosított s részben csatorna-. 
zott mederben folyik. Fő vizei: a Nagy- és Kis-
Pischling, Feistricz, Hasbach, Edlitz, Schatten, Wal-
persbach, Offenbach, Edei stb. és számos csermely. 
Hossza körülbelül 178 km. 

Lajta hegy*ség, a Lajta folyó és a Fertő között; a 
bécsi medenczét a kis magyar alföldtől választja el. 
A keleti Alpesek északi ágának folytatása; a Lajta 
hsg vázát alkotó kristályos pala neogen rétegektől 
körülvéve bukkan elő. D.-ny.-ról é.-k.-re csap; hossza 
32 km., szélessége 10 km.; közepes gerinczmagas-
sága 316 m.; legmagasabb kúpja a Napheg}' 457 m. 
Hozzátartozik felépítésében is a Fertőt kisérő 30 km. 
hosszú F e r t ő m e l l é k i v. R u s z t i hegysor s kétség
telen, hogy a hajdan összefüggő hegységet a Vulka 
folyó áttörése különítette el a mai 2 km. széles völgy 
által. A Ruszti hegysor főcsúcsa a Hausberg (283m.); 
hosszan elnyúló gerinczét a Rákos völgye és más 
horpadás megszakasztja. Kristályos kőzetek alkot
ják, melyek magjára harmadkori üledékek rakodtak. 

Lajtán innen, az osztrák-magyar monarchia ma
gyar, L a j t á n tu l , annak osztrák része. 

Lajta-Pordány, község Sopron m., 829 lak., köze
lében földessós, kénes, langyos (23'7° C) források; 
Főleg Ausztriából látogatják. 

Lajta-Szent-Miklós, község Sopron m., 1986 lak. 
Gyufa- és fügekávégyár. 

Lajta-Ujfalu, község Sopron m., 1781 lak. Határá
ban barnaszén-telepek. 
Lajtorja, létra, a lábtó (1. e.) egyik neve. 
Lajtos, elzüllött, részeges takács Szigligeti és Ba

lázs Sándor »Strike« ez. színművében. 
Lak, keletindiai számítási pénz = 100.000 rúpia = 

94 ezer frt. 
Lakadivok v. L a k e d i v o k , szigetcsoport az indiai 

tengerben, Malabar közelében; angol birtok. 
Lakáj (francz., laquais), inas. 
Lakár t , község Ung m., 1293 lak. 
Lakás , hábitatio, 1) azon helyiség, hol az ember 

tartózkodik; — 2) járandóság, mely a lakásra szolgáló 
helyiségből áll, ilyenkor t e r m é s z e t b e n i 1.-nak 
mondják, az özvegynek joga van férje 1.-án maradni; 
— 3) mint szolgalom vkinck azon joga, hogy másnak 
házában lakjék. 

Lakat , záró készülék, melynél rugó által tartott 
nyelvet a kulcs által előre tolnak, ugy hogy az a 
kengyel bemetszésébe jut. Napjainkban már számta
lan sok lakatszerkezet van, mely által nagyobb biz
tosságot akarnak elérni; ilyen a betűkre nyiló 1., 

melynél csak akkor lehet a l.-ot kinyitni, ha a betűk 
sorozata el van találva (biztossági 1., Bramah 1.). 

Lakatfű v. vér fű, népmeséinkben bűvös növény, 
melylyel felnyithatni a zárakat. 
Lakatos , lakatok, zárak s általában kisebb, fino

mabb vastárgyak készítésével foglalkozó iparos; 
1. m u n k a , mindazon munka, melyet a 1. készít. 
Lakatos M i k l ó s , orsz. képv., szül. 1824. aug 20. 

1844. ügyvéd, 1 8 6 0 - 6 1 . és 1867-92 . főszolgabíró, 
1892. orsz. képviselő. 
Lakbér, a lakás iránt kötött bérszerződésből kifo

lyólag a bérlő részéről teljesítendő szolgáltatás. 
Fizetésének idejére nézve a lakbérleti szabályok 
irányadók. A bérbe adót félévi bérösszeg erejéig a 
kibérelt helyiségben levő ingóságokra törvényes zá
logjog illeti. 1881 : LX. t.-cz. 72. §. 
Lakbéril letmény, az állandó fizetéssel biró hiva

talnoknak a fizetése arányában megállapított lakás
pénze; az évi fizetésnek rendesen 1U része; 1. pót
lék, a 1. drágulásának ellensúlyozására a hivatalnok
nak adott összeg. 

Lakbérleti szabályok, a törvényhatósági joggal 
felruházott és a rend. tan. városoknak szabályrende
lettel megállapított lakbérleti szabályai, a mennyiben 
a bel- és igazságügyminiszterek által helybenhagyat
tak és a hivatalos lap utján közzététettek, a lakbér
leti ügyek eldöntésénél a bíróság által alkalmazan
dók. 1881: LIX. t.-cz. 93. 

Lakedaemon, 1. Sparta. 
Lake-school (ang. lékszkúl), tó-iskola, az angol 

irodalomtörténetben egy költői iskola neve, melynek 
vezérei (Wordsworth, Coleridge és Southey) a west-
morelandi tavak mellékein laktak. 
Lakhatás i engedély, 1) azon külföldi, aki vmely 

községben állandóan lakni akar, köteles ezt bejelen
teni, és ha kimutatja, hogy a község terhelése nélkül 
meg tud élni, l.-e.-t kap; — 2) az újonnan épült 
bpesti házat előzetesen hatóságilag megvizsgálják s 
lakásul addig nem szolgálhat, mig a 1. e.-t a háziúr 
meg nem kapja. 
Lakhely , 1. domicilium. 
Lakis ták , az ang. lake-school (1. e.) tagjai. 
Lakk vagy g u m m i l a k k , a Kelet-Indiában kü

lönböző füge- és más nedvdús fákon tenyésző lakk-
pirék (coccus l a cca ) utján készül ugy, hogy a 
nőstény a fák nedvéből táplálkozva csaknem borsó-
nagyságuvá duzzad és folyton gyantás nedvet izzad, 
mely a test felszínét burokkal fedi; így szedik le néha 
ággal együtt és hozzák r u d l a k k név alatt mint 
vörös szinü gyantás tömeget forgalomba; legjobb a 
siami, legcsekélyebb értékű a bengaliai; a lesze
dett galyak széttördelése és vízzel való kezelése által 
nyerik a s z e m c s é s lakk-ot, mig a rudl. kiolvasz-
tása utján a c h e l l a k k o t (laque en écailles), mely 
vékony, törékeny, áttetsző, narancssárga v. vörös
barna szinü táblákban jut kereskedésbe és pecsét
viasz készítésére szolgál. 

Lakkfesték, különféle festanyagok és lakknak ke
veréke, melyeket kartonfestésnél, mázolásnál és ta-
pettafestésnél használnak. 

Lakkirozni , lakkal (1. e.) bevonni, fényesíteni. 
Lakk-kencze, l a k k f i r n á j s z , gyanták oldata len-

olajtartalmu terpentinolajban,lakkozáshoz használják. 
Lakk lakk , a rudlakknak szénsavas szikenynyel ki

vonása és timsóoldattal kicsapása által nyert vörös 
festék, melyet a cochenille helyett használnak. 
Lakkozás , fa- és éreztárgyak sima és fénylő lakk

réteggel való bevonása, mázolása. 
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Lakmusz, kék festőanyag, nagyobbrészt a Földközi 
tenger partjain és a Kanári-szigeteken tenyésző ro-
c e l l a t i n c t o r i á b ó l készül és krétával vmint gypsz-
szel vegyítve kis golyó alakban jut forgalomba; festő 
anyaga az a z o l i t h m i n (CH7N,04), mely sav ter
mészetű és káliummal vegyült; a 1.-ból készített fest-
vény és a vele beitatott papir a vegyészetben kémlő 
szerül szolgál, mert a kék festő anyagot a sav vörösre, 
a vöröset pedig az alj kékre festi. A 1.-t különben ru-
hakészitésre is használják. 

Lakócsa, község Somogy m., 1328 lak. 
Lakompak, község Sopron m., 1669 lakos. Vára 

1618. épült. » 
Lakonia, görög nomarchia, területe 4240 km-, 

126.088 lak. 
Lakonika, ó-görög tartomány a Peloponnesus dk.-i 

részén, ny.-on a Taygetos, k.-en a Parnon hegység 
szegélyzete, d.-en a L.-i öböl nyomult földjébe, hova 
főfolyója az Eurotas ömlött. Fővárosa S p a r t a volt. 

Lakonikai öböl (most Marathonisi), a Földközi 
tenger öble, mely Lakonikának két félszigete közé 
nyúlik be. 

Lakonikus (lat.), a régi lakoniaiak módjára rövid 
és velős kifejezésmód; l a k o n i s m u s , találó rövidség 
a beszédben. 

Lakpénz, azon hivatalnoknak, ki természetben nem 
kap lakást, továbbá az orsz. képviselőnek lakbére 
fedezésére szolgáló pénzbeli illetménye. A 1. csak lak
bér fejében foglalható le. 1881 : LX. t.-cz. 54. §. 

Laksár-Ujfalu, község Pozsony m., 1585 lak. 
Laktáborozás, b i v o u a k , katonai csapatoknak a 

szabad ég alatt való táborozása. 
Laktanya, kaszárnya, azon helyiség, hol békeidő

ben a tényleges szolgálatban levő katonaság el van 
szállásolva. 

Laktometer v. laktoskop (gör.), tejmérő, készülék 
a. tej sűrűségének megmérésére. 

Laky Kris tóf , kamarás, szombathelyi kir. tvsz. 
elnök, szül. 1841. ápr. 26. Ondódon, Vas m., 1866. 
felső-eőri ügyvéd, 1867. u. o. szolgabíró, 1870. kő
szegi kerül, sajtóvizsg. bíró, 1872. b.-gyarmati majd 
n.-kanizsai kir. ügyész, 1882. veszprémi, 1891. 
szombathelyi kir. törv. elnök. 

Lakzi, mulatság, kül. lakodalom. 
Lala (perzsa), herczegek nevelője. 
Lalasincz, község Krassó-Szörény m., 1415 lak. 
Lality, község Bács-Bodrog m., 2557 lak. 
L'Allemand (lalmán), 1) F r i g y e s , német festő, 

szül.1812. Hanauban, f 1866. Bécsben; az 1848. 
schleswig-holsteini és az 1849. osztrák-olasz hadjá
ratból festett csataképeket. — 2) Z s i g m o n d , az 
előbbinek unokaöcscse, szül. 1840., szintén csata
képfestő. Főműve: a kolini csata, caldierói csata. 
Láma, auchenia, emlős állatcsalád a párosujjuak 

(artiodactyla) rendjéből. Kizárólag Dél-Amerika he
gyes vidékein élnek, kérges talpuk ujjaikat csak tö
vükön köti össze, falkákban élnek. Húst, tejet, gyapjút 
szolgáltatnak s teherhordásra is alkalmasak. Fajai : 
a g u a n a k o , au. huanoco, 2'25 m. h. és a v i k u n a , 
au. vicunna, juhnagyságu, vadon élnek; a l áma , au. 
láma és páka , au. paca (1. alpako), házi állatok; ez 
utóbbi Peru és Bolívia fensikjain, 185 8óta Ausztrá
liában is honos és selyemszerű gyapja tszolgáltat. 
Láma (tibeti nyelven: felső), a tibeti, mongol és kal

mük buddha-papok czime. L a m a i s m u s , a buddhis-
mus későbbi fejlődése, kül. Tsonghapa (1357 —1417.) 
működése következtében különvált töredéke (> sárga 
fövegü«-ek), melynek főszékhelye az általa 1409. 

Lhassa mellett alapított Galdan-zárda. Itt székel a 
legfőbb pap, a Dalaj-láma (1. e.), míg a másik feleke
zetnek (»vörösfövegüek«) feje a Bogdo-láma, Tashi-
hinponban lakik. 

Lamachus, athéni hadvezér, 414. Kr. e. elesett Sy-
racusa ostrománál. 
La Manche (-máns, Angol csatorna), az Atlanti 

oczeánnak Anglia és Francziaország közé benyo
muló része, mely a doveri szoros által az Atlanti 
oczeánt az Északi tengerrel köti össze. Szélessége a 
legkeskenyebb helyen, a Calais és Dover közti utón 
31 km., legnagyobb mélysége 34 m. Az angol és 
franczia partról krétarétegek ereszkednek belé, ny. 
felé a mélységek előbb lassan, majd később gyorsan 
nagyobbodnak. Oczeánikus mélység csak a Scilly 
szigeteken tul kezdődik. Számos zátony és örvény; 
ide ömlik a Seine, Tamar, Ex. Az ó-korban : maré 
brittanicum. 
Lamarck J á n o s Bap t . A n t o i n e P i e r r e M o n e t 

de, franczia természettudós, született 1744. aug. 1. 
Barentinben, 1792. óta tanár Parisban, f 1829. decz. 
20. A leszármazási elmélet megalapítója. Korszakal
kotó műve: »Histoire des animaux sans vertébres«. 
Lamarmora A l f o n z o F e r r e r o l o v a g , olasz 

hadvezér és diplomata, szül. 1804. nov. 17. Turinban. 
1848 — 60. tábornok és hadügyminiszter, mint tábor
kari főnök részt vett az 1859. hadjáratban; a villa
francai béke után két izben miniszterelnök, megkö
tötte a porosz szövetséget Ausztria ellen. 1866. az 
osztrákok ellen harczolt, a custozzai vereség után 
visszalépett, f 1878. jan. 5. Flórenczben. 

Lamartine (-tin) Alfonz , franczia költő, született 
1790. okt. 21. Máconban. Ifjúkori költeményeivel 
nagy feltűnést keltett, 1834. politikai pályára lépve, 
a képviselőház egyik legjelesebb szónoka lett, a 
februári forradalom után 1848. az ideiglenes kor
mány tagja és külügyminiszter, 1851. őszén vissza
vonult a magánéletbe, f 1869. márcz. 1. Költeménye
ken kivül regényeket és történeti műveket irt. Mind
ezek a magok idejében nagyon olvasottak voltak s 
idegen nyelvekre is lefordították. Magyarul egyes 
költeményein kivül megjelent a Girondisták története. 
Lámaszövet , sima, flanelszerü, gyakran keresztbe

szőtt és mintázott szövet gyaratolt gyapjúból; a 
finomabb és drágább fajta n a p o l i t a i n e . 
Lamb (lem) K á r o l y , angol költő, született 1775. 

f 1834. »Shakespeare-meséi« (S. műveinek prózában 
elmondott meséi) magyarul is megjelentek. 

Lambach, város Felső-Ausztriában, a Traun m., 
régi benczés apátság. 

Lamballe (lambal) M á r i a T e r é z i a L u j z a 
h g n ő , szül. 1749. szept. 8. Turinban, Lajos Viktor 
Amadeus carignani hg. leánya, férje, Bourbon Lajos 
Sándor hg. halála után 1774. Mária Antoinette ki
rálynő főudvarmesternője, 1792. osztozott a királyné 
fogságában, később a La Force fogházba vitetett, a 
hol meggyilkolták. 

Lambda, a görög L betű; lambdacismus, l hangnak 
hibás ejtése r helyett. 

Lamber J u l i e t t e , 1. Ádám asszony. 
Lamberg F e r e n c z F ü l ö p gróf, osztrák tábor

szernagy, szül. 1791. nov. 30., régi osztrák főúri 
család ivadéka, mely 1554. bárói, 1636. grófi rangra 
emeltetett, 1707. elsőszülöttségi joggal herczegi rangot 
s 1764. és 1790. magyar índigenatust kapott. Részt 
vett az 1810—18. olasz és franczia hadjáratokban, 
1842. altábornagy és gráczi hadparancsnok. Mint 
magyar indigena az 1847-iki pozsonyi országgyülé-
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sen az ellenzék felé hajlott, de később az udvar párt
jára állott. 1848. szept. 5. magyar főhadparancs-
nokká és rendkívüli kir. biztossá neveztetett ki; 
szept. 28-án, midőn az országgyűlést feloszlató kir. 
rendelettel Budáról Pestre indult, a tömeg a láncz-
hidtéren megtámadta és megölte. 

Lambermont (lámbermón) Á g o s t báró, belga 
államférfi, szül. 1820. Brabantban, kiváló érdemeket 
szerzett a Kongo-állam létrejötte körül. 1889. a rab
szolgaság eltörlése ügyében tanácskozó brüsszeli 
congressus elnöke. 

Lambert, magyar herczeg, I. Béla fia, I. Géza és 
László királyok testvére, osztozott ezeknek a trónját 
féltő Salamon királylyal folytatott versengéseiben; 
t 1076. körül. 
Lambrequin (franczia, lánbrkén), sisakforgó; 

függöny-redőzet. 
Lamé duck (ang., lém dök), tul. sánta kacsa, ame

rikai tőzsdekifejezés, a fizetésképtelen tőzsdejátékost 
értik alatta. 

Lamella (lat.), vékony lemezke, pl. csillám 1. s tb; 
l.-ris, lemez-, lapalaku. 
Lamennais (-né), H u g ó F é l i c i t é R ó b e r t , 

franczia iró, szül. 1782. jun. 19. St-Maloban. 1816. 
lelkész; elsőbb a katholicismus és a királyság, 1830. 
után a forradalom és a demokratia védelmezője, a 
februári forradalom után a képviselőház tagja, f 1854. 
febr. 27. Több vallásos és történeti művet irt. 

Lamento (ol.), siránkozás, jajveszéklés; l amen-
t o s o v. l a m e n t a b i l e , zenei műszó: panaszosan. 
L a m e n t a t i o , a nagy héten Jeremiás siralmainak 
éneklése a r. kath. egyházban. 
Lametta, igen vékony, czinezett sárga rézbádog

ból metszett keskeny fémszál, karácsonyfa-diszitésre 
szolgál. 

Lamettrie (-rí), J u l i é n O f f r a y de, franczia böl
csész, szül. 1709. St.-Maloban, materialista iratai 
miatt üldöztetve, Nagy Frigyes udvarában talált me
nedéket, f 1751. Berlinben. Főműve a »L'homme ma-
chine«, a legszélsőbb anyagelviség terméke. 

Lámi M o h a m m e d ben O s z m á n , török költő, 
t 1531. Regényes eposzokat (perzsa minták után) és 
lyrai költeményeket irt. 

Lamia, Zeus kedvese, megölte mások gyermekeit, 
minthogy a saját gyermekeitől Héra fosztotta meg. 
L a m i á k , nők, kik az ifjakat magukhoz csalogatják 
s verőket kiszívják. 
Laming-féle anyag, a világító gáz tisztítására 

használt keverék, 1. gázmész és légszeszvilágitás. 
Lámkerék, község Szeben m., 1613 lak. 
Lamoriciére (-riszjer) K r i s t ó f Léon L o u i s 

J u c h a u l t de, franczia tábornok, sz. 1806. febr. 5. 
Nantesban. 1848. hadügyminiszter, 1860. a pápai 
hadsereg főparancsnoka, ez év szept. 18. Castelfi-
dardonál megveretett, f 1865. szept. 10. 

Lamothe (-mót) J e a n n e de V a l o i s g ró fnő , fran
czia kalandornő, szül. 1756. jul. 22. Fontéteben; 
1756., a mint mondta, Mária Antoniette királyné meg
bízásából, rabirta a könnyenhivő Rohan hg. bibor-
nokot, hogy 1,600.000 livres értékű gyémántékszert, 
nyakéket vegyen a királynénak ; a bibornok megvette 
az ékszert s a királynénak a grófné utján küldte el, ki 
azonban a köveket eladta. Végül a ki nem fizetett 
ékszerész panaszára a dolog napfényre jutott s nagy 
botrány lett belőle ; a grófnőt 1785. életfogytiglani 
gályarabságra ítélték, de 1787-ben Angolországba 
szökött, a hol f 1791. 

Lámpa, azon készülék, melyben a világítást létre

hozó folyamat, égés v. izzás, végbe megy. A 1. há
rom részből áll: 1) az elégő anyagot magában tartó 
edény, 2) a világító anyag felszívására szolgáló bél, 
az ennek felemelésére szolgáló szabályozó készülék
kel együtt, 3) a tökéletes elégés czéljából szükséges 
légáramot létrehozó 1. üveg, mely utóbbi néha el is 
marad. A 1. szerkezete egyrészt a bél, másrészt az 
alkalmazandó világító anyag szerint változik és 
világító ereje az olaj- és légvezetés közti helyes 
aránytól függ. A bélt laposan v. körben alkalmaz
zák, az utóbbi esetben az ujabb l.-nál a tökéletesebb 
elégés czéljából a körlángzó közepén is engednek leve
gőt a 1.-ba. A körlángzó l.-kal a világító anyagot job
ban ki lehet használni, különösen az ujabb l.-áknál, 
a hol a láng közepében egy kis fémkorongocska is 
izzóvá lesz s fényt sugároz ki. A 1. gyártás terén 
nagymérvű tökéletesítés látható az elektromos vilá
gítás terjedése óta ; ilyen javított l.-ák közül érdekes 
a S i e m e n s - f é l e r e g e n e r a t í v 1., melylyel 100, 
sőt több norm. gyertyafényt is lehet létrehozni s 
azon előnye van, hogy az égés terményei a teremből 
egy a 1.-hoz tartozó kürtön keresztül távoznak el a 
szabadba, s ezenkívül az égéshez szükséges levegőt 
a forró égési termények felmelegítik. A vegyi labora
tóriumokban különleges l.-ákat használnak, ilyen : a 
Berzelius-féle borszesz 1., a Bunsen-féle gáz 1. stb. 
A legjobb olajlámpa az u. n. moderateur 1., melynél 
az olajösszeköttetést egy csigarugó szabályozza. 

Lámpabél, 1. bél. 
Lampadius V i l m o s Á g o s t , német bányász, szül. 

1772. Hehlenben, 1794. tanár Freibergben. f u. o. 
1842. A kohászatot önálló tudománnyá emelte, 1796. 
felt", a szénkéneget. Megírta a kohászat tankönyvét. 

Lámpás, lámpa, 1. e. ; toronyalaku felmagasitás, 
mint felülvilágitó sok nyilassal v. ablakkal különö
sen kupolafedelen alkalmazva. 

Lampion (francz.), kisebb fajta, rendesen szines 
áttetsző papírral különféle alakban körülvett lám
pák ; kivilágításoknál, szabadban estéli mulatsá
goknál stb. használják. 

Lamprecht K á r o l y , német történész, szül. 1856. 
Jessenben, Wittenberg mellett. 1890-ben a marburgi 
egyetemen a történet és nemzetgazdaság tanára. 
Több német és franczia szakmunkát irt. 

Lan (svéd), tartomány, terület. 
Lanácz, szerb területmérték = 5754.6 m9. 
Lanark (lénárk), skót grófság, ter. 2302 km2, 

1-.045.787 lak. Élénk ipar. Főhelye L., a Clyde m., 
5000 lak. 
Lancashire (lénkésir), angol grófság, ter. 4889 km2, 

3,926.728 lak. Kőszéntelepek, élénk ipar. Főhelye 
Lancaster. 

Lancaster (lenkeszter) József , szül. 1771. nov. 
25. Londonban, hol iskolát nyitott, melyben 1000 
gyermek díjtalanul oktatást nyert, minta-iskolát ala
pított tanitók képíésére, 1816. tönkre jutottan Ame
rikába ment, a hol f 1838. okt. 24. L. még Bell-L. 
tanmód. 

Lancaster (lenkeszter). Lancashire angol grófság 
fővárosa a Lune és a l.-i csatorna m. 21.000 lak. 
Kikötő, nagy ipar. 

Lancaster sund, az Északi Jeges tenger tenger
szorosa az északi sarkvidéken Észak-Devon és Cock-
burn sziget közt, a Baffin-öbölbe vezet. Nevét Lan
caster Jamestől, az első angol kelet-indiai utazótól 
(t 1620.) nyerte. 

Lancelot, az Artus mondakör egyik alakja, Gi-
nevra királyné lovagja. 
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Lancetta, gerej, beszúrásra és bemetszésre szol
gáló keskeny sebészeti eszköz. 

Lanciers (francz., lánszjé), lándzsával felfegyver
zett lovas katonák; a franczia négyeshez hasonló 
társas táncz. 
Lanceur (francz., -szőr), a ki vmit megindít, folya

matba hoz, vmire embert talál. 
Lancirozni (francz., -szir-), dobni, hajítani; elő

térbe tolni, ismertté tenni, jó hirre juttatni. 
Lancirozott szövet, szétválasztott mintájú szö

vet, melynél a minta a lánczfonált egész szélesség
ben elfogja, de%csak a szinén látható, mig a visz-
száján sima. 
Lancsuk, község, Baranya m., 2232 lak. 
Láncz, kisebb számú egymásba fogódzó karikák

nak a sorozata. A karikákat gyakran rövid lapocs
kák helyettesitik keresztrudacskákkal egymáshoz 
erősítve. 

Lánczhajózás. A gőz által hajtott hajógép, akár a 
lapátos kerék, akár a csavar, kénytelen támasztó 
pontjait folyékony testben keresni, mely csak töké
letlen visszahatást nyújt. A kapaszkodó hajózásnál 
ezen czélra szilárd testet alkalmaznak, lánczot v. 
kötelet. A 1. lényege abban áll, hogy egy erős vas-
láncznak a felső végét vmely állandó ponton, hid-
pilléren, vasmacskán stb. a folyammederben megerő
sítik és a lánczot a meder egész hosszában lefektetik, 
mig alsó vége minden megerősítés nélkül marad a 
folyó fenekén. A lánczot a kapaszkodó hajó orrán 
a mederből kiemelik és csigákon vezettetve, a hajó 
közepén lévő két hengerre kerül, s miután ezek ke
rületét 3—4-szer kürölfutotta, a hajó faránál a me
derbe visszabocsáttatik. Ezen hengereket v. dobokat, 
az u. n. láncztekerő készüléket, a gőzgép forgatja, 
s igy a vontató hajó a lánczon végig kapaszkodik 
ennek felső végéig. Ugyanezen elven alapszik a 
k ö t é l h a j ó z á s , melynél a lánczot sodronykötél 
helyettesíti. A 1.-t első Ízben 1820. Lyonban alkal
mazták nagyobb kivitelben; Pozsony és Bécs 
között is van 1., s pedig oly módon, hogy a vontató 
hajók útjukat lefelé láncz nélkül kerekek segítségé
vel teszik. (L. Zsák Hugó, Láncz- és kötélhajó
zásról. Magy. mérn. és épit. egyl. közi. 1880. — 
Lagrenée. Hajózás a szárazföldi vizeken. Bpest 1885.) 
Lánczhid, a függő hidak azon része, melynél a 

nyilasok felett kifeszített, vasrúdakból készített 
Iánczra van a hidpálya függélyes függőrudak köz
vetítésével felfüggesztve. Az első l.-at Amerikában 
1796. a Jakobs Creek felett építették. A legnagyobb 
nyílású 1. (214 m.) az Avon folyó felett Bristol mel
lett (Anglia), ezután következik a budapesti, mely
nek középnyilása 203 m. (építette Clark T. Vilmos 
1835—45). A század közepéig nagy számban épült 
l.-ak laza szerkezetek semmi v. kevés merevitéssel, 
s ezen szerkezet a szélnyomás által ingásba, a vál
takozó és egyenetlen megterhelés által pedig hullám
zásba jut, de miután a laza láncz előbbi alakját 
visszanyeri, nagyobb hátránynyal ezen mozgások 
nem járnak. Az utóbbi évtizedekben a l.-akat kellő 
merevitéssel szerkesztették, s igy vasúti közleke
désre is alkalmasak. Az eleinte épített l.-ak közül 
többet már kiváltottak, sokat pedig merevitéssel 
és más megerősítéssel láttak el. Igénybevétel és 
szerkezet szempontjából a 1.-hoz tartozik a sod-
r o n y k ö t é l h i d , melynél a lánczot aczélsodrony-
kötél (kábel) helyettesíti. 
Lánczkövetkeztetés, soriíes, a következtetésnek 

azon alakja, melynél az egyik Ítélet álütmánya a kö

vetkezőnek alanyává lesz, a végkövetkeztetés pedig 
az elsőnek alanyából s az utolsónak állitmányából 
jön létre. 

Lánczmérés, hosszmérés a mérőlánczczal (1. e.). 
Lánczrim, ritkán alkalmazott rimjáték, mely abból 

áll, hogy az egyik sor végső szótagjaival a követ
kező sor eleje rimel, pl. : 

Ne mondja szátok 
H o g y átok ül hazánkon, s nem hagyott 
Nagyot kivívnunk az egek i/ivcálya. 
A -pálya szűk; de merjen hát a szív! 
Kiv/zi a férfi mindent, csak akar ja! 

Lánczselyem, czérnázott s., mely a selyemszövet 
lánczfonala, o rganz ins . -nek is hívják. 

Lánczszabály, mennyiségtani kitétele azon szám
tani műveletnek, midőn több megnevezett szám ket
tesével akként helyeztetik el egy függélyes vonal 
jobb- és baloldalára, hogy a kérdéses mennyiség a 
baloldal első számát képezi s minden következő sor 
első száma az előző sor jobb oldali számával, az 
utolsó szám pedig az első sor baloldali számával 
egynemű legyen; ilyen elhelyezés mellett a jobb 
oldalon levő számok szorzata osztva a baloldalon 
álló számok szorzatával adja a kérdéses összeget. 

Lánczszem, a láncz egyes mozgó részeinek neve. 
Lánczszivattyu, korongokkal ellátott végtelen 

láncz, mely egy csőben mozogva a folyadékot 
felemeli. 

Láncztört , olyan törtszám, melynek számlálója 
egész szám, nevezője pedig egy egész szám és egy 
tört, mely utóbbinak számlálója egész szám, neve
zője pedig ismét egy egész számból s egy törtből álló 
összeg és igy tovább. L.-té ugy lehet a közönséges 
törtet átalakítani, ha a nevezőt a számlálóval, a 
maradékkal pedig ismét a számlálót mindaddig oszt
juk, mig maradék nem marad. Ha maradék nélküli 
osztás nem lehetséges, akkor végtelen 1. képződik, 
melynek irrationalis értéke van. 

Lánczvonal, azon görbe vonal alakja, melyet két 
ponton megerősített láncz v. zsinór vesz fel a nehéz
kedés hatása folytán. Törvénye az építészet- és föld-
méréstanban fontos. 

Lánczy, 1) G y u l a , dr. bpesti egyet, tanár, szül. 
1850. jan. 17. Bpesten, hol tanulmányait is végezte. 
1872—80. min. fogalmazó, 1881—84. orsz. képv. ; 
azután a politikától visszavonult s egészen tu
dományos pályára lépett. 1878 óta a budapesti 
egyetemen a politika magántanára, 1886. a kolozs
vári egyetemen a világtörténelem r. tanára, 1891. a 
budapesti egyetemen a középkori történelem tanára. 
Irt politikai, jogi, közigazgatási, irodalmi s törté
nelmi czikkeket. Főbb munkái : A felső oktatás 
reformja. A faluközösség eredete, ősi család és tu
lajdon. A közigazgatási bíráskodás szervezéséről. 
Történelmi kor- és jellemrajzok (kisebb tanulmányai
nak gyűjteménye). — 2) I lka, a bpesti nemzeti szín
ház tagja, szül. Uj-Fehértón 1861. nov. 14-én. 1884 
óta a bpesti nemzeti színháznál működik. Társal
gási és naiv színésznő.— 3)Leo, Gyula öcscse, bank
igazgató, szül. 1852. Bpesten ; tanulmányait végezve 
1868. az angol-magyar bank tisztviselője, később a 
magyar földhitel-intézet igazgatója, 1881. a bpesti 
kereskedelmi bank (1. e.) igazgatója; 1892. a vas
korona rend lovagja. 

Landana, a ny. afrikai portugál Loango-partvidék 
kikötőhelye, nagy franczia missióval. 

Landau, város a bajor Rajnapfalzban a Oneich m., 
11.000 lak., bortermelés, kereskedelem. 1871-ig 
erősség. 
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Landau M á r k u s , német irodalomtörténész, szül. 
1837. nov. 21. Brodyban (Galiczia), 1869 óta Bécs
ben él. Főleg az olasz irodalommal és annak a né
metekre való hatásával foglalkozik. 

Landauer , közepén szétnyíló s elül-hátul lecsap
ható ernyővel biró utazókocsi. 

Landeck, 1) fürdőhely Boroszló porosz kormány
kerületben a Biele m., 2700 lak. A Schneeberg lábá
nál regényes kis völgyben fekszik, kénforrásokkal 
20—29° C; — 2) Város Tirolban, az arlbergi alagút 
közelében. 

Lander (lender) R i c h á r d , a Niger alsó folyásának 
felfedezője, szül. 1804. Cornwallban, 1825. Clapper-
tonnal Afrika belsejét járta be, 1830. fivérével 
Jánossal (f 1839.) a Niger alsó folyását kutatta és 
megállapította annak a benini öbölbe torkolását. 
t 1834. febr. 16. Fernando Po-n. Mindkét útjáról 
művet irt. 

Landes(francz.,lánd), homokpuszta, főleg Franczia-
országban a Gironde és a Pyrenéek közt az Atlanti 
oczeán partját szegélyező síkság, hosszan elnyúló 
vízválasztó hátával, mely 130 m. emelkedik; néhány 
méternyi homok fedi, melyben az u. n. alios útját 
állja a földmivelésnek és csak mesterséges utón való 
elhárítása által lehet a tenyészetet előmozdítani. L. 
departement, ter. 9.321 km2, 302.266 lak. Főhelye : 
Mont-de-Marsan. 

Landesmann H e n r i k (irói nevén Lorm Hierony-
mus), német költő, szül. 1821. aug. 9. Nikolsburg-
ban, 1873 óta Drezdában működik. A pessimismus 
képviselője. Irt számos regényt, elbeszélést, költe
ményt, továbbá bölcselkedő kritikai müveket. 

Landis , régiesen: angol (londoni) posztó. 
Landok, község Szepes m., 1071 1. Régi prépostság. 
Landorfejérvár, Nándorfehérvár (Belgrád) régi 

magyar neve. 
Landrath , a porosz közigazgatási kerület főnöke, 

a kerületi választmány és képviselőtestület elnöke. 
Politikai hivatalnok, ki az állami hatalmat képviseli. 
Az ujabb törvények a kerületi választmány hatás
körét az ő rovására kiterjesztették. Hasonló állású 
főhivatalnokok a landrathok más német orsz.-ban is. 
Landrecht, a középkorban az országos jog neve ; 

jelenti mindazon jogszabályokat, melyek sem városi, 
sem udvari, sem hűbéri jogot nem tartalmaznak. A 
legelső jogkönyv, mely a L.-ről szól, a Szásztükör. 
A XIII. század óta törvényhozási utón is keletkeztek 
L.-ek Németországban; legismertebb a porosz általá
nos L., mely a köz- és magánjog egész körét felöleli, 
1794. július 1. hirdettetett ki, Allgemeines preusz. 
Gesetzbuch czim alatt. 

Landsberg, a Warthe mellett, város Frankfurt po
rosz kormánykerületben, 28.000 lak. Élénk ipar, gép
gyárak. Gabonakereskedés. 
Landsend fok, Anglia legdélnygatibb pontja, közte 

és a Lizard fok közt fekszik a Mounts öböl a Szent-
Mihály hegygyei. 

Landshut , város Bajorországban az Isar mellett, 
19.000 lak. Gabona-, marha- és gyapjukereskedés, sör
főzés, élénk ipar; Márton templom (133 m. m. to
rony), 1800—1826. egyetem, Trausnitz várkastély. 

Landsknecht , középkori német zsoldos katonák, 
kicsapongásaikról hírhedtek. Róluk kapta nevét a 
1. (francz. lansquenet, 1. e.) szerencsejáték. 

Landskrona , svéd kikötő város a Szund mellett, 
12.000 lakossal. 

Landsthing, a dán felsőház neve ; 66 tagból áll, 
kik közvetett választás utján 8 évre választatnak. 

Landwehr, az osztrák honvédség hivatalos elne
vezése ; élén az osztr. honvédelmi minisztérium és a 
L.-parancsnokságok állanak. 8 ilyen p.-nokság van 
(Bécs, Grácz, Prága, Josefstadt, Brünn, Krakkó, Lem-
berg és Zára), azon kivül a L. főhatóság Innsbruck
ban. A L. áll 82 zászlóaljból (egyenkint 4 tábori, 1 
tartalék és 1 hadkiegészítő századból), 3 dragonyos 
és 3 dzsidás ezredből (egyenkint 4 tábori és 1 tarta
lék escadronból), végül Dalmátországban egy lovas 
lövész-csapat. Tirolban van 10 lövész-zászlóalj 
(egyenkint 4 századból és 2 lövész-escadronból), lét
szám békében 14.870, háborúban 336.487 ember. 

Lándzsa, döfésre alkalmas fegyver, 1. dárda. 
Lándzsások Szepesben, 1. Szepesi lándzsások. 
Landzsér, község Sopron m., 506 lak. Régi vára 

meredek sziklacsúcson épült; 1707. lőporrobbanás 
következtében őrségével együtt levegőbe röpült; újra 
felépülvén, 1772. rommá égett. A kamalduli kolostor 
szintén rom. 

Lanessan (-eszán), J e a n Mar i é A n t o i n e de, 
franczia tudós és politikus, szül. 1843. Saind-André-
de-Cubzacban (Gironde), 1862 — 70. mint hajóorvos 
szolgált, 1875. tanár a párisi egyetemen, 1881-ben 
képviselő, a radikális párt tagja. Orvosi, természet
rajzi és földrajzi müveket irt. 1891. franczia Indo-
Khina főkormányzója. 

Lanfranconi G r a z i o s o Enea , mérnök és szakíró, 
szül. 1850. május 30. Pellio községben, Lombardiá
ban. Ifjan hazánkba jött, megtanult magyarul és vég
leg itt telepedett meg ; irt magyarul, németül és fran-
cziául vizépitészeti kérdésekről. Ritka becses gyűj
teménye van régi magy. történeti rajzokból és metsz-
vényekből, melyek az 1885-iki országos kiállításon 
élénk figyelmet keltettek. 

Láng La jos , orsz. képviselő és pénzügyminiszteri 
államtitkár, szül. 1849. okt. 13. Budapesten, a hol 
középiskolai tanulmányait végezte. Néhány évet 
Berlinben és Parisban töltött, honnan visszatérve, 
mint szépirodalmi iró működött. A jogi szigorlatok 
után a nemzetgazdaság magántanára lett a bpesti 
egyetemen ; 1878 óta folyton orsz. képviselő, idő
közben az »EllenŐr«, majd 1882. a »Nemzet« szer
kesztője s rövid időre rá a statisztika rendes 
tanára a bpesti egyetemen. 1883. a m. tud. Aka
démia lev., 1892. rendes tagja és a nemzetgazd. 
bizottság elnöke, 1889. pénzügymin. államtitkár. 
Számos pénzügyi és közgazdasági tanulmánya és 
önálló nagy munkája jelent meg. 

Láng, az elégést kisérő tüztünemény, lényegében 
izzásig fölhevített részecskékből álló gázáram. A 
l.-nál tekintetbe jön : a s z i n , ez függ a benne gőz
állapotban lévő anyagoktól, melyek a lángot meg
festik (1. szinképi elemzés) ; a hőfok, mely függ az 
elégő anyagtól s a hozzá vezetett levegő mennyisé
gétől s végül a v i l á g í t ó e rő , melyre az anyag mi
nőségén kivül befolyással van a lángban levő izzó 
gőzök sűrűsége s a 1. hőfoka. A gyertyalángban há
rom részt lehet megkülönböztetni. A legbelső a belet 
környező sötét kúp, mely a láng által magas hőfokra 
hevített viasznak vagy faggyúnak bomlási terménye, 
még el nem égett gázokat tartalmaz. Ezt környezi 
egy világító réteg, melyben részleges elégés folyik le, 
mivel a kívülről a lángba hatoló oxygén főleg a hyd-
rogénnel egyesül, a széneny egyik része pedig mint 
finoman elosztott korom kiválik. Ezen világító réte
get egy vékony kékes réteg környezi, melyben fölös 
oxygén van jelen s melyben a széneny szénsavvá ég 
el. Ha a lánghoz annyi oxygént juttatunk, hogy a 



LANGALÉTA LANT ÉS BIBLIA L 
===== 1013 = • 

szén teljesen szénsavvá ég el, a láng nem világit 
(Bunsen-láng). 

Langaléta, hórihorgas, magas ember. 
Lángcsöves kazán, 1. gőzkazán. 
Langeland, dán sziget a Nagj'-Beltben, ter. 275 

km2, 20.000 lak. Főhelye : Rudkjöbing. 
Langenbeck, 1) K o n r á d J o a e h í m , német orvos, 

szül. 1776. decz. 5. Horneburgban. 1804-ben tanár 
Göttingában, a hol 1807. sebészeti és szemészeti 
klinikát állított, f 1851. jan. 24. Sebészeti műveket 
és boncztant irt; — 2) B e r n á t R u d o l f K o n r á d , 
sebész, szül. 1810. nov. 8. Hannoverben. 1842. tanár 
Kiéiben, 1847—82. Berlinben, f 1887. szept. 30. 
Wiesbadenban. Az ujabb német sebészet megalapí
tója. Főleg az izületi csonkolások (resectio) és a hadi 
sebészet terén szerzett érdemet. 
Langenfeld, község Krassó-Szörény m., 1251 lak. 
Langensalza, város Erfurt porosz kormánykerü

letben a Salza m., 11.000 lak. Selyem- és gyapjú
szövés, posztókészités; kénfürdő. 

Langenscheidt G u s z t á v , berlini könyvkiadó és 
philologus, szül. 1832., Toussaint Károlylyal 1856. 
franczia, Dalennal és Lloyddal angol nyelvi leveleket 
adott ki magántanulásra, melyek széles körben el
terjedtek. 

Langenschwalbach, látogatott fürdőhely Wiesba-
Jen porosz kormánykerületben, 2700 lak., aczél 
gyógyforrások. 

Lángész v. l ánge lme , genie, kiváló szellemi ké
pesség, mely az ismeretek v. a művészet vmely ágá
ban önálló, eredeti alkotásokat hoz létre. A 1. a ter
mészet adománya; szorgalom, tanulmány fejlesztheti, 
de nem pótolhatja. 

Lángfal, a kemenczék azon falrésze, mely a láng 
irányával szemben áll; ha a kemencze talpa felett 
kiáll, l á n g h i d n a k nevezik. 

Lángkemencze, olyan tűzhely, hol a tüzelő anyag 
hosszura nyúló lángját használják fel. 
Lángmadár, flamingó (1. e.). 
Langobardok, 1. longobárdok. 
Lángos, lepényforma sütemény, melyet kenyérsütés 

alkalmával kiszakított darab kenyértésztából a láng
nál megsütnek s megzsiroznak. 

Lángpest, lángkemencze (1. e.). 
Langrand-Dumonceau (langran-dümonszó) A n d 

r á s , hirhedtüzér, szül. 1826. decz. 5. Vossemben. 
Politikai czélzattal 1852 óta 24 részvénytársaságot 
alapított Belgiumban s a külföldön; hazánkat is be
vonta üzérkedéseibe; a főleg parasztoktól befolyt 
rengeteg pénzösszeget a tőzsdén eljátszva, Ameri
kába menekült, 1879. Brüsszelben in contumaciam 
15 évi börtönre ítélték. 
Langres (lángr), város Felső-Marne franczia de-

partementban a l.-i plateau-n (500 m. magas), 8000 
lak. Számos erőd övezi, melyek a Saőne és Szajna
vidék közti átmeneten uralkodnak. 
Langson, város Tongking franczia gyarmat északi 

részében, 20 kmnyire a khinai halártól. A francziák 
1885. véres harczok után elfoglalták. 
Lángtűz, széntartalmú s ennélfogva redukáló ha

tású gáztüz, alkalmazzák a kohászatban, vegyi 
iparban stb. 
Languard, Piz, a Bernina csoport 3266 m. magas 

emelkedése Graubünden svajczi kantonban; turisták 
sürün látogatják. 
Langue d'Oc és l a n g u e d'Oil, 1. Languedoc. 
Languedoc (lángdok), egykori tartomány Franczia-

ország déli részén, melyből Felső-Garonne, Tarn, 

Aude, Hérault, Gard, Ardéche, Lozére és Felső-Loire 
departementek alakultak. Nevét a dél-franczia nyelv
járástól nyerte, mely az igent oc-nak ejtette ( l a n g u e 
d'oc, ellentétben az észak-fr. nyelvjárás l a n g u e 
d'o i 1, 1. franczia nyelv és irodalom). Fővárosa Tou-
louse. 
Languedoc-bor a franczia L.-ban termő tüzes,, 

szeszdus, de illat nélküli vörös bor (h. cante 
perdrix, felső burgundi) és elsőrangú likőrbor (fron-
tignan, lunel stb.) ; a délvidéki borok hamisítására 
is használják. 

Languedoc-csatorna (Canal du Midi), Európa, 
egyedüli viziutja, mely a Földközi tengert az Atlanti 
Oczeánnal összeköti, Dél-Francziaországon át, hosz-
sza 242 km., 20 m. széles, 2—2'/a m. mély, azelőtt 
személy-, mostcsak áruszállításra használják, 1667— 
1681. épült. 
Lángvirág, phlox, növény a polemoniaceák rend

jéből; kerti virág. Aphl.decussala (perennis)hybrida,. 
80—120 cm., évelő, hazája Georgia és Dél-Carolina. 
Egész nyáron virít piros, lila, hússzínű, fehér, stb. 
árnyalatokban. Illatos fajai a phl. odorata és pani-
culata; igen szép faj a phl. speciosa; ismertek még 
a heverő szárú phl. nivalis, setacea, subulata stb., és 
a phl. Drummondi, hazája Texas, egy-nyári, virága 
csillogószínű, 30 — 60 cm. m., júniustól őszig sok
féle színben virágzik. 

Lángzó, 1. légszeszvílágitás. 
Lanka vagy l a n k a s á g , csekély esésű sík földte

rület. 
Lanner József, zeneszerző, szül. 1801. ápril 12.. 

Felső-Döblingben, f u. o. 1843. ápril 14. A modern 
táncz-zene megalapítója. 

Lannes (lánn) J á n o s , Montebello herczege, fran
czia tábornagy, szül. 1769.; Napóleon harczaiban 
kiváló részt vett, 1809. május 22. Aspernnál súlyo
san megsebesülve f május 31. Unokája L. de Monte
bello herczeg, tábornok s 1891 óta franczia nagykövet 
Pétervárt. 

Lanolin, gyapjuzsirból nyert anyag, mely choleste-
rinből és zsírsavakból áll, nem avasodik, a bőrön át 
könnyebben szívódik fel minta zsir; sok vizet vesz. 
fel; mint oly anyag, mely a vele összekevert gyógy
szernek a bőrön át felszívódását igen elősegíti, kenő
csök készítésére szolgál. 

Lansdowne (lenszdón), 1) H e n r y P e t t y F i t z -
m a u r i c e m a r q u i s , angol államférfi, szül. 1780. 
jul. 2-án. 1809. a felsőházban a wigh-párt vezére,. 
1827. belügyminiszter, 1830—41. és 1846 -52 . az. 
államtanácselnöke; f 1863. jan. 31. — 2) Henr ik . 
K á r o l y K e y t h Pe t ty F i t z m a u r i c e , marquis, sz. 
1845. jan. 14.; 1883. Canada kormányzója, 1888. 
India alkirálya. 

Lansquenet (francz., lánszkené), szerencsejáték ; a. 
bankár kever, emeltet s mindenkinek egy kártyát ad, 
ezután a maradék kártyacsomagot egymásután fel
üti, mig az ő kártyája megjelenik, s megnyeri ama. 
kártyák betéteit, melyek az övé előtt kijöttek, s meg
fordítva veszít. 

Lant, l y r a , 1) a régi görögök húros hangszere, 
melylyel dalaikat kisérték, eleinte 3, később több 
(egész 11-ig) húrral; — 2) a lyrai költészet jelképe;. 
— 3) csillagkép az északi égbolton, Wega nevű első
rendű csillaggal. A g g l a n t , vén bolond; t e k e r ő 
lan t , régen a kintorna neve. 
Lant és bibl ia! e két szent barát Karján rin

gatja boldogan magát. T o m p a : Levél Pogány 
Karolinához. 
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Lantmadár (maenura), v. l a n t f a r k , Ausztráliában 
élő éneklő madár, szine barna, szemei környéke csu
pasz, a himnek 16 tollból álló farka a két szélső toll 
S alakú hajlása folytán lantalakot mutat. 

Lantorna, a marhabendőről lehúzott és megszárí
tott hártya, melyet sok helyen a szegényebb nép 
lámpatok v. ablaküveg helyett használ. 

Lantos Sebestyén, 1. Tinódi Sebestyén. 
Lantos költészet, lyra, lyrai költészet (1. e.). 
Lantos költő, lyrikus, dalköltő. 
Lanuvium, város Latiumban, a via Appia m. Juno 

Sospita hires templomával. 
Lanyha, tőzsdei ért. oly irányzat, midőn az eladási 

kedv túlsúlyban van, az árfolyamok csökkennek. 
Lányi E r n ő , zeneszerző,az egri székesegyház kar

nagya, szül. 1861. jul. 19. Bpesten. Először a mün
cheni conservatoriumban részesült rendszeres zenei 
oktatásban, majd bejárta Stuttgart, Paris, Köln, Lipcse 
és Stockholm városokat. 1870. visszatért s Miklósi 
színtársulatánál, később a kolozsvári nemzeti színház
nál volt karnagy. Ezután folytatta s befejezte tanul
mányait a budapesti zeneakadémián. 1889. az opera
ház correpetitora, 1890. a székesfehérvári, 1892. az 
egri székesegyház karnagya. Mint zeneszerző főleg 
népdalaival ért el sikert. Számos dala átment a nép 
ajkára. (» Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos!«,» Volt nekem 
egy szép szeretőm«, ^Elmennék én, de nem tudom 
hová« stb.) Vannak egyházi szerzeményei is. 

Lányi-codex, régi magyar nyelvemlék, 1519. má
solta Kálmáncsay László pap; tartalmát a clarissa-
apáczák ordinariuma képezi latin és magyar szöveg
gel. Lányi Károly ajándékából az Akadémia könyv
táráé. Közzétette Volf Gy., Nyelvemléktár, VII. köt. 
Lanza G i o v a n n i , olasz államférfi, szül. 1815. 

Vignaleban, u. o. orvos, 1855. oktatásügyi, 1858. 
pénzügyi, 1864. belügyminiszter, 1867. képviselő
házi elnök, később miniszterelnök, alatta szállták meg 
1870. az olaszok Róma városát, f 1882. márcz. 9. 
Lanzarote, a legkeletibb Kanári-sziget, ter. 845 km2, 

16.329 lak. Vulkanikus kitörések 1730., 1737. és 1824. 
Főhelye: Arrecife. 
Laodamia, Protesilaos thessaliai király neje, ki arra 

kérte az alvilág istenét, hogy egy napra találkozhas
sak hősileg elesett férjével, Protesilaossal; ez *egy 
napra visszakerült a földre s e nap leteltével nejével 
együtt meghalt. 

Laodikeia, 1) (most Ladikiéh), syr város; — 2) 
phryg város a Lykos m. 363. és 476. zsinatok. 
Laokai , fontos kereskedőhely Tonking hátsóindiai 

franczia gyarmatban, a vörös folyam balpartján, kör
nyékén gazdag bányákkal. 

Laokoón, Apolló papja Trójában, a tengerparton 
áldozatot mutatván be 2 fiával Poseidonnak, két 
óriási tengeri kigyó megragadta, egészen körülcsa
varta testöket s halálra marczangolta őket. Ez bün
tetésül történt, mert L. a trójai fa-lóba bedöfte dárdá
ját. A L.-csoport , szobormű, melyet Agesandros, 
Polydoros és Athenodoros rhodosi szobrászok készí
tettek, jelenleg a Vatikánban (kiásatott 1506. Rómá
ban), másolata a bpesti nemzeti múzeumban. 

Laomedon, trójai király, a Trója falainak felépíté
sében résztvett Apollótól és Poseidontól megvonta a 
kialkudott dijat, miért utóbbi tengeri szörnyet bocsá
tott reá; kiengesztelésül leányát Hesionet tették ki 
martalékul, kit Herakles mentett meg. L. fia Priamos. 

Laon (Ián), Aisne franczia depart. főhelye, 13.000 
lakossal. 1870. szept. 9., mikor a poroszok megszál
lották, fellegvárát a francziák levegőbe röpítették. 

I Lao-tse, khinai vallásalapító, szül. 565 körül Kr. e. 
a mai Ho-nan tartományban, »Tao-te-king« (Tao és 
az erény könyve) ez. művében a Tao (ős ész) köve
tését hirdeti. 
Lap, csekély vastagságú, széles és hosszú tárgyak 

alakjának neve; más értelemben a tárgyak sík felüle
tének elnevezése; hírlap. 

Láp, ingoványos terület puha, szivacsos, veres és 
fekete-barna szinü talajjal, mely az u. n. tőzegföldből, 
vízből, elkorhadt és szilárd növényrészekből, olajos 
álladékokból és cseranyagból keletkezik. A 1. mély
sége különböző, felülete kevésbbé szilárd és össze
függő növénylepellel van fedve, v. mohával és hangá
val benőve. A tőzegfóld arra mutat, hogy sok láp 
hajdani tavak maradványa. Előfordul a síkságon és 
hegyek között mint fen 1. és s ík 1. Az alföldön sok 
1. van, a legnagyobbak egyike az ecsedi 1. (1. e.); 
e r d e i 1., posványos erdő lápnövényzettel; r é t i 1., 
sima láp, mely réthez hasonlít. 

Lapáczdolnji, község Lika-Krbava m., 1590 lakos. 
Lapály, vízszintes fekvésű nagyobb földterület akár 

hegyeken, akár hegyek által körülvett völgyben. 
Laparotomia (gör.), hasmetszés, hasmegnyitás, kü

lönféle hasüri műtétek végzésére. 
Lapát, laza föld v. más laza tárgy elválasztására 

szolgáló fa- v. vaseszköz, széles lappal, melynek 3 
éle fel van hajtva; a hozzá erősített rúddal kezelik. 

Lapátos kerék, a vizikerék legegyszerűbb fajtája, 
a melynél a víz csupán csak lökése által hat a kerék 
keresztbe menő deszkalapjára, hatásfoka a leg
kisebb. 
Lapérouse (-rúz) J e a n F r a n c o i s de G a l o u p 

gróf, franczia tengerész, szül. 1741., 1785 — 87. 
Ázsia északkeleti partvidékét kutatta, 1788. Ausztrá
liában Vanikoro szigeten hajói elsülyedtek. Róla ne
vezték el a Jesso és Sacchalin szigetek közti csatornát. 

Lápföld, a lápok fenekén összegyűlt korhadó 
növényi és állati maradékokban dus iszapos föld, 
1. láptőzeg. 

Lápfürdő, a fürdőnek azon neme, melynél viz 
helyett a kiszáradt, elmállott, megrostált és megőr-
lött lápot használják, melyet nagy üstökben vízzel 
kevernek és forralnak, ugy, hogy belőle finom, 
tetszés szerinti hőfokú láp-pép képződik. A sűrű láp
pép fajsúlya 1'05— 1"8, tehát a viznél súlyosabb és 
annál rosszabb hővezető. Hatása megnyugtató, fáj
dalomcsillapító, felszívó; hatóanyaga a benne lévő 
humin, eczet-, hangyasav, vaskéneg, vmint a sok ezer 
gyökér', növényi és állati törmelék; a bőrre veresitő-
leg hat, mint a forró viz, de nem izgat. Javalják 
idegzsábáknál (ischias), bénulások ellen, izzadmá-
nyoknál, izom- és izületi csúz, köszvény, bőrbántal-
mak, altesti szervek daganatai, méh- és petefészek
lob, a férfi nemi szervek elgyengülése ellen. Lápfür
dőkhazánkban: Alsó-Tátrafűreden, Daruvárott, Jege
nyén, Szliácson. Külfölden: Elster, Reinerz, Pyrmont, 
Cudova, Königswart, Spaa, Kissingen, Marienbad, 
Carlsbad, Teplitz-Schönau stb. Leghíresebb a fran-
zensbadi láp. 

Lapicz, lunaria, növény; a t o k á s \.,l. biennis és 
begyes 1., I. rediviva, magassága egész 1 méterig 
változik; júniustól augusztusig virágzik; nagy virága 
biborviola. 

Lapidaris s t í lus , rövid, velős kifejezéseket hasz
náló írásmód. 

Lapincs, folyó, a Rába folyó baloldali mellékvize; 
ered Stiriában a Waldwiesenbergen (Wechsel hsg); 
Lapincs és Neustift közt a magyar határhoz ér, s 
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mint határfolyó d. irányba halad, Szt-Gothárdnál a 
Rábába szakad. A Rábánál rendesen bővebb és kiön
tései nagy kárt tesznek. Fő mellékvizei: a Sálén, az 
Ilzzel egyesülő Fisztricz, mely Dobrafalvánál sza
kad beléje, Ercsényi patak; jobb felől Alhai, Lendvai 
és Körtvélyesi patakok. 

Lapis (lat.), kő; l. causlicus chirnrgorum, maró 
kálium rudakba öntve; /. infcrnalis, pokolkő, légeny-
savas ezüst; l. pumex, tajtkő; l. specularis, Mária
üveg, kristályos gypsz. 

Lapitás, fémekből v. más formálható anyagokból 
lapok, lemezek l^észitése, kalapácsolás, pörölyözés v. 
hengerlés által, hidegben v. izzó állapotban; rende
sen gép, lapitó g., segítségével történik. 

Laplace(-plász)Pierre-Simon,franczia természet
tudós, szül. 1749. márcz. 23. Beaumont- en-Ange nor
mandiai helységben. 1785., alig 24 éves korában, már 
az akadémia tagja, a mennyiségtan tanára, később bel
ügyminiszter, f 1827. máj. 5. Számos műve a tiszta 
mennyiségtannal, az elméleti csillagászattal és a ter
mészettannal foglalkozik. Egyikben a világrend
szer keletkezésének kérdését fejtegeti s lényegileg 
ugyanazon eredményre jut, mint előtte 40 évvel 
Kant, hogy t. i. a világrendszer az anyagban székelő 
mechanikai erők hatásából keletkezett; innen az 
elnevezés: »Kant-Laplace féle elmélet«. 

La Plata, 1) folyam, 1.' Rio de la P., — 2) Argentinja 
köztársaság Buenos-Aires államának fővárosa, 66.000 
lak. Kikötő. 

La Plata államok, az argentiniai dél-amerikai köz
társaság egykori neve, most Paraguayi, Uruguayt és 
Argentiniát jelzik vele. 
Lapoczka, scapula, a vállövhöz tartozó, nagyjá

ban háromszög alakú, lapos csont, melyen felül a 
hollóorrnyujtvány (processus coracoideus) látható, 
mig hátsó felszínét a tövisnyujtvány (p. spinosus) 
osztja két egyenlőtlen részre. A 1. a mellkas háti ré
szén fekszik s a kulcscsonttal, vmint a felkarcsont 
fejével izületi összeköttetésben áll. 

Lap-őr, a nyomdászoknál azon szótag, mely ré
gebben a lap alján, az utolsó sor alatt állt s első 
szótagja volt a következő lap első szavának, 1. őrszó. 

Lápos, hegység, azon nagy trachitvonulatnak egyik 
tagja, mely a Vihorlattól a Hargitáig húzódik. A 
Guttin és Czibles közt terül el. Iránya d.-k.—é.-ny.-i; 
Erdély és Máramaros közt határt alkotó gerincz és 
vízválasztó; erdélyi oldaláról a patakok a Láposba, 
a máramarosi felől az Izába ömlenek. Igen szakga-
tott, többnyire erdővel borított kúpok sorozatából 
áll. Zömét kárpáti homokkövek alkotják, melyek szá
mos helyen fiatal eruptív kőzeteknek tömegeivel van
nak felszakgatva vagy csak felemelve. Fő csúcsai: 
Hugyin, Szekul, Priszlop (1329 m.), Varatiku (1350 
m.), Vervu Gropii (1325 m.) és a Czibles (1842 m.). 
Lápos, folyó, a Szamosnak jobb oldali mellékvize; 

ered a Lápos hegységben, a Varatiku hegyen alul. 
Völgyképződése igen sajátságos; az é.-ról jövő L. 
folyó, midőn a harmadkori vidéken főágait egybe
gyűjti, Maczoka-mezőn alul kikerülve a lazább réte
geket, belép a Prelukai kristályos pala-zömbe, ezt 
ny., majd é.-i irányban d. és ny.-i széle mentén szeli 
át, a kemény kristályos tömegekbe mélyen bevájt, 
szűk, kigyós-kanyarulatos szurdokokban. Mellék
vizeinek fő völgyei mérsékelt eséssel lejtenek a L. 
közeléig; végső darabjukban járhatatlan, gyorsan 
eső csatornában szállítják vizöket a nevezett két | 
szurdokba. Hossza körülbelül 104 km. Főbb mellék- I 
vizei jobbról: Libátoni, Debreki, Kapniki, Kékes, I 

Dombraviczai, Zazur v. Szaszor stb. patakok, balról: 
Szöcs, Rohii stb. patakok. 

Láposbánya, község Szatmár m., 1016 lak. Bányák. 
Lapos férgek, platyelmia, a férgek legalsóbb alak

jai, testök lapos; ideg- és edényrendszerük fejletlen, 
néha hiányzik; peték, néha oszlás által szaporod
nak; fejlődésük átalakulás, néha bonyolódott ivadék-
csere; belélősdiek. Felosztatnak: turbellaria, trema-
ioda (mételyek), cesloda (galand-férgek). 

Lapos tetű, phthyrius inguinalis s. pediculuspubis, 
a fantájon és a test szőrös részein tartózkodó élősdi 
tetüfaj, mely a felhám alá furakodva élénk viszketést 
okoz. Legjobb ellenszere a higanykenőcs, unguentum 
cinereum (huszárzsír) és a sublimát. 

Lapos vas , a laposra hengerelt v. kovácsolt vas
áruk együttes elnevezése. 

Lappalia, jelentéktelen csekélység. 
Lappantyú, caprimulgus, 1. kecskefejő. 
L'appétit vient en mangeant (francz., lapéti vjen-

tán mánzsán), evés közben jön az étvágy, idézet 
Rabelais »Gargantuá«-jából. 

Lappets (ang. leppicz), fűzött v. mintázott musse-
lin-szövet, kiemelkedő sávokkal, mindkét fele egy
formán használható. 

Lappföld v. L a p p o r s z á g , az a terület, melyen a 
lappok laknak; politikailag megoszlik Svédország 
(Lappmark), Norvégia (Finnmarkén) és Oroszország 
(Észak-Finnország és Kóla félsziget) közt. 

Lapp nyelv, a finn-ugor nyelvcsoporthoz tarto
zik s a finn nyelvnek legközelebbi rokona ; 5 fő nyelv
járást lehet megkülönböztetni: 1) finnmarki, 2) Enare-
tó melléki, 3) kolai v. orosz lapp, 4) svéd lapp, 
5) déli 1. nyelvet. Irodalmilag a benszülöttek nem 
müvelik nyelvüket, hanem hittéritők adnak ki svéd 
lapp és finnmarki nyelvjáráson egyes (nagyobbrészt 
vallásos) könyveket. Nálunk Sajnovics János jezsuita 
foglalkozott először a 1. nyelvvel, melyet a magyar 
nyelvvel azonosnak tartott (művének czime: Demon-
stratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse). 
Ujabban Hunfalvy Pál állított össze Friis nyomán 
finnmarki 1. nyelvtant (Nyelvtud. Közi.). Önállón fog
lalkozik a 1. nyelv és népköltészet búvárlatával Halász 
Ignácz (1. e.), ki svédl. és orosz 1. nyelvtant, vmint szá
mos általa gyűjtött népköltészeti terméket tett közzé. 
Lappok, finn nép a Skandináv félsziget északi 

részén, a Bottni öböl, a Jeges és a Fehér tengerek 
közt; számuk mintegy 30.000 lélek. 

Lapsus (lat.), botlás, hiba; l. calami, tollhiba; l. 
linguae, nyelvbotlás. 
Lapszámozó gép, kézi gép könyv lapjainak szá

mozására; a szükséghez képest több gyürü van 
benne, melynek kerületén vannak a számok 0 —9-ig; 
a karikák nyomás utján forgásba hozhatók, még pe
dig ugy, hogy az egyeseket jelző gyürü minden 
egyes, a tízeseket jelző gyürü minden tizedik, a szá
zasokat jelző gyürü minden századik nyomásnál 
fordul egygyel magasabb számra és igy tovább. 

Láptőzeg, a poshadt vízen elhaló és felettök ismét 
képződő vizi- és posványnövényzet, földdel és kü
lönböző korhadó anyaggal vegyülve alkotja a l.-et, 
mely, minthogy levegő nem juthat hozzá, lassanként 
elszenesedik. Használják tüzelő anyagnak. 
Lapujtő, község, Nógrád m., 1122 lak. 
Lápusnik, község Krassó-Szörény m., 1986 lak. 
Larecherche delapaternité (francz., Iá resers dlá 

páternité), apasági kereset (1. e.). 
Lares, a rómaiak házi istenei, apró szobraik egy 

házból sem hiányoztak (1. penates). 
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Large (francz., lárzs), bő, széles, bőkezű. 
Larghet to (ol.), a zenében: kissé lassan. 
Lárifári, hiábavaló beszéd, haszontalanság; Sz ig

l i g e t i E.-nek egy vígjátéka (1854). 
Lar issa (tör., Jenisehr), görög nomarchia, ter. 6540 

km2, 168.034 lak. Főhelye L., a Salamoria m., 14.000 
lakossal. Bortermelés, bőr- és selyemgyártás, festés. 
1881-ig a töröké volt. 
Larnaka, város Cyprus szigeten, 12.000 lak. Ki

kötő, élénk kereskedelem. Az ó-korban Kition. 
La Rochefoucauld (rosfukó) F r a n c o i s hg., fran-

czia iró, szül. 1613. decz. 15. A Richelieu elleni csel-
szövényekben és a Fronde mozgalmaiban szerepelt. 
t 1680. márcz. 17. Hires művei: »Mémoires de la ré-
gence d'Anne d'Autriche« és »Maximes et réflexions 
morales*. 
Larrey (-ré) D o m i n i q u e J e a n báró, franczia 

sebész, szül. 1766. Bordeauxban. 1793. a mozgó 
tábori kórházakat hozta be, 1805 óta Napóleon 
valamennyi hadjáratában az egészségügy főfelügye
lője, f 1842. jul. 25. Lyonban. Sebészeti műveket irt. 

L'Arronge (-ónzs) Adolf, német szindarabiró, 
szül. 1838. márczius 8. Hamburgban. 1874—78. 
Boroszlótan, 1883 óta Berlinben színházigazgató. 
Számos humoros színdarabot irt. 

Lárva, 1. álcza. 
Laryngismus s t r idulus, hangrésgörcs. 
Laryngit is (gör.), gégelob. 
Laryngophthis is (gör.), gégesorvadás. 
Laryngoskop (gör.), gégetükör. 
Laryngospasmus (gör.), hangrésgörcs. 
Laryngotomia, gégemetszés. 
Laryngotrachei t is (gör.), gégelégcsőlob. 
Larynx (gör.), gége. 
Las Casas F r a y B a r t o l o m é de, emberbarát, 

szül. 1474. Sevillában. 1502. mint kath. lelkész az 
uj világba ment, az indiánok érdekében működött s 
Mexicóban püspök lett, f 1566. Madridban. 

Las Cases (-káz) E m a n u e l - Á g o s t o n Dieu-
d o n n é gróf, I. Napóleon hű embere, szül. 1766; a 
császárt előbb otthon szolgálta, 1815. elkísérte Szent-
Ilona szigetére, honnan 1816. távoznia kellett; 8 kö
tetben irta meg emlékiratait; f 1842. 

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate (ol.,«lásáte 
onyi szperandza voj kentráte), hagyjatok fel minden 
reménynyel, kik itt beléptek, D a n t e »Isteni színjá
ték jában (Pokol 3, 9) a pokol felirata. 

Lasciv (lat.), szemérmetlen, sikamlós, fajtalan, 
lascivitas, fajtalanság, bujaság. 

Laska, a húsvéti kenyér, pászka, magyaros neve. 
Laskafalu, község Baranya m., 1369 lak. 
Laski v. Lasko J e r o m o s , lengyel származású 

diplomata, mint szirádiai vajda és a lengyel király ta
nácsosa, ismerkedett meg a Lengyelországban tar
tózkodó János magyar királylyal, ki a franczia ki
rályhoz és Konstantinápolyba küldte követül. 1528-
ban megnyerte Szolimán szultán pártfogását János 
király számára. A következő években a franczia, 
angol és bajor udvarokban, a császárnál s a német 
bir. gyűlésen járt ura érdekében. János király szepesi 
gróffá és erdélyi vajdává nevezte ki, később azon
ban mint Gritti szövetségestársát elfogatta ás a budai 
csonka toronyba záratta. Innen 1535 elején a török köz
benjárására kiszabadulván, Lengyelországba ment, 
majd Ferdinánd pártjára állott, s 1539. ennek érde
kében működött a szultánnál. Eredménytelenül tért 
vissza 1540 elején Bécsbe, s midőn János király ha
lála után újra megjelent Konstantinápolyban, a Buda 

ostroma miatt boszus szultán a héttoronyba zá
ratta. 1541. Szolimán fogolyként hozva magával 
Magyarországba, itt bocsátotta szabadon; testben 
és lélekben megtörve tért vissza hazájába, hol még 
ez évben f. 
Laskó , község Baranya m., 1560 lak. 
Laslovó, község Verőcze m., 1433 lak. 
Lasnak, kóczos pokrócz, melyet takaróul használ

nak. E l l a s n a k o l n i vkit, megverni. 
Lasponya, mespilus, 1. naspolya. 
Lassal le (-szál) F e r d i n á n d , a német social-demo-

crata párt megalapítója, született 1825. ápril 11-én 
Boroszlóban, kereskedelmi pályára készülvén a lip
csei ker. iskolát látogatta, de csakhamar beiratkozott 
az egyetemre, 1842. Boroszlóban, 1844. Berlinben. 
Első fellépése Hatzfeld Zsófia grófnő válóperében 
történt; a porosz kormány elleni küzdelemben a de
mokrata párt mellett harczolt. Ekkor irta meg nagy 
szellemi képességekről és tudományosságról tanús
kodó művét: »Die Philosophie Herakleitos, des Dun-
keln von Ephesos« (Berl. 1858. 2 köt.), továbbá »Das 
System des erworbenen Rechte« (2 köt. Lipcse 1861). 
Politikai szereplését jellemzi, hogy a polgárságot ra-
dikál szellemű munkásosztálylyal akarta ellensú
lyozni ; ezen czélnak szentelte életét és ezen szellem 
terjesztését szolgálták röpiratai, védbeszédei és szám
talan polémiái. Nem elégedett meg a Schultze-féle szö
vetkezetekkel, melyek a munkások jólétének emelé
sét czélozták; ő a tőke ellen akarta a munkásokat 
egyesíteni, hogy magok legyenek a termelők. E czél-
ból beutazta Németországot, mindenütt izgató beszé
deket tartva, munkássága közepén 1864. aug. 31-én 
hirtelen véget ért, amikor párbajban megölte Raco-
vitza, volt kedvesének jegyese. 

Lasszó (spany. lazo = hurok), a délamerikai indiá
nok által állatok elfogására használt pányva, szijból 
font, 10—15 m. hosszú hurok. 

Last , 1) gabonamérték Poroszországban = 60 saj
tár, Hamburgban = 32'98 hl., Brémában 29'64 hl., 
Hollandiában 30 hl., Dániában 16'7 hl., Nagy-Brit-
tanniában 29'08 hl., Oroszországban 33'58 hl., az 
Egyesült-Államokban 28'19 hl.; — 2) hajó-tehermér-
ték Németországban 2000 kg. ; — 3) kereskedelmi 
súly Hamburg, Bréma és Lübeckben 3000 kg., Bel
giumban 1000 kg. 

Lastadia, kikötővárosban a hajó ki- és berakodá
sára szolgáló hely, illetve azon ut v. városrész, a 
melyben e hely van. 
LaSting, kemény fésügyapjuból készült, sürüen ke

resztbe szőtt, tartós, többnyire fekete szinü gyapjú-
atlasz, mely bútorszövetül és czipőfelsőrész gyanánt 
használtatik ; ha mejjékfonala gyapotczérna, p a r a 
m a t ta 1. a neve. 

Last, not least (ang., lászt not liszt), legutolsó, de 
nem legkisebb, Shakespeare » Július Caesar«-ja (III., 
1) és »Lear király«-a (J,, 1) után vált közmondásossá. 
Lasz Samu, győri állami főreáliskolai tanár, szül. 

1859.; középiskolai és egyetemi tanulmányait be
fejezve tanári pályán működik, de 1879 óta sok
oldalú tevékenységet fejt ki a hirlapirás terén. Szá
mos czikke, természetrajzi tanulmánya, tárczája stb. 
jelent meg a különböző fővárosi és vidéki lapokban, 
1888 óta főleg a Győri Közlönyben. 
László, m a g y a r k i r á l y o k : 1 ) I . S z e n t L . 

8. magyar király, [. Béla és a lengyel Riza fia, szül. 
Lengyelországban, 1045 körül. Anyja halála után 
1064. testvéreivel, Géza és Lambert herczegekkel 
meghódolt Salamonnak, ki a három testvérnek 1065 
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jan. 20. átengedte országa harmadrészét. 1070. Sa
lamon királylyal és Gézával együtt harczolt az Er
délyen át betörő kunok (besenyők) ellen ; a c s e r -
h a l m i ü t k ö z e t b e n (1. e.) megverte az ellenséget 
és megszabadított egy magyar leányt a fogságból. 
A herczegek 1073. viszályba keveredtek Salamon
nal s a mogyoródi győzelmet (1074.), melyben Sala
mon a csatával együtt koronáját veszté, jó részt L 
vitézsége vivta ki. Mialatt bátyja, Géza a trónt el
foglalta, L. 1076. Pozsony várában ostromolta Sa
lamont. 1077. ápril 25. követte bátyját az uralkodás
ban ; 1081. kibékült Salamonnal s meghagyta neki a 
kiráiyi czimet, de már 1082. kényszerült őt Visegrá
don elzáratni s csak 1083. aug. 20. a szentté avatott 
István király tetemeinek felvételekor bocsátotta sza
badon. 1086. a Salamon által behívott Kuthen kun 
vezér hadait kiűzte s 1092-ben a kunok ujabb be
törését visszaverte. 1091. Zvojnimir horvát király 
halála után nővére, Ilona királyné és a horvát főurak 
meghívására Horvátországba ment és az ország 
egy részét a Szávától a havasokig elfoglalva a 
magyar szent koronához csatolta. Az ország terü
leti épségét már előbb (1080.) a görög fensőség 
alatt álló Szerémség visszafoglalásával védte meg. 
Katonai sikereihez hasonló eredmény koronázta tör
vényhozói működését; három törvénykönyve ma
radt fent, melyekben, a krónika szavai szerint, a 
törvény szigorát az irgalom szelídségével mérsé
kelte.^ Püspökségeket alapítva, templomokat építve, 
betetőzte Szent István téritői és államszervezői 
müvét. Bölcs intézkedései és vitézsége rendkívüli 
népszerűséget szereztek nevének ; a nép bálványozta 
a királyt, ki testalkatra is egy fejjel tűnt ki az em
berek közül; hire elhatott külföldre is. 1088. a 
német fejedelmek a császári koronát ajánlták fel 
neki, 1095. pedig a piacenzai zsinat őt válasz
totta a megindítandó első keresztes háború fő
vezérévé. A választást nagy kitüntetés gyanánt fo
gadta el, de midőn sógora, Ottó morva hg hívására 
a cseh és lengyel uralkodó-házak viszályának ki
egyenlítésére Csehországba indult, f Nyitrán 1095. 
július 29. Váradon, az általa alapított székesegyház
ban temettetett el. Nejétől, A d e l h a i d t ó l egy 
leánya született, P i r o s k a (1. e.), Komnen János gö
rög császár neje. A magyar nép három évig gyá
szolta és sírjához, mint szent helyhez, zarándokolt; 
az egyház 1192. april. 6. szentté avatta; alakja 
Szent István emlékét is majdnem háttérbe szorította; 
a magyar igazságszolgáltatás évszázadokon keresz
tül sírjához utasította eskütétel végett a perlekedő
ket ; Nagy Lajos példányképeül választotta s ugy ő, 
valamint utódai, Mária és Zsigmond, sirja mellett vá
lasztották ki temetkező helyüket. A magyar aranyok 
a mohácsi vészig Szűz Mária mellett az ő képét vi
selték. Szentté avattatásának hét százados évfordu
lóját nagy fénynyel ünnepelték meg Nagyváradon, 
1892. június 26—29. napjain- - 2) II. L., 14. ma
gyar király, II. Béla és Ilona királyné fia ; 1154-ben 
viszályba keveredett bátyjával, II. Géza királylyal, a 
ki őt és testvérét Istvánt megfosztotta az ország 
harmadának kormányától. István Mánuel görög csá
szár udvarába menekült, s ez 1157. L. hget is oltal
mába fogadta. Midőn II. Géza meghalt, Manuel a 
törvényes utód, III. István ellenében István hget 
akarta a trónra emelni s e czélból hadsereget kül
dött az országba. A III. Istvántól elpártolt urak azon
ban nem István hget, hanem öcscsét Lászlót koro
náztatták a kalocsai érsek által királylyá. Az esz-

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 

tergomi érsek által kiközösítve, fél évig uralkodott. 
f 1162. január 14. és Székes-Fehérváron temette
tett el. Neje, lengyel kútfők szerint Judit, III. Bo-
leszláv leánya volt. — 3) III. L., 18. magyar ki
rály, Imre és aragoniai Konstanczia fia, szül. 1199., 
még atyja életében, 1204. aug. 26. királylyá koro
náztatott ; de Imre halála után (1204. november 
30.) végrendeletileg kirendelt gyámja és az ország 
kormányzója, András herczeg Konstanczia király
néval együtt kiűzte az országból. Az anyakirályné 
a gyermek-királylyal Lipót osztrák herczeghez me
nekült, magával vitte a szent koronát is s fegy
verrel készült fia jogait érvényesíteni, de L. a háború 
kitörése előtt t 1205. május 7. és Székesfehérváron 
temettetett el. — 4) IV. v. K á n L., 22. m. király, V. 
István és a kűn származású Erzsébet fia, szül. 1262-
ben ; 1272. aug. 2. atyja halála után trónra lépvén, 
aug. végén megkoronáztatott; de előzőleg az anyja 
által mellőzött Finta nádor palota-forradalmat tá
masztott, s az anyakirálynéval együtt fogságba ke
rült ifjú királyt Miklós erdélyi vajda szabadította ki. 
Nejével Erzsébet, máskép Izabella nápolyi király
leánynyal már 1272. meg volt esküdve, de a házas
ság nem volt szerencsés ; L. a királynét elhanya
golta, egy ideig fogságban is tartotta és kun szár
mazású kedvesei közt tölte minden idejét; innen s a 
kunok iránt anyjától örökölt különös hajlandósága 
folytán nyerte melléknevét. A kunok már 1273. any-
nyira elhatalmasodtak, hogy a szomszédos olmüczi 
püspök levélben hivta fel a pápa figyelmét a keresz
ténységet ez oldalról fenyegető veszélyre; IV. Miklós 
pápa 1278. Fülöp fermoi püspököt küldé a rend hely
reállítására s ez 1279. jun. 23. esküt csikart ki L. 
királytól arra, hogy életmódjával felhagy s a kunok 
letelepítésének és végleges megtérítésének ügyét or-
szággyülésileg fogja rendezni; ez meg is történt az 
ez évi augusztus havában tartott országgyűlésen. 
De midőn kevéssel utóbb a fermoi püspök Budán a 
meglazult egyházi fegyelem megszilárdítására zsina
tot tartott, L. a zsinat ellen foglalt állást, miért a 
pápai követ kiátkozta. A magyar nemzet erejéről ta
núskodik az a körülmény, hogy a király erkölcstelen 
életmódja s az annak nyomán elharapózott általános 
zavar és fejetlenség nem volt képes a királyság külső 
tekintélyét csorbítani ; Habsburg Rudolf német ki
rály kiváló súlyt helyezett Magyarország barát
ságára ; a stillfriedi ütközetben (1278. aug. 26.), 
hol II. Ottokár cseh király halálát lelte, a magyar 
fegyverek vetették meg a Habsburg-ház későbbi 
emelkedésének alapját. Az ország belsejében azon
ban mindinkább terjedt a nyomor ; az országgyűlés 
által megrendszabályozott kunok 1282. föllázadtak 
s midőn László haddal indult ellenük, 1285. anogaji 
tatárokat hivták segítségül. L. egy időre szakítani 
látszott előbbi életével, de utóbb annál mélyebbre 
sülyedt; a kun leányokat tatár szeretőkkel váltotta 
fel s kunok és tatárok versenyezve garázdálkodtak 
az országban. IV. Honorius pápa 1287. egyházi 
átokkal fenyegette a királyt, IV. Miklós pedig 1288. 
a kunok, tatárok és saracénok ellen keresztes hábo
rút hirdetett. Ez a következő évben meg is indult. 
A zavaros állapotoknak a király váratlan halála ve
tett végett, a kit kedvencz kunjai Á r b o c z , T ö r t e i 
és Kernencse (1. e.), a krónika szerint tatár szere
tőkért mellőzött rokonuk, Edua kún leány felbujtá-
sára, 1290. július 10. a kőrösszegi vár mellett meg
gyilkoltak. Holtteste a csanádi székesegyházban te
mettetett el. Szabó Károly: Kún L. (Tört. Életrajzok 

65 



L LÁSZLÓ LATANIA 
= = 1018 = 

1888.) — 5) V. L., magyar és cseh király, Ausztria 
herczege, a Habsburg-ház idősb ágából, Albert római 
császár és magyar király és Erzsébet fia ; atyja ha
lála után szül. 1440. február 22. Komáromban. 
Anyja, ki előbb már beleegyezett Ulászló lengyel 
király megválasztásába, visszavonva beleegyezé
sét, fiát a Kottaner Ilona által elsikkasztott koroná
val május 15. Székes-Fehérváron megkoronáztatta, 
de már aug. 23. kénytelen volt őt a koronával együtt 
nagybátyja, III. Frigyes császár kezébe adni, hogy 
az ily módon szerzett pénzen Ulászló ellen zsoldo
sokat fogadhasson. Erzsébet halála (1442. decz. 19.) 
hosszú időre lehetetlenné tette L. királyi jogainak 
érvényesítését. A várnai csata után, melyben Ulászló 
életét veszté, a magyar országgyűlés 1445. május 
7. elismerte L.-t magyar királynak, de mivel Frigyes 
császár nem volt hajlandó kezéből kiadni, 1446. 
június 5-én Hunyadi Jánost választotta az ország 
kormányzójává. Mialatt Magyarországban Hunyadi, 
Csehországban Podiebrad György majdnem királyi 
hatalommal vitték a kormányt, L. III. Frigyes udva
rában növekedett; 1452-ben elkísérte Frigyest Ró
mába s jelen volt márcz. 19. császárrá koronáztatá-
sán. A magyar, cseh és osztrák rendeknek ez évi 
szept. 4-én sikerült őt Frigyes gyámsága alól kisza
badítani, de a császár keresztülvitte, hogy nevelése 
befejezésével a királyi ház rokona, az álnok Ciliéi 
Ulrik bízatott meg. Az ifjú király, ki Hunyadit a 
kormányzóságtól fölmentve, az 1453. január 19—24 
pozsonyi országgyűlésen vette át a kormányt, okt. 
28-án pedig Prágában Széchy bibornok által koro
náztatott cseh királylyá, teljesen Ciliéi befolyása alá 
jutott. Ez minden hatalmát Hunyadi megbuktatására 
igyekezett fölhasználni; a következő évek története 
a királyi udvar és a Hunyadi-ház közötti villongá
sok szakadatlan lánczolata, mialatt az ifjú király 
komoly tanulmányok helyett ledér mulatozással tölte 
idejét. A Hunyadival szövetkezett Eizinger osztrák 
főúrnak csak rövid időre sikerült Ciliéit a király ol
dala mellől eltávolítani. Hunyadi halála után (1456. 
aug. 11.) Ciliéi maradt a helyzet ura, kit a király az 
ország főkapitányává nevezett ki; de kevéssel utóbb 
(nov. 10.) a Hunyadi-ház barátai által meggyilkolta
tott. L. nov. 23. Temesvárott meglátogatva Hunyadi 
János özvegyét, ekkor megesküdött, hogy nagy
bátyja halálát nem boszulja meg. Ezt az esküt azon
ban nem tartotta meg: Hunyadi Lászlót 1457. már-
cziusban udvarába hivatva, márcz. 16. kivégeztette, 
s Mátyást fogolyként vitte magával Bécsbe, hová az 
országban keletkező forradalom elől menekült. Szept. 
29-én Prágába ment, itt akarván megtartani me
nyegzőjét Máriával, VII. Károly franczia király leá
nyával ; nov. 20. megbetegedve, f nov. 23. állítólag 
mérgezési tünetek közt. Nov. 27. a prágai kir. sír
boltban IV. Károly császár mellé temették el. Benne 
kihalt a Habsburg-ház idősb ága. Gr. Teleki József, 
A Hunyadiak kora. (1852—56.) 

László, n á p o l y i k i r á l y , magyar trónkövetelő, 
1. N á p o l y i L á s z l ó . 
László (IV.), trag. Dobsa Lajostól (1856.). 
László (V.), trag. Dobsa Lajostól (1858.). 
László, magyar herczegek. 1) K o p a s z L., 1. Szár 

L. — 2) L. hg, Kálmán király fia, szül. 1101.; 
gyermekkorban halt el. — 3) L. hg., Károly és Erzsé
bet királyné 3. fia, szül. 1324. ; 24 éves korában, 
1327. trónörökössé jelöltetett ki, s atyja János cseh 
király leányát jegyezte el számára, f 1329. 

László főhg és magy. kir. hg, József főhg és 

Klotild főhgné ifjabbik fia, szül. 1875. július 16. 
Alcsuthon. 
László, 1) E lek (kibédi), hirlapiró, a >Kis Ujság« 

ez. képes politikai napilap szerkesztője, szül. 1853. 
Magyar-Lazádon, Erdélyben. A nagyenyedi Bethlen
főiskolában érettségit téve, a budapesti orvosi egye
temen folytatta tanulmányait. Utóbb a közlekedési 
minisztériumban számtiszt; 1876. a hirlapirás terére 
lépett. Különböző lapoknak volt munkatársa, mig az 
1887. alapított Kis Újság szerkesztését vette át. Irt 
novellákat és regényeket. — 2) M i h á l y , orsz.képv., 
a Petőfi-társaság tagja, szül. 1844. aug. 26. Isten-
segitsben, Bukovinában. Bpesten és Bécsben jogot 
és bölcsészetet hallgatott, 1876. tanár, majd tan- és 
nevelőintézet-tulajdonos, 1887 óta orsz. képviselő. 
A csángók haza telepítése érdekében élénk irodalmi 
tevékenységet fejtett ki. — 3) Z s i g m o n d , min. ta
nácsos, szül. 1845. Bpesten; jogi tanulmányait be
fejezve 1867. az igazságügyminiszteriumban fogal
mazó, 1872. osztály-, 1881-ben miniszteri tanácsos. 
A magyar börtönügy rendezése körül nagy tevékeny
séget fejtett ki. 

László (Szent), hősköltemény 12 énekben G a r a y 
Jánostól, megj. Eger, 1851. 
László (Szent) füve, a nép nyelvén két növény 

neve; az egyik (megkülönböztetésül »kis Sz. László 
füve«) a k e r e s z t e s tárnic<=, Gentiana cruciatah., 
a másik a s á r g a t á r n i c s , Gentiana luteaL. A monda 
szerint Sz. László idejében egész Magyarországon 
rettenetes ragály dühöngött, s a király segélyért fo
hászkodott az istenhez, mire tudomásul nyerte, hogy 
a ragály gyógyszere azon növény lesz, melyet fölfelé 
lőtt nyila estében el fog találni. Ez pedig a keresztes 
tárnics volt, melylyel aztán alattvalóit a nyavalyától 
megszabadította. E mondát Arany János elbeszélő 
költeményben dolgozta fel. A Sz. László füvéről 1. 
Hanusz István, Képek a növényvilágból, Léva, 1887. 

László szekerének nevezték a krónika szerint 
Kun László uralkodása alatt a kétkerekű szekeret, 
melyet az emberek maguk voltak kénytelenek húzni, 
minthogy a folytonos rablás miatt az igavonó bar
mok az országban megfogyatkoztak. 

Lásztómér, község Zemplén m., 1353 lak. 
Laszy József , pozsonyi kir. táblai tanácselnök, 

szül. Budán, 1844. aug. 15. ; jogtudor, köz- és váltó
ügyvéd, 1866. helytartótanácsi fog. gyak., 1867. 
vallás- és közokt. min. fogaim- 'ó, 1872. pesti fenyítő 
jb . albiró, 1873. óbudai jbiró, 1876. bpesti tszki, 
1884. táblai biró, 1891 óta pozsonyi táblai tanács
elnök. 
Lat, súly, régente Va« font, majd Vso vámfont = 

lö ' /s g. és Veo font = 10 g. ; ennekelőtte használták 
a latot az ezüst ötvények finomságának meghatá
rozására is. 

háta., pupilla, szemcsillag, a szivárvány hártya kerek 
nyilasa, melyen át a» fény sugarak a szem belsejébe 
jutnak. Erős világitásnál kissé szűkül, hogy minél 
kevesebb, gyengénél tágul, hogy minél több fénysu
gár jusson a szembe. Némely állatok látája egy 
merőleges keskeny hasadás, mely sötétben, pl. a macs
kánál, kerekké tágul. 

Latabár K á l m á n , a bpesti nemzeti színház tagja 
1883 óta. Szül. Szabadkán 1855. febr. 13-án. Sokáig 
működött Debreczenben mint operette-buffo, jelenlegi 
szerepköre: társalgási bonvivant. 

Latakia, 1. Ladikieh. 
Latania, pálmafaj. L. Commersonii, Bourbon és 

Mauritius szigetén, gyönyörű dísznövény. 
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Lát-árfolyam, a külföldre szóló oly váltó árfo
lyama, mely azonnal bemutatásakor, látra (1. e.) 
fizetendő' a budapesti tőzsdén; a külföldi váltók jegy
zése látra történik és a később esedékes váltónál 
Iátnapók (azon napok száma, melyek szüksé
gesek, mig a váltó az intézvényezettnek lakóhelyére 
érkezik) fejében Angliára és Oroszországra szóló 
váltónál 4, a többinél 3 napot számítanak; más tőzs
déken a külföldi váltók jegyeztetnek r ö v i d l á t r a , 
mely 8 nap, v. h o s s z ú l á t r a , mely 90 nap múlva 
esedékes, pl. Berlinben, Londonban és Parisban. Bécs
ben a jegyzés a budapesti tőzsdééhez hasonlóan tör
ténik, csak a látnapokban van némi különbség. 
Látás, visus, azon érzék, melynek közvetítésével 

a külvilág alaki s egyéb viszonyairól tudomást nye
rünk. Szerve a szem; ennek legfontosabb része a látó
ideg (1. e.), mely reczehártyává szétterülve a szembe 
jutott sugarakat inger alakjában felfogja s az agy 
megfelő központjában ( lá tóte lep, thalamus opticus) 
a látás érzetét kelti. A beeső fény mennyiségét a 
szivárványhártya szűkülése v. tágulása, a sugarak 
kisebb v. nagyobb fokú megtörését távolságukhoz 
mérten a szemlencse és ennek segédkészülékei esz
közlik és szabályozzák ; 1. szem. 
Látcső, Galilei-féle v. hollandi messzelátó, mely

ben egy homorú szemlencse a tárgyképet valódi 
(nem felfordított) állásában mutatja, s pedig : sz ín
ház i 1., 2 —3-szoros ; t á b o r i 1., 20 —30-szoros na
gyítással, s ennél ugyanazon szemlencséhez rendesen 
3 — 4 tárgyüveg tartozik, melyet tetszés szerint hasz
nálhatni. 

Lateau (-tó) Lu iza , stigmatizált nő, szül. 1850. 
Bois d'Haine-ban (Belgium), f 1883. aug. 25. Min
den pénteken vérzései voltak testén, a Krisztus se
beinek megfelelő helyeken. 

La Tene-kor, római előtti vas-időszak, melynek 
nyomai feltalálhatók Magyarországtól kezdve (Dél
németország, Középrajnavidék, Svájcz), egész Fran-
cziaországig, megfelelően a gall törzsek elterjedé
sének; nevét a neufchateli tó melletti első lelhelyétől 
nyerte. 
Latens (lat.), lappangó ; kötött. 
Lateran, egykor a Laterani család birtokában levő, 

most pápai palota Rómában, melyben 649 óta a 1. 
z s i n a t o k tartattak. 

Laterit, különböző kőzetek mállása folytán kelet
kező, erősen vastartalmú, sejtes agyag ; főleg a forró 
égövi Ázsiában, Afrikában és Délamerikában található. 

Laterna magica, bűvös lámpa, 1846-ban Kircher 
által felfedezett készülék képeknek nagyított mér
tékben falra való vetítésére. Javítva mint scioptikon 
(néha oxycalcium világítással) tanítási czélokra is 
szolgál. Két ilyen készülék, mely fényét egyazon 
pontra veti, idézi elő a köd f á t y o l k é p e k e t (dis-
solving views), melyeknél vmely kép ernyő előtolása 
által lassankint elködösödve eltűnik, mig egy másik 
kép egy ernyő eltávolítása által előtűnik. 

Láthatár, 1. látóhatár. 
Latiatuc feleym zumtuchel (látjátuk feleim szöm-

tökkel) . . . A Halotti Beszéd (1. e.) kezdő szavai. 
Latifundium, óriási földbirtoktestek, melyek egy 

kézben vannak összpontosítva. Müvelésök v. kisebb 
területekre osztva több központból történik, v. egy 
központból; az előbbi az európai nagybirtokokon 
szokásos, az utóbbi az amerikai farmoknál. Gaz
dasági szempontból nem hátrányos a 1., mert az ész
szerű gazdálkodás feltételei kellő tőkeerő mellett job
ban megvannak, mint az apróbb gazdaságoknál. De 
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másrészt, ha, mint Angolországban és az Egyesült-
Államokban, a földbirtok túlnyomó nagy része 
néhány ember kezében összpontosul, akadályozza az 
egészséges parasztosztály fejlődését, sőt minél ratio-
nálisabb és belterjesebb a l.-okon a gazdálkodás, 
annál gyorsabban siettetik a kisbirtokos romlását. 

Latin, 1) a mi Latiumra vonatkozik, latiumi, főleg 
római, mivel Róma volt Latium legnagyobb városa 
(1. római nyelv) ; — 2) nyugatit is jelent, ellentét
ben a byzanczival = keleti, 1. latin császárság, latin 
egyház. 

Latin császárság, a 4. keresztes had vezérei, Boni-
fácz montferrati őrgróf, Balduin flandriai, Lajos bloisi 
grófok és Ernico Dandolo velenczei dogé által Kon
stantinápolyban 1204. apr. 13. alapított császárság, 
mely a görög császárság helyén 57 évig tartotta fen 
magát. Első uralkodója B a l d u i n (1204—5) volt. 
A császárság a nyugateurópai államok mintájára, a 
hűbérrendszer alapján volt szervezve; hűbéres or
szágai voltak: Macedónia, Achaia stb. I. Balduint 
utódai a következő sorrendben követték a trónon: 
Henr ik (1205—16.), auxerrei P é t e r (1216-17 . ) , 
négy évi trónüresedés után R ó b e r t (1221—28.), 
briennei J á n o s (1228-37.) és II. B a l d u i n (1237— 
1261.). 1261. P a l a e o l o g u s M i h á l y nicaeai csá
szár Konstantinápolyt elfoglalva elűzte Balduint és 
visszaállította a keletrómai császárságot. V. ö. By-
z a n c z é s k e r e s z t e s h á b o r ú k . 

Latin egyház, a római katholikus egyház a görög 
nem egyesült egyházzal szemben. 

Latin érmeszövetség, az 1865. decz. 23. Fran-
czia- és Olaszország, továbbá Svájcz és Belgium 
közt létrejött megegyezés a kettős értéken alapuló 
egységes pénzrendszer behozatalára; az aranypénz
nek az 1803. márcz. 28. franczia törvény szerinti 
kiveretését állapította meg 100, 50, 20,10 és 5 frankos 
darabokban, ugy szintén az ezüst pénz kiveretéséről 
is intézkedett. E szövetséghez Görögország is csat
lakozott. Spanyolország, habár forma szerint nem 
járult a szerződéshez, a pénzrendszert szintén el
fogadta, vmint Szerbia, Románia és Bulgária is; a 1. 
é. sz.-et 1878. nov. 5. és 1885. nov. 6. meghosszabbí
tották, még pedig 1886. jan. 1.-től öt évre, egy évi 
felmondási kötelezettséggel, de a szerződés, ha nem 
mondatik fel, továbbra is fennállónak tekintetik. 
Latin iskola, a gymnasium régi neve. 
Latinismus, l a t i n o s s á g , latinos kifejezésmód a 

magyarban, mely nyelvünk természetével ellenkezik; 
a latin szóviszonyitások és mondatkötések szoros 
visszaadásával csúsztak a nyelvbe a l.-ok. Ilyenek 
pl.: Caesar megtiltja a katonáknak a hidat lerontani 
(helyesen: megtiltja, hogy a hidat lerontsák); Hanni
bál a legelső szokott a csatába menni (h.: H. volt az 
első, ki stb.); a követek a rómaiakhoz jöttek segélyt 
kérendők (h.: hogy segélyt kérjenek) stb. 
Latinovics, 1) E r n ő , orsz. képv., szül. 1854. Bor

sodon, Bács m. Tanulmányai végeztével gazdálko
dással foglalkozott 1887-ig, ez idő óta orsz. képv. — 
2) G á b o r , biduai vál. püspök, szent-jobbi apát, szül. 
1825. márcz. 14. Baján. Bölcsészetet és hittudományt 
hallgatott, 1848. pappá szenteltetett, 1864-ig lelkész, 
1864. plébános Baján, 1866. tiszabeői prépost, 1878. 
kalocsai székesegyházi kanonok, ugyanez évben 
1892-ig orsz. képviselő. 
Latitude (francz., -tűd), szélesség ; szabad tér a 

mozgás számára. 
Latium, a latinok által lakott tartomány Közép-

Itáliában; főhelye volt Albalonga. Az indogermán 
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származású latinok 338. kerültek a római birodalom 
fenhatósága alá és abba gyorsan bele olvadtak. 

Latkóczy, 1) Imre . orsz. képv., szül. 1848. szept. 
4. Nyitrán, hol elemi és középiskolai tanulmányait, 
mig a jogot Bpesten és Pozsonyban végezte, 1867. 
nyitramegyei aljegyző, 1868. törvényszéki biró, 1870 
óta ügyvédi gyakorlaton, 1884 óta orsz. képv. — 
2) M i h á l y (latkóczi), iró és műfordító, szül. 1857. 
márcz. 24. Nyitrán. Tanári pályára lépvén, a clas-
sicai és német philologiából szerzett képesítést, egy
úttal pedig irodalommal is foglalkozott. 1879 — 83. 
Budapesten több napilapnál működött, 1883 — 86. 
Sopronban, 1886 óta az eperjesi kir. kath. főgymn. 
tanára; élénk tevékenységet fejtett ki a közművelő
dési téren; Eperjesen a Széchenyi-kör titkára. Önálló 
művei: Albius Tibullus elégiái (korrajzi bevezetéssel, 
Bpest, 1881.), Költemények prózában (Turgenyev 
után, Bpest, 1882.), Cicero mint nevelő (Sopron, 
1883.), Vörösmarty Mihály nézetei a pályaválasztás
ról (Sopron, 1884.), Br. Brudern József és a műegye
tem első csirái Magyarországon (Sopron, 1886.), 
A renaissance egy elfeledett nőalakja (Elisabetha 
Joanna Westonia) (Eperjes, 1891.). Az Egyet. Phil. 
Közlönyben nagyszámú műfordítása jelent meg, ki
vált Ovidiusból, kinek teljes fordításán dolgozik. 

Látkör , 1. látó-határ. 
Látlelet , visum repertum, orvosi vélemény kap

csán vmely sérülés minőségéről, feltételezhető okáról, 
gyógyítási tartamáról felvett lelet, melyet bármely 
okleveles orvos kiállíthat, de melynek a hatóság előtt 
csak a bírósági szakértő ellenőrző véleménye mellett 
van érvénye. 
Látnók, próféta, oly személy, ki a jövőbe lát s 

mintegy felsőbb sugalatból megjósolja a jövendőt. 
Látó-érzék, visus, 1. látás, 
Látó-határ , azon körvonal, melyben ég és föld 

egymássel érintkezni látszik; valóságban azon sík
nak átmetszete (látóhatársík), mely a földet a szem
lélő álláspontjában érinti; ez a t e r m é s z e t e s v. lá t 
s z ó l a g o s 1. Azon sík, melyet a természetes 1. síkjá
val egyenközünek, de földünk középpontján keresztül 
fektetettnek képzelünk, a v a l ó d i v. m e n n y i s é g t a n i 
1. A l.-sík széle teljesen sík helyeken (pl. tengeren) 
teljes körvonal (látó-kör), de mindenütt görbe vonal, 
melynek körszerűségét a föld emelkedései szakít
ják meg. _ . 

Látó-ideg, nervus opticus, az agy alapján fekvő 
látó-telepekből (thalami optici) kiinduló agyidegpár, 
mely az agy alapján kereszteződik (chiasma n. opt.) 
és az ikcsont látólikán (foramen opticum) áthaladva 
a szemüregbe s itt a szemgolyóba lép, hol szétter
jedve a reczehártyát alkotja. 

Látó-kör , 1. látóhatár. 
Látonya, elatine, növény a mézgatermők (gutti-

ferae) rendjéből. Fajai nálunk: a pocsolya 1., e. alsi-
nastrum; cseplesz 1., e. hydropiper; triandri 1., e. 
triandra és a hexandri 1., c. hexandra. 

Látomány, visio, a képzeletnek azon tevékenysége, 
midőn a fölhevült lélek megjelenít oly eseményeket 
v. dolgokat, melyek v. egyáltalán nem léteznek, v. 
elmultak vagy a jövőben vannak gondolva. Arany J. 
Toldi Miklóst ily visioval festi élőnkbe : 

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon, 
Messziről lobogva tenger pusztaságon : 
Toldi Miklós képe ugy lobog fel nékem 
Majd kilencz-tiz ember-öltő régiségben. 
Rémlik, mintha látnám termetes növését, 
Pusztító csatában szálfa-öklelését, 
Hal lanám dübörgő hangjait szavának, 
Kit ma képzelnétek Isten haragjának. 

Látnoki jóslattá fokozódik Széchenyi visioja, mely-
lyel a »Kelet népé«-ben a szabadságharcz közelgését 
sejti : »En a csillagokban olvasok; vér, mindenütt 
vér ! A testvér a testvért, a népfaj a népfajt fogja . 
mészárolni engesztel hetlenül és őrülten. Keresztet 
rajzolnak a házakra, melyeket le kell égetni. Pest 
oda van. Száguldó csapatok dúlnak szét mindent, a 
mit épiténk. Ah, az én füstbe ment életem !« 
Lator (lat. latro), gonosztevő, bűnös. 
Latorcza, folyó, a Bodrog egyik főága; ered (Bereg 

m.) a K.-Beszkédekben, a Magura és Beszkéd hegye
ken; ott, hol a homokkő-hegyvidéket elhagyja, me-
dencze alakú tágulást mutat, mely a gátat képező 
trachyt hegységnek tulajdonitható. Mielőtt ezt áttör
hette, a felgyülemlett víz kimosása folytán medencze 
keletkezett. A trachyt hsg áttörése után Munkácsnál 
ér a síkságra, árvizeivel elborítva a szomszédos rét-
ségeket. Lomhán kanyarog a síkságon, hol a Csaronda, 
Szernye, Nagyviz, Vérke és más erek csavarognak. 
A Borzsa vize a Tisza nyomása alatt a Vérke éren 
át okozott kiöntéseket a síkságra és a Latorczába; 
a Tisza pedig a Kadarcs, Határpatak, Szipa és Sáros-
szipa fattyuereken át nyomul a L. rétségeire, mely
nek tere mélyebben fekszik a Tiszáénál. E területen 
a vízválasztót alig lehetett meghatározni. A szabá
lyozások a Tisza e benyomulását Csap fölött meg
akadályozták. Zéténynél veszi fel a Laborczot és 
Zemplénnél az Ondava-Tapolylyal egyesülve a Bod
rogot alkotja. Hossza 186 km. Főbb mellékvizei a 
hegyvidéken beömlő számos csermelyen kivül a 
Sztára s az előtt a Borsava, mely a Vérke éren át 
nagyrészt ide folyt és a Szernye mocsárt levezető 
Csaronda (1. e.). 

Latorcza szabályozása, már a XVIII. században 
több irányban terveztetett; 1781. Budinski megyei 
mérnök tervet készített, mely szerint a L.-t Eszenynél 
a Tiszába vezették volna, partjait pedig Munkácstól 
kezdve védtöltésekkel látták volna el. A vármegye 
elrendelte ugyan a folyónak ezen terv szerinti szabá
lyozását, de eredmény nem éretett el. 1816—1823. 
gróf Schönborn Cserleno és Lucska között ármente
sítés végett két 5 — 5 km. hosszú csatornát ásatott. 
Vásárhelyi terve szerint a L. Csapnál a Tiszába lett 
volna vezetendő, de ezt Paleocapa kivihetetlennek 
tartotta. 1867. a domboki majortól Csomanyáig uj 
csatornát ástak. Végre a beregmegyei ármentesitő 
társulat a lucska-ásványi 25.720 m. hosszú töltést 
kiépítette, s igy a Latorcza-melléket ármentesitette, 
de a folyó alsó szakasza nem nyert szabályozást. A 
belvizek levezetése Bereg megyében jelenleg még fo
lyamatban van. 

Látó-telep, I. látó-ideg. 
Latour (-túr) T i v a d a r , B a i l l e t gróf, szül. 1780., 

1815. osztrák tábornok, 1848. hadügyminiszter; ez 
év okt. 6. a néptömeg Bécsben meggyilkolta. 

Latour d'Auvergme (-túr doverny) T h é o p h i l e 
M a l o t C o r r e t d e , >Francziaország első gránátosa«, 
szül. 1743. nov. 23. Carhaixban, a L. ház törvény
telen sarja, jeles katona volt s Bonaparte Napóleon
tól kapta a »F. első gránátosa« czimet. t 1800. jun. 
28. a német harezmezőn. Holttestét a franczia kor
mány 1891. ünnepélyesen Parisba szállíttatta. 

Látra, közforgalom tárgyát tevő hitelpapírok fizetési \ 
idejének akkénti meghatározása, hogy azok a bemu
tatáskor (látra, tetszésre) járnak le. L. s z ó l ó vá l 
t ó t a forgatók és a kibocsátók elleni visszkereset el
vesztésének terhe alatt, a váltóban foglalt különös 
meghagyáshoz képest, ilyennek nemlétében pedig a 
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kiállítástól számítandó 2 év alatt kell fizetés végett 
bemutatni. Váltótörv. 31. §. Alfaja a lát után bizo
nyos időre szóló váltó. 
Látrány, község Somogy m., 1445 lak. 
Latrina (lat.), pöczegödör. 
Látszer, a látóképesség erősbitésére szolgáló esz

köz: mint szemüveg, lát-, táv-, górcső stb.; l.-ész, 
ezen eszközök gyártásával foglalkozó egyén. 
Láttamozás, a » láttam« rávezetése vmely iratra 

annak bizonyításául, hogy az illető, ki a rávezetésre 
jogosult, az iratot látta, illetve tartalmát helyben
hagyja. % 

Látványosság, oly szinmü, melynél a fősuly nem 
a darab tartalmára, hanem arra van helyezve, hogy 
minél több látnivalót (díszletek, csoportozatok, tán-
czok stb.) kapjon a közönség. 

Laube Henri k, német iró, sz. 1806. Sprottauban (Szi
lézia), az »ifjú Németország« egyik legtehetségesebb 
tagja, 1849 — 67. a bécsi burg-szinház, 1869—71. a 
lipcsei városi szinház, később a bécsi Stadttheater 
igazgatója, f 1884. Színmüvei közül több a magyar 
színpadokat is bejárta. Érdekesek emlékiratai. 
Lauchhammer, iparüző falu Merseburg porosz 

kormánykerületben, hires vasműöntöde. 
Laud (lad) Wi l l i am, angol főpap, szül. 1573.^okt. 

7. Readingben. 1633. canterburyi érsek, I. Károly 
reactionarius eszméit az egyházi hatalom segélyével 
akarta érvényre emelni; a képviselőház 1641. mint 
árulót elfogatta; 1645. jan. 10. kivégeztetett. 
Laudabilis (lat.), dicséretes. 
Laudacismus (lat.), szolgai dicsőités. 
Laudanin, C^HJBNOS, az ópium alkotó része; szín

telen hasábokban jegeczesedik; Hesse fedezte fel 
1870-ben. 
Laudanosin, C^Hj^NOg, az ópium alkotó része; 

gyengén kesernyés, fehér, könnyű, jegeczes por, mely 
89°-nál olvad, savakkal keserű sókat alkot. Vizben 
nem, meleg benzin és petroleumaetherben, borszesz
ben és chloroformban jól oldódik. Hesse fedezte fel 
1871-ben. 
Laudanum, mákony, I. ópium. 
Lauda Sión Salvatorem (lat., dicsérd, Zion a meg

váltót), Aquinoi Sz. Tamástól (1269.) származó egy
házi ének, melyet Ur napján énekelnek. 

Laudator temporis acti (lat.), a múlt idők dicsői
tője, idézet Horácz »Ars poeticá«-jából (173. v.). 

Laudon Gedeon E r n ő bá ró , hires osztrák had
vezér, skót származású családból szül. 1716. Tootzen 
liflandi városban. 15 éves korában orosz szolgálat
ban kezdte meg katonai pályáját. 1742. mint kapi
tány a Trenck-féle osztrák szabadcsapatba lépett; 
később őrnagy volt a likkai határezredben, a hét éves 
háborúban Olmücznél, Kolinnál és Hochkirchnél ki
tüntette magát, s fokozatosan emelkedett az altábor-
nagyságig; a hochkirchi csata után báróságot és a 
M.-Terézia-rend lovagkeresztjét kapta, 1759 aug. 12. 
Kunersdorfnál elragadta II. Frigyestől a már-már ki
vívott győzelmet, s 1760. Landshutnál megverte 
Fouquét. De Liegnitznél 1760. aug. 15. vereséget 
szenvedett, miért egy ideig mellőzték. 1776. fővezér 
lett s győzelmesen vett részt a bajor örökösödési há
borúban. 1788 — 89. a török ellen harczolt s Belgrá
dot elfoglalva, dicsőséggel fejezte be a hadjáratot, f 
1790. július 14. Neutitscheinban. 
Lauenburg, kerület Schleswig porosz kormánykerü

letben, azelőtt herczegség, melynek czimét II. Vilmos 
császár 1890. Bismarck herczegnek adományozta. 
Főhelye: Ratzeburg. 

Laufen, falu Zürich svajczi kantonban, a Rajna m., 
Schaffhausen közelében. A Rajna itt alkotja a hires 
schaffhauseni vízesést (110 m. széles, 20 m. mély). 

Laufenauer Ká ro ly , az elmekórtan ny. r. tanára 
a bpesti egyetemen, született 1848. Sz.-Fehérvárott. 
1873. orvos, 1878. egyetemi magán-, 1882. rk., 1891. 
nyilv. r. tanár. A m. tud. Akadémia és a párisi »So-
ciété médico-psychologique« tagja. Irodalmi munkás
sága főleg az agy- és ideg-élettan körében mozog és 
e téren tett buvárlatainak eredményei nevét a külföl
dön is ismertté tették. 

Lauka G u s z t á v , iró, szül. 1820. jul. 20-án, Vit-
kán, Szatmár m. Iskoláit Kassán, Nagy-Károlyban s 
Szatmárt végezte. 1838—40. Erdődön, Mágocson s 
Vállajon gazdasági tisztviselő volt, de e pálya nem 
felelt meg neki, s 1841. Pestre költözött, hol 1842-től 
1854-ig mint iró működött. 1849. belügyminiszteri tit
kár volt. 1854-től kezdve különböző hivatalokat vi
selt; jelenleg Torontál megye levéltárnoka. Irt költe
ményeket, novellákat, regényeket. Különösen humo
ros elbeszéléseivel és verseivel aratott sikert. Kedvvel 
műveli a románczot is. 

Laukó Albe r t , a székelyudvarhelyi áll. főgymna-
siumban a történelem és földrajz tanára, szül. 1851. 
Nagy-Kátán (Pest m.), 1876 óta tanár. Szakmájában 
irodalmilag is működik; francziából lefordította Ram-
baud : Oroszország tört. czimü művét. 

Laura, Petrarca kedvese, ki költeményekben ma
gasztalta; némelyek Audibert de Noves nemes ur 
leányának tartják, f 1348. Avignonban; mások sze
rint csak a költő képzeletében élt. 
Laurahüt te , község Oppeln porosz kormánykerü

letben, 10.000 lak.,aboroszló dzieditzi vasút mentén; 
igen nagy vasművek és kőszénbányák. 

Laureatus (lat.), poéta lanreatus, babérkoszorus 
költő, kit a császár v. a pápa babérkoszorúval meg
koronázott ; ma Angliában hivatalos udvari költő, 
kit az uralkodó nevez ki, jelenleg Tennyson. 

Laurens (loránsz) J e a n Pau l , franczia festő, szül. 
1838. márczius 29. Fourquevauxban. Cogniet tanít
ványa Parisban. Erősen realistikus történeti fest
ményeivel (Tiberius halála, Bethesda tava stb.) 
tűnt fel. 
Laurenti képlet, geológiai képlet, a legrégibb réte

ges kőzet-csoport, főleg gneiszből áll; kövületek még 
nem jelennek meg benne. Legnagyobb tömegekben 
van Amerikában a Szent-Lőrincz folyó vidékén. A 
1.-ben sok érez fordul elő. 
Laurentius, Lőrincz, szent, spanyol eredetű, 257. 

diakónus Rómában, 258. a keresztények üldözése 
alkalmával rostélyon elevenen megsütötték. Emlék
napja aug. 10. Innét a L.-könyek, ó-angol elneve
zése az aug. 10. különösen nagy számban történő 
csillaghullásnak. 

Laurion, ezüstben gazdag hegység déli Attikában. 
Itt épült 1866. Ergasteria gyárváros. 

Lauris ton (lorisztón) S á n d o r J a k a b B e r n á r d , 
marquis"; franczia marsall, szül. 1768. febr. 1. Pon-
dicheriben. 1801. I. Napóleon hadsegéde s részt vett 
harczaiban, később a Bourbonokhoz csatlakozott. 
1817. marquis, 1820. a kir. ház minisztere, 1821-ben 
marsall, f 1828. jun. 10. Parisban. 

Laurus (lat.), babérfa (1. e.). 
Laus (lat.), dicséret, dicsbeszéd ; többese : laudes, 

dicsénekek ; cum laude, dicsérettel. 
Lausanne (lózán), Wadt svájezi kanton fővárosa, 

a genfi tó közelében, 34.000 lak. ; szőlőhegyek kör
nyezik ; akadémia (1536 óta), székesegyház (1275.), 
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múzeum, 1875 óta a szövetségi bíróság székhelye ; 
klimatikus gyógyhely. 

Lauser V i l m o s , német iró, szül. 1836. jun. 15-én 
Stuttgartban. Hosszabb időt töltött Parisban, ismé
telve bejárta Spanyolországot, jelenleg Bécsben lap
szerkesztő. Főleg Spanyolország történetét tárgyaló 
müveket irt. 

Lausitz, L u s a t i a, egykori őrgrófság Közép-Német
országban, most egy része Poroszországhoz, más 
része Szászországhoz tartozik ; feloszlott Alsó- és 
Felső-L. őrgrófságokra. Lakosai szlávok, kik teljesen 
elnémetesedtek. 

Lausitzi hegység, hcgyláncz, mely Csehország é. 
szögletétől a görlitzi Neisseig terjed, legmagasabb 
emelkedései a Jeskenberg 1108 m., Reichenberg 
és a Lausche 791 m. 

Lauterbach J á n o s Kr is tóf , hegedűművész, szül. 
1832. jul. 24. Kulmbachban, Bériot és Fétis tanít
ványa Brüsselben, 1853. kamaramüvész München
ben, 1861 óta hangversenymester Drezdában. 
Lauterberg, helység Hildesheim porosz kormány

kerületben, 4.000 lak. Hidegvizgyógyintézet. 
Lauterbrunnen, falu Bern svájczi kantonban a 

Jungfrau alján, a Lütsine m. Szűk völgytorok 300 
egész 500 m. magas mészsziklafalak közé bevájva 
'20 vízeséssel (Staubach). 

Láva, a vulkánokból megömlött állapotban kifolyt 
salakszerü anyag; összetételére nézve kovasavas 
vegyületek keveréke, szürkésbarna színnel. Képződik 
a kőzeteknek a föld gyomrában történt megolvadása 
folytán. Sok helyen czementet készítenek belőle. 

Lávadisz, az Angolországban előforduló kennel
szénből készült fekete korall, jóval puhább a lávából 
készültnél. 

Lávafolyam, a megolvadt állapotban kivetett folyó 
lávatömeg. 

Laval, Mayenne franczia departement főhelye a 
Mayenne m., 30.000 lak. Élénk szövőipar. 

La Valetta, Málta sziget fővárosa 80.000 lak. Nagy 
erődítmények, kikötő, élénk kereskedelem É.-Afrika 
felé ; érsekség, egyetem, csillagda. 

Lavale t te (-let) K á r o l y J á n o s M á r i a F é l i x 
marquis, franczia diplomata, szül. 1806. nov. 25. 
Senlisben. 1853. senator, 1861—62. követ a*pápai 
udvarnál, 1865—67. belügy-, 1867—69. külügy
miniszter, 1869— 70. nagykövet Londonban, f 1881. 
Parisban. 

Lavalliére (-aljer) L o u i s e F r a n c o i s e de La-
b a u m e L e b l a n c de, szül. 1644., 1661 óta XIV. 
Lajos király szeretője, kitől 4 gyermeke született, 
1674. zárdába vonult, t 1710. jun. 6. 
Lavany, lithium (1. e.). 
Lavater J á n o s G á s p á r , német iró, szül. 1741. 

nov. 15. Zürichben; 1786 óta u. o. a Pétertemplom 
első lelkésze; mikor a francziák a várost elfoglal
ták, 1799. szept. 2. golyó által megsebesült s hosz-
szas szenvedés után f 1801. jan. 2. L. mint költő 
teljesen Klopstock hatása alatt állott. Az árczisme 
(1. e.) megalapítója. 

Lavatera, 1. mályvarózsa. 
Lavatio (lat.), mosás, fürdő; l a v a t o r i u m , mos

dótál, medencze. 
Lávaüveg, a vulkánok lávájának v. a magas ke-

mencze salakjának üvegszerü anyaga, ilyen az obsi-
dián és a hyalinüveg. 

Laveleye (lavlé) Emil , belga nemzetgazda, szül. 
1822. ápr. 5. Brüggeben, 1864. tanár Lüttichben. Szá
mos gazdasági művet irt franczia nyelven. Ugyané 

nyelven nagyobb munkát irt Deák Ferenczről, melyet 
Szász Károly magyarra fordított, f 1891. jan. 3. 

Lavendula, levendula, növény az ajakosak (labia-
tae) rendjéből. A /. officinalis v. I. vera, dísznö
vény, 25—30 cm. évelő bokrocska, lándzsalaku 
levélkéi kezdetben zöldek, később hamvasszürkék; 
virága kék, füszerillatu. Sárgás v. zöldes, az illatsze-
részetben használt 1. olajat szolgáltat. A l. stocheas 
Dél-Európában és a keleten terem, finomabb, a l. spica, 
(Francziaországban művelik) kevésbbé finom olajat 
szolgáltat. 

Lavendula-olaj, a szagos levendula (l. vera és 
angustifolia) gyönge virágainak vízzel párlása által 
nyert sárgászöld híg folyadék; kül. Dél-Francziaor-
szágban készítik és az illatszerészetben és gyógyá
szatban használják. 

Laves-féle tartó, Laves által fából és vasból szer
kesztett lencsealaku tartó, melyet a hídépítésben és 
tetőszerkezeteknél alkalmaznak. 

Lavigerie (lavizsrí) K á r o l y M a r t i a l A l l e -
mand , franczia bibornok, szül. 1825. október 31. 
Bayonneban, 1863. nancyi püspök, 1867. algiri érsek. 
Mikor a francziák Tuniszt megszállották, a pápa 
karthágói érsekké nevezte ki; mint ilyen a tuniszi 
kath. egyházat szervezte. 1888. nagy utat tett Euró
ban, hogy az afrikai rabszolgakereskedés megszün
tetése eszméjének a kormányokat megnyerje, e czélra 
egyleteket alapítson és adományokat gyűjtsön. 1890. 
elismerte a franczia köztársasági államformát s azon 
dolgozik, hogy a konservativ egyházi pártokkal is 
elfogadtassa ez álláspontját. 
Lavina, a hegyekről leguruló s e közben folyton 

növekvő hó- és jégtömeg. Van szé l - v. p o r i . , 
mely szétporlasztott friss hóból képződik; j ég i . , 
ez a meleg hatása folytán levállott, néha óriás nagy
ságú jégtömeg; hói. , ezt lecsúszó nagy hótömeg 
képezi. A 1. néha rendkívüli károkat s szerencsét
lenségeket okoz ; sok helyen fallal, kerítéssel stb. 
védekeznek ellene, jó védbástyát nyújtanak az erdő
ségek is. 

Lavinium, a monda szerint Aeneas által neje Lavi-
nia tiszteletére épített város Latiumban. 
Lavírozni (hollandi, = keresztezni), 1) kedvezőtlen 

szélnél zegzugos irányban vitorlázni, kerülni, for
dulni, hogy a hajó haladhasson; a körülményekkel 
számolni. — 2) (francz.), mosni; színeket vízzel el
mosni, hogy a határok egymásba folyjanak; au la-
v i s (ólaví), elmosott modorban. 

Lavis (Avisio), folyó Tirolban a Vedretta Marmo-
latában ered, L. helység m. az Etsbe folyik. 

Lavisse (-visz) E r n ő , franczia történész, szül. 
1842. Nouvion-en-Thiéracheban (Aisne), 1885. a 
párisi egyetemen az ujabb történelem tanára. Törté
neti és közoktatásügyi munkákat irt. 

Lavoir (francz., lavoár), 1) mosdó tál; — 2) mosó
intézet. , 

Lavoisier (lavoázié) A n t a l - L a u r e n t , franczia 
természettudós, szül. 1743. augusztus 26. Parisban. 
1768. az akadémia tagja. A rémuralom korában 
perbe fogták és 1794. máj. 8. lefejezték. Neve főleg 
mint vegyészé maradt fenn; megdöntötte a phlogis-
ton-elméletet és az u. n. antiphlogistikai vegytant 
alapította, a vegytannak ma is alapjául szolgáló 
oxydátiói elmélet felállításával. 

Lavotta J á n o s , zeneszerző és hegedűművész, 
szül. 1764. jul. 12. Puszta-Fődémesen, Pozsony m. 
Küzdelmes és viszontagságos éiete volt. Korán 
távozott a szülői házból s katonának állott; de e 
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pályát is elhagyva Bécsbe ment. Itt felderült sze
rencséje csillaga. Hangversenyeket adott s ünne
pelt és hires müvészszé lett. De kedélye nemsokára 
meghasonlott, könnyelmű életre adta magát s mint 
elzüllött ember járta be az országot. Nagy nyomor
ban halt meg 1820. aug. 10. Tályán, Zemplén megyé
ben. Nemcsak kitűnő hegedűművész volt, hanem 
jeles zeneszerző is. Százhúsznál több magyaros 
irályú, becses szerzeménye maradt fönn. Dalait or
szágszerte énekelték s sok (Az alföldön halászlegény 
vagyok én stb.) ma is népszerű. L. Kubinyi, Délibáb. 
Kubinyi-Vahot, Magyarország képekben. Életrajzát 
megírta Lauka Gusztáv. 

Law (angol, Iá = törvény), az angol jogban két
félét különböztetnek meg, a common law-t és a 
s t a t u t e law-t, amaz a nem törvényhozás utján lét
rejött szokásjogi szabály, ez azon királyi végzemé-
nyeket jelenti, melyek a két ház hozzájárulásával, 
tehát törvényhozás utján alkottatnak. 

Law (Iá) J ános , hirhedt pénzügyi szédelgő, szül. 
1671. Edinburgban, 1716. Parisban részvényre ban
kot alapított, mely 1718. állami intézet lett s számos 
szabadalmat kapott; a részvényekkel óriási szédel
gés támadt, melyben sok ezer ember elvesztette va
gyonát; L. megszökött Parisból, f 1742. 

Lawn tennis (laun-), nagyon kedvelt angol társas 
labdajáték. 

Lawsonia, növény a lythrariaeák rendjéből. L. 
á l b a , hennacserje, valódi alkanna, Észak-Afrikában, 
a. keleten, Dél-Ázsiában és Nyugat-Indiában müvelik; 
szolgáltatja a keleti, festésre használt alkannagyöke-
ret. Leveleivel (henna) festik a keleti nők már az ó-kor 
óta körmüket, tenyerüket és talpukat sárgára; a 
henna azonkívül bőr és selyem festésére is szolgál. 

Law-ward (ang. = a törvény őre), e két szó ösz-
szeolvadásából fejlődött az angol lord szó, mely ma 
főurat jelent. 

Lax (lat.), laza, ledér, feslett. 
Laxantia (lat.), hashajtószerek. 
Laxenburg, Bécstói 15 kmnyire fekvő helység a 

Schwechat m., császári palota nagyszerű parkkal, 
benne a gót stílben épült Franzensburg. 

Layard (léard) A u s t i n Henr ik , angol író és ré
gész, szül. 1817. márcz. 5 Parisban; 1854 óta kiváló 
politikai szerepet játszott, 1877 — 80. konstantiná
polyi nagykövet volt. Sokkal nagyobb érdemeket 
szerzett régészeti buvárlataival; 1845 óta nagy 
arányú ásatásokat folytatott a régi Niniveh és Babylon 
helyén s azok fontos eredményeit két nagy munká
ban tette közzé. 
Lay days (francz. jours de planche), azon napok, 

melyek a hajósnak a hajó ki- és berakodására ren
delkezésére állanak. E napok száma a kikötők szerint 
különböző; a berakodásra legfelebb 10 nap, a be- és 
kirakodásra többnyire 14 nap; ha a berakodás to
vább tart, a hajós demurraget (1. e.) tartozik fizetni. 
Laynez (lainesz) J a k a b , 1556 óta a jezsuita rend 

1. főnöke, szül. 1512. Almancarioban, Loyola Ignácz 
•társa, sokat utazott, főleg a rend terjesztése végett. 
f 1565. Rómában. 

Laz, község Zágráb m., 2031 lak. 
Láz, község Trencsén m., 1660 lak. 
Líi, febris, a test normális hőjét (37.5° C.) felülha

ladó hőmérséklet; féllázas hőmérséklet 37.5—38.0°; 
könnyű láz 38.0 — 38.5; mérsékelt láz 39.0 reggel, 
39.5 este; jelentékeny láz 39.5 reggel, 40.5 este; 
magas láz 39.5 reggel és 40.5 esti foknál magasabb 
hőmérsék; tulheves láz (hyperpyreticus) 41.5 fokon 

felül. A 1. reggel rendesen alábbhagyó, este pedig fo
kozódó. Az ingadozás nagysága adja meg a láz jel
legét. F o l y t o n o s láznál (febris continua) ezen in
gadozás 1 f o k ; a l á b b h a g y ó l.-nál (febris remittens) 
legfeljebb 1.5 fok; f é l b e n h a g y ó l.-nál (febris inter-
mittens) napközben magas lázas hőmérsékek lázmen
tes időszakokkal váltakoznak; v i s s z a t é r ő láznál 
(febris reccurens) többnapi lázas hőmérsék többnapi 
lázmentes időszakkal váltakozik. A láz tünetei, a 
magas hőfokon kivül, az érlökésgyorsulása (90—120 
lökés perczenkint) vmint a légzés gyorsulása (per-
czenkint több mint 20 légvétel), borzongási és forró
sági érzet, szomj, bágyadtság, sötét, üledékes vizer 
let, zavaros fej, szédülés, némelykor tévelygés. Maga 
a 1. sohasem önálló betegség, hanem mindig csak 
vmely betegség tünete. Okai lehetnek: a vér fertőzése 
szétbomló anyaggal, genynyel, evvel, baktériumok
kal, stb. Állandó lázzal járnak a tüdő, sziv, vesék és 
máj egyes megbetegedései. Kezelés tiszta levegő, hűs 
szobahőmérséklet, hideg borogatások, lehütő fürdők, 
v. begöngyölések, végre kül. a l á z e l l e n e s s z e r e k 
(antipyretica), rnint a chinin, antipyrin, antifebrin, 
phenacetin, thallin, salicylsav stb. 

haza., a szilárd testek azon halmazállapota, a mi
dőn az egyes részecskéket kezünkkel könnyen el
választhatjuk ; olyan szerkezet, melynek részei kel
lően összekötve, merevítve nincsenek. 

Lazacz, salmo salar, 1. szemling. 
Lázadás, b ű n t e t t ; olyan csoportosulás, melynek 

czélja: 1) az országgyűlést, annak valamely házát v. 
bizottságát; — 2) a közösügyek tárgyalására kikül
dött bizottságokat, v. ezek egyikét v. azoknak vala
mely albizottságát; — 3) a magyar kormányt erőszak-
v. veszélyes fenyegetéssel hivatásának szabad gya
korlatában akadályozni v. vminek elhatározására, 
vmely intézkedés v. valaminek elhagyására kény
szeríteni; továbbá a polgárok vmely osztályát, nem
zetiségét v. hitfelekezetét fegyveresen megtámadni. 
Maximalis büntetése 15 évi államfogház. B. T. K. 
152—153. §. 

Lázár, 1) bethániai Mária és Márta testvére, kit 
Jézus halottaiból feltámasztott; — 2) a s z e g é n y 
(Lukács evang. 16., 19.), a betegek és ügyefogyottak 
védszentje; innen a kórházak l a z a r e t elnevezése. 
Lázár ( s z á r h e g y i ) , grófi család, Erdély legrégibb 

székely eredetű családainak egyike, szakadatlan le
származását a XV. sz. elején élő Nagy-Lázár Bálintig 
viszi fel. Erdély történetében a fejedelmek alatt fon
tos szerepet játszott; egyik ága már 1702. emelke-
tett grófságra, a másik 1733. kapta a bárói és 1745. 
a grófi rangot. — l ) F e r e n c z gróf, István csiki fő-
királybiró fia, szül. 1675. I. Lipót alatt egyidejűleg 
csiki főkapitány; 1702. grófi rangra emeltetett. Részt 
vett II. Rákóczy Ferencz mozgalmában; e miatt el
kobzott javait csak 1711. kapta vissza, 1721. kir. 
táblai ülnök. 1736. csiki főkirálybiró lett. f 1742. — 
2) G y ö r g y gr., szül. 1807., a katonai pályára lépett; 
1848. jun. 1. az 1. honvédzászlóaljnál őrnagy, szept. 
alezredes, okt. ezredes, nov. 1. tábornok lett, de 1849. 
jan. 3. lemondott és Windischgraetznél igazolásra 
jelentkezett, az 1849. febr. 5-én reá kimondott halá
los ítéletet kegyelem utján 10 évi fogságra változ
tatták át; ebből másfél évet töltött ki Kufsteinban. f 
1861. ápril 24. — 3) J á n o s , gróf, György maros
széki főkirálybiró fia. szül. 1703., 1733. bárói rangot 
kapott, 1736. erd. kir. táblai ülnök. 1738. Rákóczy 
Józseffel való egyetértés gyanúja miatt fogságba ke
rült. Kitisztázván magát, 1742. belső-szolnoki főis-
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pán, 1745. gróf, 1746. kir. táblai elnök és főkormány
széki tanácsos, 1751. országos elnök lett. f 1772. 
nov. 26. — 4) J e n ő gr., volt orsz. képv., szül 1845. 
okt. 12., a család azon ágából származik, mely 1702. 
nyerte grófi méltóságát. 1869. medgyesfalvai birto
kán műfaragászati műhelyt rendezett be, szövészeti 
iskolát is alapított. 1887 — 92. képviselő. — 5) Kál
m á n gr., természettudom, iró, szül. 1827. Erzsébet
városon. 1848. honvédkapitány, majd az alkotmány 
visszaállítása után orsz. képv. volt. Népszerű ter
mészetrajzi munkáit éles megfigyelés és magyaros, 
kellemes stil jellemzik. Főleg a madarak életét irta le 
kedvvel, f 1875. L. Reform. 1874. — 6) L á s z l ó gr. 
István alezredes fia, szül. 1780. márcz. 5., 1825. fő
kormányszéki tanácsos, 1828. íőkanczellár s 1837. 
helyettes országos elnök. Mint kir. biztos elnökölt 
az 1848-iki csiksomlyói székely népgyűlésen. 1850. 
v. b. t. tanácsosi ranggal vonult nyugalomba, f 1864. 

Lázár, 1) Ádám, orsz. képv., szül. 1821. decz. 24. 
Marosvásárhelyt. Jogi tanulmányait bevégezve, ügy
véd, 1869 óta — az 1875 —78-iki országgyűlést ki
véve — folyton képviselő. — 2) Á r p á d , orsz. képv., 
szül. 1855. Dobrán. Középiskoláit Szászvároson és 
Nagy-Enyeden befejezve, Bécsben a mérnöki tanfo
lyamot végezte, 1887 óta orsz. képviselő. — 3) Béla 
tanár, szül. 1869. Nagy-Váradon, 1891 óta a buda
pesti szinészeti gyakorló iskola tanára. Számos iro
dalomtörténeti és aesthetikai dolgozata jelent meg. — 
4) V i l m o s 1848/49-iki honvédezredes, az aradi vér
tanuk egyike, szül. 1815. Nagybecskereken. A kato
nai pályát mint huszárhadnagy még 1848 előtt oda
hagyta, s özvegy Halassyné Reviczky Máriával lépve 
házasságra, zempléni birtokán gazdálkodott. A ma
gyar hadseregbe századosi ranggal lépett, majd ez
redessé és a 9. hadtest egyik dandárparancsnokává 
lett, innen az oroszok bevonulása után a déli hadse
reghez került s részt vett a temesvári csatában. A 
csatavesztés után Dessewffyvel Lúgosról Karánse
besre, innen egymaga Hátszeg felé vezette 4000 
főnyi seregét, aug. 19. letette a fegyvert; az osztrákok 
mint volt császári katonát golyó általi halálra ítél
ték s az Ítélet 1849. okt. 6. Aradon hajtatott rajta 
végre. V. ö. A r a d i v é r t a n u k . 

Lazaret (lat.), kórház. 
Lázárföld, község Torontál m., 1989 lak. 
Lázár is ták, Paulai Szt. Vincze áúal 1624. alapított 

szerzetrend a hitoktatás, népnevelés, később a beteg
ápolás czéljaira; most is számos kolostora van, de 
hazánkban egy sincs. 

Lazarus Mór icz , német iró, szül. 1824. szept. 15. 
Filehneben (Posen). 1873 óta a bölcsészet tanára 
a berlini egyetemen. Számos bölcsészeti művet irt. 

Lázellenes szerek, antipyretica, 1. láz. 
Lázerfü, laserpitium, edényes növény az ernyősök 

rendjéből; a z s i n ó r o s és a b o r z a s 1. levélkéi szá-
las-lándzsások, épélüek v. legalább sallangalakuak v. 
hasábosak ; a s z é l e s l e v e l ű és az archangelica 1. 
levelei szélesek, tojásdadok v. kerülékesek ; a széles 
levelű az alhavasi .tájtól a rónaságig, a másik a 
Tátra alhavasi és felső erdő-tájában terem. 
Lázi, község Veszprén m. 1134 lak. 
Lázok, keresztény bányásznép ázsiai Törökország

ban, főleg Trapezunt vilajetben, 1878 óta részben 
orosz uralom alatt áll. 

Lázsi v. lázsia, az agio szónak módosulata ; 1 á -
z s i á s , aminek agioja van, pl. lázsiás tallér. 

Lazur, átlátszó festékkel való könnyű bemázolás ; 
1. fes ték , oldható festőanyag, mely a papíron átlát

szó réteget alkot, mint indigokarmin, oldható ber
lini kék, karmin-oldat, orseille, safflor- és faveres ; 
gummigutti, pikrinsavas indigó, borköves zöld-
gálicz ; sépia és a vizben oldható kátrányfestékek. 

Lazurkő, lapis lazttri, ásvány, natronmésztimsili-
kát kénsavval; leginkább vaskos, hintett, szemcsés. 
Gyönyörű kék, néha veres, zöld v. színtelen ; üveg-
fényű. Leihelyei Khina, Perzsia, Szibéria, Chile. Dísz
tárgyakra dolgozzák fel ; hajdan porából készítették 
a drága ultramarin festéket. 
Lazzaroni (ol., ladza-), Olaszországban, főleg Ná

polyban a koldusok és csavargók neve. 
Lazzi (ol.), bohócztréfák. 
L. c, loco cilato (lat.), idézett helyen ; 1. s., locus 

sigilli, a pecsét helye okmányon. 
Lé, leves, továbbá némely gyümölcsből kiszivárgó 

nedv, (szőlőlé, szilvalé stb.) ; hólé stb. S z ó l á s m ó 
d o k : Minden 1.-ben kanál. — Egybeszürték a 1.-t. 
— O itta meg a 1.-t. — Csapja a 1.-t. — Keserű a l.-e. 
Leader (ang., líd-), lóversenynél a vezető ló ; vezér-

czikk (leading article); az angol parlamentben párt
vezér. 

League (ang.,líg), 1) ang. tengeri mértföld = 5564.& 
m.;— 2) szárazföldi ürmért. = 3statute mile (mejl) = 
4827,95 m., v. 3) london mile = 4571.9 m., különben 
egy órai úthossz jelölésére is használják. 

Leamington (limingtn), város Warwick angol 
grófságban, 23.000 lak. Látogatott fürdőhely. 

Leander , Hero (1. e.) kedvese. 
Leánder, nerium oleander, 1. torokrojt. 
Leányág, a női leszármazóktól származóknak ága, 

adományi és nemesi birtokokban örökösödési joga 
nem volt, kivéve ha külön biztosították, de a 1.-ban 
is első sorban a férfiak jöttek tekintetbe. 

Leánybéka, leveli béka, 1. e. 
Leánynegyed, quartaliiium, adományi és csu

pán a íiágbeli utódoknak szóló nemesi javakból a 
leányágnak a 1. járt; ezt a jószágon fekvő tehernek 
tekintették s ép azért semmiféle intézkedés által kor
látozni v. megvonni nem lehetett és elévülés alá sem 
esett. A 1. a leányágat egyáltalán illette s a lányok 
azon rendben követelhették, amint az első szerzőhöz, 
közelebb állottak. Állott a 1. a jószág negyedrészé
ből, melyet v. természetben adtak ki v. pedig értékét 
téritették meg. 

Leányőrző (A), vigj. K i s f a l u d y K.-tól (1827). 
Leányvár , 1)1. Bihar. — 2) Selmecz városában az 

ugynev. uj vár ; a hozzá fűződő mondát dolgozta 
föl "A "l.-i boszorkány« czimü költői elbeszélésében 
gróf Zichy Géza. 

Leányvásár , hazánk több vidékén, főleg szerbek 
és oláhok közt divik azon szokás, hogy az eladó 
lányok ingó hozományukkal bizonyos időben és 
helyen összejönnek ; ugyanott megjelennek a háza
sulandó legények ; a kölcsönös megismerkedésnek 
gyakran házasság a végf. 

Lear (lír), a monda szerint Britannia királya, ki 
mindenét szétosztotta leányai között azzal a kikötés
sel, hogy kötelesek őt eltartani, de a hálátlan gyer
mekek szivtelenül bántak az aggastyánnal. Shakes
peare egyik tragédiájának (ford. Vörösmarty M.) hő
sévé választotta. 

Leb, az aether (1. e.) magyar neve. 
Lebadeia (most Livadia), Zeus Trophonios hires 

jósdája Boeotiában a Helikonon. 
Lebedia, Anonymus szerint azon terület neve, me

lyen az ősmagyarok, Dentumogeriából kiköltözve, 
884. megtelepedlek. Ez a Fekete tenger északi part-
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ján, a Dnjeper folyam mellékén elterülő földet foglalta 
magába, s a kazárok birodalmához tartozott. Nevét 
állítólag Előd, másként Lebedius vezértől nyerte. A 
magyarok 3 évig laktak itt; 888. a besenyők által 
nyomatván, egy részük visszatért Ázsiába, a másik 
tovább folytatta vándorlását Etelköz felé. 

Lebegő adósság, függő a. (1. e.). 
Lebel, szellő (némely költőnknél). 
Lebel Miklós , a L. fegyver (1. e.) feltalálója, szül. 

1838. ; 1857. tiszt, 1887. ezredes, f 1891. jun. 6. 
Lebel-fegyver, tűzi fegyver, ismétlő szerkezettel. 

Lebel franczia ezredesíalálmánya. A franczia ésorosz 
hadsereg jelenleg ezzel a fegyverrel van felszerelve. 
Lebélyegzés, az értékpapírnak bélyegjelzéssel való 

ellátása oly czélból, hogy ez által bizonyos tény
körülmény igazoltassák; pl. ha a részvénynek nincse
nek szelvényei, l.-sel igazolják az osztalék kifizeté
sét; l.-sel jelzik a részvény névértékének leirás foly
tán történt leszállítását; le-v. f e l ü l b é l y e g z e t t 
s o r s j e g y e k , 1. felülbélyegzés. 
Lébény, község Mosón m., 2969 lak., román stílű 

régi templom; az itteni S z t - J a k a b r ó l nev. a p á t 
s ág alapítását (1208.) a Héderváryak őseinek, 
Posa és Lébény testvéreknek köszöni. A Benedek
rendiek a mohácsi vészig mint külön apátságot' 
birták; 1539. a pannonhalmi főapátsághoz csatol
tatott. II. Ferdinánd a jezsuitáknak adományozta, kik 
a régi csúcsíves templomot átalakították. A rend fel
oszlatása után az apátság jószágai a vallásalaphoz 
csatoltattak, utóbbaZichygrófokkapták adományba. 

Lebkő, meteor, 1. e. 
Leboeuf (-böf) E d m o n d , franczia tábornagy szül. 

1809. decz. 6. Parisban. 1854. a krimi hadjáratban 
tábornok, 1869. hadügyminiszter, 1870. tábornagy, 
mint hadügyminiszter kijelentette, hogy Franczia-
ország harczkész, mi siettette a háború kitörését; 
Metzben német hadi fogságba került, f 1888. jun. 7. 

Lebrun (löbrőn), 1) Káro ly , franczia festő, szül. 
1619. febr. 24. Parisban, f 1690. febr. 12. mint XIV. 
Lajos udvari festője és az akadémia elnöke. Decorativ 
festményei főleg a Louvreban láthatók; — 2) K á r o 1 y 
Fe rencz , Piacenza hge, franczia államférfiú, szül. 
1739. márcz 19. St-Sauveur-Landelinben. Napóleon 
alatt fontos szerepet vitt, 1804. birod. kincstár
nok, Liguria kormányzója és herczeg lett. f 1824. 
jun. 16. 

Lebzselni, ácsorogni, az időt haszontalanul tölteni. 
Leccage (-ázs), 1) cseppfolyós áruk kis mérték

ben való eladásakor a kicsordulás folytán beálló 
veszteség; 2) azon engedmény, melyet a nagykeres
kedő a kis mértékben eladónak ezen veszteség pótlá
sára nyújt; V*—3% közt váltakozik. 
Lecce (lecse), olasz tartomány, ter. 7891 km2 

554.000 lak. főhelye L. 23.000 lak. 
Lech (Licus), hajózható folyó Bajorországban, 

Vorarlbergben a Formarintóban ered, Füssennél nagy 
vízesést alkot, Lechsend m. szakad a Dunába. 
Lechmezei ütközet (955.), 1. Augsburg. 
Lechner, 1) Á g o s t o n , a bpesti jogi egyetemen a 

közjog nyilv. rendes tanára, szül. 1836. nov. 1-én 
Budán. A jogot Budapesten és Bécsben végezvén, 
1857 — 61. a pozsonyi jogakadémia helyettes, 1861. 
rendkívüli, 1865. nyilv. rendes tanára, 1869. a bpesti 
egyetemen a közjog nyilv. rendes tanára, 1885 — 86. 
egyetemi rector. Nagyobb tanulmányt irt az 'Önkor
mányzatról* (1871.) és sajtó alá rendezte Korbuly 
Imre »Magyar közjog«-ának harmadik kiadását. — 
2) László dr., a budapesti II. ker. állami főgymna-

sium tanára, szül. 1841. Budapesten. Számos tanügyi 
czikket irt. 

Lechnitz, község Szepes m., 514 lak. A Dunajecz 
mellett ; határában fekszik a Vörös klastrom, mely 
1319-ben a karthausiak számára épült. Kőfallal van 
kerítve, közepét a templom foglalja el. A kolostortól 
k.-re van a koronahegyi (smerdzonkai) hideg kénes 
égvényes savanyúvíz fürdő. 

Lecky W i l l i a m E d w a r d H a r t p o l e , kiváló an
gol művelődéstörténész, szül. 1838. márcz. 26. Dub
linben, Londonban él. Hires müve : »A felvilágoso
dás történelme Európában* (megj. magyarul is), 
melyben Buckle (1. e.) természettudományi módszerét 
használja. Megírta Anglia XVIII. sz. történetét is. 

Leeluse (-klüz) K á r o l y , 1. Clusius. 
Lecocq (lökokk) K á r o l y , franczia operetté-szerző, 

szül. 1832. Parisban; dallamos, élénk operettjei közül 
nálunk is kedveltek az »Angot asszony leánya*, 
»Giroflé-Girofla«, »Koziki«, »A kis herczeg*, »Nap 
és hold« stb. 

Leconte de Lisle (lökónt d'líl), K á r o l y M á r i a , 
franczia költő, szül. 1818., hellenizáló lyrai költemé
nyekkel tűnt fel 1853-ban. 1886. Hugó Viktor utóda 
a franczia akadémiában. Műfordításai is jelesek. 

Lecouvreur (lökuvrőr) Adr i enne , franczia szí
nésznő, szül. 1692. Fismesben (Champagne), 1717-től 
a párisi Théátre francais tagja; Seribe és Legouvé 
egy nálunk is gyakran játszott színművének hősnője. 

Lecsapódás, a meleg hatása alatt gőzzé alakult 
folyékony testeknek a lehűlés folytán beálló csepp-
folyósodása. L. következése az eső, harmat, hó, köd 
mint csapadék és az ejtési folyamat, 1. e. 

Lecsapolás, általában minden vízelvezetés, melynek 
czélja vmely vizzel borított v. vizenyős területről a 
vizet levezetni, hogy a területet mivelés alá lehessen 
venni; a 1. történhetik nyilt árkok, alagcsövezés v. 
szivattyúzás által. A vízjogi törvény szerint a 1.-nak 
teljes kártalanítás mellett elsősége van a vízhaszná
latokkal szemben. Nagyobb területen a 1. czéljából 
az érdekeltek társulattá alakulhatnak, melybe a ki
sebbség hatóságilag bevonható. A l.-ok tervezése és 
végrehajtása a kultúrmérnöki hivatalok (1. e.) leg
fontosabb teendői közé tartozik. 
Lecsapoló árok, vízlevezető árok vmely terület 

lecsapolásánál. 
Lectio (lat.), felolvasás, leczke. 
Lector (lat.), felolvasó ; nyelvtanárok czime (kül. 

egyetemeken); egyike az alsóbb papi rendeknek. 
Lecture (francz. lektűr, ang. lekcsur), olvasmány, 

felolvasás ; lecturer (ang.), felolvasó, segédlelkész, ki 
a vasárnap délutáni hitszónoklatot tartja. 

Lécz, rendesen fenyőfa deszkákból egynéhány cm. 
szélesre fürészelt, több méter hosszúságú faáru. Leg
nagyobb mennyiségben zsindelyezés alá használják, 
mint léczezést v. l.-keritéshez. 

Leczkepénz, a német egyetemi rendszer szerint az 
egyetemen a hallgató heti óráinak száma szerint 
fizetett tandíj ; a budapesti egyetemen 1 frt 5 kr. volt 
a 1. félévre egy-egy óra után 1890-ig, a mikor meg
szűnt és átlagosan 30 frtban állapították meg a félévi 
tandijat, tekintet nélkül az órák számára. 
Léczkerités, léczekből készített kerítés ; a léczeket 

kő- v. fa-oszlopok közé többé-kevésbé sürün egymás 
mellé s rendesen függélyesen helyezik el. 

Léda, Tyndareos spártai király neje, a hitrege sze
rint Jupiter kedvese, ki őt hattyualakban látogatta 
meg s Castor és Pollux, Heléna és Klytaemnestra 
anyjává tette. 
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Lédecz, község Nyitra m., 797 lak. Portiandi cze-
mentgyár. 

Ledenicze, község Modrus-Fiume m., 2070 lak. 
Lederer Á b r a h á m , nyűg. képezdei tanár, paeda-

gogiai iró, szül. 1827. jan. 9. Libochowitzban, Cseh
országban. Tanulmányait a prágai tanítóképzőben 
befejezvén, előbb Lundenburgban (Morvaorsz.) volt 
tanító, később Tatán igazgató tanító. Iskolája itt va
lóságos mintaiskola lett s fölkeltette az irányadó kö
rök figyelmét. Itt tanult meg magyarul. 1857. a hely
tartó tanács által Budapesten felállított izr. képezde 
és mintaiskola igazgatója lett, s itt működött 1868-ig. 
Ekkor L.-t mint külföldit az igazgatóság alól fölmen
tették, de érdemeit Eötvös elismervén, meghagyta az 
intézetben a paedagogia tanárának, hol 1890-ig mű
ködött. Ekkor nyugalomba vonult, de az irodalom te
rén folyton működik. 1884. élénk részvéttel ünnepelte 
25 éves jubileumát az Akadémia dísztermében. Évti
zedek óta hazánk paedagogiai lapjainak buzgó mun
katársa. Egyéb munkái: A szoktatás módszere. Az 
ápolás módszere. A példaadás. A társadalom paeda-
gogiája. Az osztatlan népoktatás tanterve, stb. L. 
Paedagogiai Szemle 1882. Verédy, Paed. encyclopae-
dia, De Gubernatis »La Hongrie«. 

Ledinczi, község Szerem m., 1333 lak. 
Lednek, oróbus, növény a pillangósak rendjéből. 

Nálunk a tavaszi 1., o. vemus; sárga 1., o lutcus; 
feketedő 1., o. niger; fejérsárga 1., o. ochroleucus; 
fejér 1., o. albus és szürkés 1., o. canmeus fajok te
nyésznek. 

Ledniczei barlang, 1. Szilicze. 
Ledochovszki M i c z i s z l á v gróf, szül. 1822. okt. 

29. Gorkiban, Szandomir közelében ; 1866. posen-
gneseni érsek, 1874. összeütközésbe jutott a porosz 
kormánynyal, kétszer fogságra ítéltetett, végül elmoz-
dittatott; 1875. a pápa bibornokká nevezte ki, 1876 
óta Rómában lakik. 

Ledőlt szobor, költ. Petőfitől, a haza allegóriája. 
Ledru-Rollin (lödrü-rollen) S á n d o r Ágos t , fran-

czia politikus, szül. 1807. febr. 2. Parisban. 1830-ban 
ügyvéd, a socialista mozgalmak vezére, 1847. kép
viselő, 1848. rövid ideig belügyminiszter, azután a 
szoczialisták vezére, kiknek sikertelen felkelése után 
Angolországba menekült, 1870. visszatért Parisba, 
1871. a nemzet-gyűlés tagja, f 1874. decz. 31. 
Ledűlt Hunyaddal a haza védfala! B e r z s e n y i : 

Szilágyi. 
Lee (lí), R ó b e r t Ödön , az é.-amerikai polgárhá

borúban a déli államok hadseregének fővezére, szül. 
1807. Stratfordban Virginiában. 1862. adéli hadsereg 
főparancsnoka, váltakozó szerencsével harczolt, 1863. 
Pensylvániában vereséget szenvedett. 1864. Rich-
mondba vonult vissza, 1865. megadta magát Grant 
tábornoknak, f 1870. okt. 12. 

Leeds (lídsz), város York angol grófságban, a L.
Liverpool-csatornának az Aire-rel való egyesülésénél 
368.000 lak. Nagy posztó- és gyapju-ipar, vasöntö
dék, gépgyárak, élénk kereskedelem. 

Leeuwarden (léhu-), Friesland hollandi tartomány 
fővárosa, 30.000 lak. Élénk kereskedelmét előmozdítja 
a Harlingenbe vezető és a Dokkumon át nyúló csa
tornahálózat. Királyi palota. 

Lefebvre (löfevr) F e r e n c z József , danzigi hg., 
franczia tábornagy, szül. 1755. Ruffachban Elzász
ban. A forradalmi háborúkban gyorsan emelkedett, 
1804. marsai, harczolt Spanyolországban, Tirolban, 
Wagramnál. Napóleon lemondása után a Bourbonok
hoz csatlakozott, f 1820. 

Lefegy verezés, 1) a tényleges szolgálatban levő had
sereg létszámának leszállítása. Ujabban sok oldalról 
azon igyekeznek, hogy a nagy katonai hatalmakat 
l.-re, illetőleg az álló hadsereg létszámának leszállítá
sára, s ezzel a roppant katonai teher enyhítésére bír
ják ; e nemes törekvések azonban gyakorlati ered
ménynyel nem kecsegtetnek; — 2) fegyvereitől való 
megfosztása a legyőzött ellenségnek v. támadónak. 

Lefejteni, vmely folyadékot az edény fenekén leüle
pedett anyagról, iszapról, csapadékról lehúzni pl. a 
bort a seprűről; bányászati értelemben jelenti az 
akna v. tárna kőzetének robbantás v. csákánymunka 
által való eltávolítását. 

Lefejtett vonal, 1. evolvens. 
Lefejtő vonal, 1. evolvens. 
Leflő Adol f K á r o l y Manó , franczia tábornok, 

szül. 1804. nov. 2. Lesnevenben. 1831 óta Afrikában 
szolgált, 1848. tábornok és a köztársaság követe Pé
tervárt, 1849. a nemzetgyűlés tagja, az államcsíny 
idején elfogatott, 1852. száműzték, 1859. visszatért, 
1870 — 71. hadügyminiszter, 1879-ig pétervári nagy
követ, f 1887. nov. 16. Parisban. 

Lefoglalás, 1. végrehajtás. 
Lefokozás, degradatio, 1. e. 
Lefort (löfór) F e r e n c z J a k a b , N.Péter kegyen-

cze, szül. 1653. Genfben. 1675 óta orosz szolgálat
ban. Franczia alapon szervezte a hadsereget, meg
vetette az orosz tengeri hatalom alapját. I. Péter ke
gyét megnyerve, 1694. tengernagy és az orosz had
sereg főparancsnoka, f 1699. márcz. 12. 
Lég, minden gázalakú test, különösen a légkörünk 

levegője, 1. atmosphaera. 
Légakna, azon akna, melyen keresztül fris levegőt 

juttatnak a bányába. A 1. létesítése s fentartása igen 
sok bányára nézve létkérdés. így nevezik azon árkot 
is, amelyet ujabb időben nagy épületek körül hagy
nak a czélból, hogy a földalatti helyiségek is világo
sak és jól szellőzöttek legyenek. 

Legális (lat.), törvényes, l e g a l i t á s , törvényszerű
ség, l e g a l i z á l n i , törvényesíteni, hitelesíteni. 
Legal tender (ang., ligel tender), a bankjegy azon 

tulajdonsága, hogy törvényes fizetési eszközül szolgál. 
Légáram, a földünket körülvevő levegőnek moz

gása, mely, ha erős. mint szél, vihar, orkán lép fel. A 
l.-ot főleg a levegő részletes fölmelegedése okozza, 
mert a melegebb lég könnyebb lévén, felemelkedik s 
helyébe más, hidegebb levegő áramlik. A l.-ot sok
szor mesterségesen hozzák létre ventilátor, melegített 
kürt stb. által (1. szellőztetés). 

Legatio (lat.), követség. 
Legatum (lat.), hagyomány (1. e.). 
Legátus (lat.), l)követ, a római szentszék meghatal

mazottja. Az intézmény eredete visszavezethető az 
apocrisariusokra, kik a pápa követei voltak a kon
stantinápolyi császári udvarnál ; ha a szentszék 
személyzetéből vannak véye, nevök l. a latere. A 1. 
meghatalmazása különböző terjedelmű lehet és hatás
köre a pápai hatalom növekvésével v. csökkenésével 
növekedett v. fogyott. A szentszék állandó követeit 
a külföldi hatalmaknál nuntiusoknak (1. e.) nevezik ; 
— 2) /. natus, olyan főpap, ki már állásánál fogva 
a legatusi rangot viseli, mely pápai adomány követ
keztében az illető álláshoz van kötve; ilyen 1. 
(született követ) nálunk az esztergomi érsek ; — 
3) 1.-nak nevezik nálunk a helvét hitvallásuaknál 
azon papjelöltet, ki sátoros ünnepeken az egyes 
eklézsiákba küldetik s az ünnep napján alkalmi pré-
dikácziót tart. 
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LÉGHŐMÉRSÉKLET 

Légcső, trachea, a gége és tüdők között fekvő, 
10—12 cm. hosszú, nem teljes porczgyürükből álló 
cső, mely alul 2 ágra (hörgők, bronchi) oszlik. Por, 
füst, kártékony gázok stb. gyakran hurutját (tra-
cheitis) okozzák. 
Légcsőmetszés, tracheotomia, a légcső műtéti 

megnyitása és ezüst légző cső bevezetése dagana
tok, croup, hangszálagvizenyő, idegen testek gégébe, 
légcsőbe jutása, fuladási veszély esetén stb. ; magá
ban véve nem veszélyes; igen gyakran életmentő 
eljárás. 

Légcsövek, trachea, a levegőben élő izlábuak (ar-
thropoda) lélegző szerve. Faalakulag elágazó,hengeres 
csövek pödördeden megvastagodott fallal, melyek 
az egész testben elágaznak s igy a levegőt minden
hova eljuttatják. Külső nyilasuk rendesen a test felü
letén, az egyes izeken van elhelyezve; ezek a lég
l y u k a k (stigma). 

Légdaganat, emphysema, levegő meggyülemlése a 
bőr alatt, bordatörésnél és tüdősérüíésnél főleg a 
mellhártyán, üszkösödésnél a gázok bomlásának kö
vetkezménye. L. még tüdőlégdaganat. 

Lege artis (lat.), a művészet szabályai szerint. 
Lege et flde (lat.), törvénynyel és hűséggel, Ferencz 

császár és magyar király jelmondata. 
Legelői jog, 1) úrbéri viszonyból eredő jog, melyet 

régebben a földesúrral együtt gyakorolt a jobbágy. 
Az 1836 : VI. t.-cz. 3. § a szerint a jobbágyok legelői 
a földesúrétól elkülönitendők, és az 1871 : LIII. t.-cz. 
szerint a volt jobbágyok tulajdonát tevő földeken 
az egykori földesurat a legeltetés joga nem illeti 
meg, és viszont. A legelő-illetmény legkisebb mér
téke négy hold, mely csak akkor szállítható le, ha a 
volt földesúrnak része ugyanazon határbeli legelő
illetőségéből ennek elégtelensége miatt ki nem kerülne; 
— 2) l e g e l t e t é s i s z o l g a l o m , melyet az osztr. 
p. t. 499—502. §§-ai részletesen szabályoznak, de 
a mely nálunk ily alakban és használatára nézve 
ennyire kiterjedt mérvben nem divik. 
Legelső (A) magyar embera király. V ö r ö s m a r t y : 

Fóti dal. 
Legenda, t.i.pars(lat., = olvasandó, olvasni való), 

1) a középkorban igy nevezték azon könyvet, melyet 
a nép előtt a templomban olvastak s otthoni olvasga
tásra is kezébe adtak; ma a keresztény egyház monda
köréből, leginkább a szentek életéből vett elbeszélése
ket értjük 1. alatt. A leghíresebb magyar l.-ák Sz.-Ist
vánról, Sz.-Lászlóról és Sz.-Margitról (IV. Béla leányá
ról) szólnak. A középkor leghíresebb 1. gyűjteménye 
a Legenda a u r e a (1. aranylegenda), tudományos 
feldolgozásuk pedig a Bollandisták Ac ta S a n c t o -
rum-a. A magyar legendagyüjtemények közül neve
zetesebbek az Érdy-codexbeli (1. e.) és a debreczeni 
legendárium a debreczeni codexben (1. e.). Irodal
munkban egyes l.-ák költői feldolgozásait adták Te
mesvári Pelbárt (Katalin-iegenda, 1. e.) s ujabban 
Arany, Tompa, Gyulai stb. — 2) Az éremtanban az 
érmek felirata és körirata; térképeken, tervrajzokon 
stb. a rajzot kisérő névjegyzékek. 

Legendárium, legendagyüjtemény. 
Légeny, nitrogén (1. e.). 
Légenysav, salétromsav, 1. e. 

Legénység, a hadseregnek azon tagjai, akik nap
ról-napra számítva kapják illetményeiket: a közkato
nák és altisztek ; l.-i állomány a I.-hez tartozók 
száma. 
Légér (francz. lézsér), könnyű, könnyed, hanyag. 
Légerőműtan, aéromechanika (1. e.). 

Legfőbb felügyeleti jog, 1. felügyeleti jog. 
Legfőbb Ítélőszék, azon bíróság, melynek ítéleté

től felebbezésnek helye nincsen. Az 1723-iki szerve
zés után a kir. curia két osztályra oszlott, legfőbb 
i.-re és semmitőszékre, ma csak mint 1. i. működik. 
L. Curia. 

Legfőbb minden-egyéb, Sulljvan »Mikado« czimü 
operette-jének egy komikus alakja, a ki minden le
hető hivatalt visel. 
Légfűtés, 1. fűtési rendszer. 
Légfúvó, a levegőnek felvételére s bizonyos helyre 

(csöveken) való fujtatására szolgáló gép. A 1.-nak 
igen sokféle szerkezete van, legegyszerűbb a közön
ségesen ismert szénfuvó s a kovácsfuvó. A kohászat
ban a tüz élesztésére szolgáló l.-k komplikáltabb 
szerkezetűek, lényegükben azonban egy henger s 
benne járó dugattyúból állnak és mozgatásukra vízi 
v. gőzerőt használnak. A hengerfuvón kívül létezik 
vizdobfuvó, lánczfuvó, ventillátor stb. 

Léggép, a levegő sűrítésére, ritkítására v. a levegő 
közvetítésével való hajtásra (erőkifejtésre) szolgáló 
gépek gyűjtő neve és pedig: hő 1., tüz 1., légszivattyú 
és légsűrítő. 

Legger, németalföldi folyadékmérték = 563 1., a 
holland-keletindiai gyarmatokban = 588 1. 
Leggiere (ol. leddsere) v. l e g g i e r m e n t e , zenei 

műszó: könnyedén. 
Léggömb, szines kaucsukból készített gömb, melyet 

hydrogén v. légszeszszel való töltés által fújnak fel 
s zsinegre erősítve hagyják felszállani; kedvelt gyer
mekjáték. 

Léggyökér, kúszó forró övi növényeknek a levegő
ben lógó gyökere, mely a levegőből szívja a táperőt. 

Léggyülem, pneumatosis, a bélcsatornában: tnete-
orismus, puffadtság ; a mellhártya-üregben : pneu-
mothorax, légmell; a bőr alatt, a légutakkal v. tüdő
vel kapcsolatban : emphysema, légdaganat. Üsz
kös szétbomlásnál is keletkezik léggyülem a szöve
tekben. 
Léghajó, a levegőben való önálló mozgásra szol

gáló készülék; a levegőnél könnyebb gázzal és pedig 
rendesen légszeszszel töltött, légáthatlan selyemszö
vetből készített hatalmas körte alakú gömb, mely 
alá a szállító kosár van szerelve a léghajósok felvé
telére s ez alatt ismét a s z á l l-e r n y ő ; ez utóbbi egy 
hatalmas ernyőszerü alkotmány, melynek segélyével 
az utasok leereszkedhetnek, ha a 1. megsérül v. pedig 
nélküle akarnak leszállni; máskülönben ugy is lehet 
a 1.-val leszállni, ha a gáznak egy részét kieresztik. 
A l.-knak eddig csak tudományos értékük volt, ujab
ban katonai czélokra is jó sikerrel alkalmazzák. Ha 
a 1. kormányzását feltalálják, kétségkívül egyike lesz 
a legfontosabb közlekedési eszközöknek; legújabban 
repülőgéppel való összeköttetés által akarták kormá
nyozhatóságát elérni, de még eddig eredménytelenül. 

Léghajózás, levegőben való mozgás; teljesen meg
felelőnek akkor volna mondható, ha tetszés szerint 
lehetne vele haladni, azaz a léghajó kormányoz
ható volna. A 1. feltalálása a Mongo l f i e r testvérek 
nevével áll kapcsolatban, kik legelőször 1782, szál
lottak fel melegített (tehát könnyebb) levegővel töl
tött léghajóval (1. e.). 1873. C h a r l e s hydrogénnel 
töltötte a léghajót; jelenleg általában légszeszt hasz
nálnak. A jelenlegi léghajósok közül legismertebb 
S i l b e r e r Viktor, ki több l.-i kísérletet tett. A meny
nyire ismeretes, eddig legnagyobb magasságra, 
11.612 m., G l a i s h e r jutott. 
Léghőmérséklet , 1. légmérséklet. 
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Léghuzam (czúg), szobában, folyóson, sikátoron 
stb. fellépő erősebb légáramlás. Előbbi időkben téve
sen több betegség (fog-, fejfájás stb.) okának tekin
tették. 

Legio (lat.), a régi rómaiaknál előbb a gyalogság 
egy osztálya, később a császárok idejében vala
mennyi fegyvernemből összeállított hadtest, Marius 
óta 5—10 ezer emberből, egy tribun v. legátus 
vezénylete alatt. Ujabban vmely hadjárat folyamán 
idegenekből v. belföldiekből toborzott csapat, mely 
a rendes hadsereg kötelékén kívül működik; igy 
keletkezett az olasz háborúkban magyar legio stb. 
Általában 1. számtalan, tömérdek. 

Legio fulminatrix, Marcus Aurelius császárnak 
leginkább keresztényekből álló légiója, melynek imá
jára a markomannok elleni háborúban állítólag nagy 
villámlások között az ellenséget megfutamító zápor 
hullt alá. 

Legis actio (lat.), a legrégibb római perjogban a 
tárgyalás megkezdésének formája. 

Legislat io (lat.), törvényhozás, törvényhozó ha
talom. 

Legislativa (lat.), törvényhozó testület ; legislativ, 
törvényhozói. 

Legislatura (lat.), törvényhozás. 
Legisták (lat.), a középkorban a római jog tudósai. 
Legitim (lat.), törvényes, a törvényesség kellékeinek 

megfelelő; olyan uralom, melyet a külföldi álla
mok formaszerüen jogérvényesnek elismertek. — 
l.-álni, vlakit (követet) meghatalmazással ellátni; 
gyermeket törvényesíteni; m a g á t l e g i t i m á l n i , 
igazolni, személyazonosságát, jogát bebizonyítani. 

Legitimatio (lat.), 1) igazolás ; —• 2) törvényesités. 
Legitimista párt , Francziaországban azon politi

kai párt, mely szigorúan ragaszkodva a régi örökö
södési törvényekhez a Bourbonok királyi trónjának 
visszaállításáért küzdött; Chambord gróf (1. e.) ha
lála óta e párt az Orleansokhoz csatlakozott, de 
legszélsőbb elemei a most spanyol, de szintén Bour
bon eredetű Don Carlost (1. e.) tekintik a franczia 
monarchia igazi törvényes örökösének. 

Legitimitás (lat.), törvénység, törvényes czimen 
nyugvó jog ; ellentéte a bitorlás; a politikában a 
1. elve az isten kegyelméből való királyság vagyis 
az örökösödés elvén nyugvó monarchia változhatat-
lansága. 

Legkisebb érték, az illeték lerovása és kiszabása 
czéljából megállapított azon törvényes érték, mely
nél kisebbre vmely dolog v. jog értéke nem vehető, 
és mely akkor szolgál a számítás alapjául, ha a 
jogügyletből, becslésből v. bevallásból nagyobb ér
ték ki nem tűnik; a 1. é. f ö l d a d ó a l á t a r t o z ó 
i n g a t l a n o k n á l (1887 : XLV. t.-cz.) a kataszteri 
tiszta jövedelem 20-szorosa ; h á z b é r a d ó alá tar
tozó i n g a t l a n o k n á l a házbéradó alapjául vett 
t i s z t a j ö v e d e l e m n e k Budapesten 16-szoros, 
Ó-Budán és az általános házbéradó alá tartozó vá
rosokban és községekben 15-szörös, más helyeken 
12-szeres összege. A házosztályadó alá eső házak 
1. é.-e a megelőző évre kivetett házoszt. adó 60-
szorosa. Kir. kisebb haszonvételeknél a tiszta jöve
delem 15-szörös összege. 

Légkör, atmosphaera (1. e.). 
Légkörnyomás, 1. atmosphaera. 
Léglyukak, 1. légcsövek. 
Légmentes azon edény v. tér, melynek oly körül

záró falai vannak és ezek nyilasai ugy el vannak 
zárva, hogy uj levegő be nem juthat. 

Légmérséklet, a napsugarak általi felmelegítésnek 
és a levegő lehűlésének eredménye, mely lehűlést a 
földnek a hideg világűr felé való hősugározása idézi 
elő. A napsugarak közvetlenül a föld felületét mele
gítik fel, mely viszont nagyobb részben hősugározás, 
kisebb részben hővezetés által a levegőt melegíti fel. 
A talaj hőmérséklete függ azon szögtől, mely alatt a 
napsugarak találják (annál nagyobb, minél nagyobb 
ezen szög), továbbá a napsugárzás tartamától és a 
talaj alkotásától. Napi időszakot véve, a 1. leg
nagyobb délután 2 órakor, legkisebb közvetlenül 
napfelkelte után, januárban 8, júliusban 5 órakor; évi 
időszakot véve legnagyobb júliusban, legkisebb 
januárban. Napi háromszori megfigyelésből a napi 
középhőmérsékletet, vmely hónap napi középhőm.-
bői a havi középh.-et és a 12 havi középhőm.-ből 
az évi középhőm.-et határozzák meg. A 1. nagy be
folyással van a mezőgazdaságra. Hazánkban az 
egyes vidékek l.-i viszonyaira a földrajzi fekvésnek 
(f.-i szélességnek és hosszúságnak) kevés befolyása 
van, s pl. az alföld legdélibb és legészakibb részein, 
a 3 szélességi fokkülönbség daczára, a 1. csekély 
eltérést mutat. Főbefolyást e tekintetben a tenger 
szintája feletti fekvés magassága gyakorol s az évi 
középhőmérséklet minden 100 m. emelkedésnél 0'6° C. 
sülyed. Az évi k ö z é p h ő m é r s é k l e t legnagyobb 
az alföldön: lO'-t* C, ezt követi a Dráva-Mura me-
dencze 9 —10°, a Kárpátok déli lejtőin és a Király
hágón tul 8 — 9°, a Magas-Tátrában és a kárpáti er
dős vidéken 5—6° C; j ú l i u s hó középh . -e az al
földön, vmint a Dráva-Mura medenczében átlag 20 — 
21, a Kárpátok déli lejtőin 18—21, a Magas-Tátrá
ban és a kárpáti erdős vidéken 16—17° C; j a n u á r 
hó középh.-e az alföldön és a Dráva-Mura meden
czében — 0'5 egész — 2, a Kárpátok déli lejtőin —3 
egész —4, a Magas-Tátrában —5 egész — 6° C. 
Hazánk l.-i viszonyai általában kedvezők, de a legna
gyobb szélsőségekig menő ingadozást mutatnak, ugy 
a róna, mint a hegyes vidéken. Az alföldön egyes 
évek középhőmérséklete 3—5° C. eltér az átlagostól; 
különböző évek ugyanazon hónapjainak eltérése 
10— 15°-ot is kitesz és ugyanazon napon néha 15°-
nál nagyobb a h.-i különbség. A téli leghidegebb 
napokban gyakran leszáll a hőmérsék —20, sőt 
— 25°-ra is, ellenben a legmelegebb nyári napokon 
felhevül a levegő rendesen 32 — 34, sőt némely évben 
37—41° C.-ra. Felső-Magyarország leghegyesebb 
vidékein a téli leghidegebb napokon leszáll a hőmér
sék — 26, sőt néha — 36° C.-ra is, mig a nyári leg
nagyobb h. 28—30° C. Ezen szélsőségekkel járnak 
még a hőmérsékleti visszaesések, melyek a májusi, 
u. n. késői fagyokat okozzák. (L. a fóldmiv. minisz
ternek 1890. jelentését.) 

Legnagyobb kedvezés, kereskedelmi szerződésben 
rendszerint kölcsönös, kikötött jog, melyből a 1. k.-t 
biztosító félre azon kötejezettség hárul, hogy a má
sik felet a szerződésben felemiitett v. fel nem em
iitett áruk tekintetében haladéktalanul és minden 
ellenkedvezmény nélkül ugyanazon előnyökben, 
kedvezményekben s a behozatali, kiviteli és át
viteli vámok ugyanazon mérsékléseiben részesiti, 
melyeket egy harmadik államnak ad; 1. Schraut 
M.: A kereskedelmi szerződések és a legnagyobb 
kedvezés elmélete, átdolgozta dr. ifj. Emich Gusz
táv, Bpest, 1892. 

Legnano (lenyánó), helység Milano olasz tarto
mányban, az Olona mellett, hol a lombard szövet
ség legyőzte Barbarossa Frigyest 1176. máj. 29. 



LÉGNEMŰ TESTEK LÉGSZESZMÉRŐ 
===== 1029 = = = = = 

X 

Légnemű testek, gázok, azon testek, melyek töme-
csei összefüggéssel nem bírnak és föltétlenül köny-
nyen mozgathatók. Ezért a légnemek önálló alakot 
nem öltenek, jelentékenyen és könnyen összenyom
hatok, szétterjeszkedni igyekszenek s ennél fogva 
bizonyos feszültséget (expansio), fejtenek ki, mely a 
légnem sűrűségével gyarapszik. V. ö. halmazállapot. 
Légnyomás, a légkörnek vmely területre gyakorolt 

nyomása (1. atmosphaera). 
Légnyomású vasút v. posta, melynél a mozgató 

erőt a sűrített levegőnyomása alkotja. 
Legoa, portugál mértföld = 6196'96 m., jelenleg 

5 kilométer. 
Legouvé (löguvé) Ernő, franczia iró, szül. 1807. 

Parisban, 1855. az akadémia tagja. Prózai művei
ből többet magyarra fordítottak ; számos drámát is 
irt, melyek közül többet a magyar színpadon is 
előadtak. 

Légpárna, egy csap segélyével levegővel felfújható 
kaucsuk-párna; hosszú időn át fekvő betegeknél 
a keresztcsont és a far táját kinos és néha veszedelmes 
fölfekvéstől (decubiltis) védi ; különösen utazásoknál 
igen czélszerüen használható. 
Légrád, község Zala m., 2798 lak. A Muraközben 

fekszik. 
Légrády K á r o l y (malomszegi), a Pesti Hírlap 

szerkesztője, kir. kereskedelmi tanácsos, főv. bizott
sági tag, sz. 1834. ápr. 16. Bpesten ; 1848. a magyar 
kormány által újjá szervezett Ludovica-Académia 
államköltségen felvett növendéke; mikor Windisch-
grátz herczeg az intézetet feloszlatta, a gymnasiumba 
lépett, később a bpesti egyetemen a bölcsészeti tanfo
lyamot végezte, Bécsben pedig a műegyetemet hall
gatta. Hazatérve nyomdai vállalatot alapított s a 
mezőgazdaság terén is nagy tevékenységet fejtett 
ki, főleg a spárgatermelés és a rózsatenyésztés körül 
s számos kitüntetést nyert. 1871. a bpesti kir. keresk. 
és váltótörvényszék ülnöke, 1891. az országos ipar
tanács tagja, 1880. ő felsége engedélyével reá ruház
tatott apósának magyar nemessége. Számos politikai 
és gazdasági czikket irt az Ellenőrben s a Pesti Hír
lapban. Önálló munkái : A légszeszkérdéshez (Bpest, 
1874.) és A spárgatermelés kézikönyve (Bpest, 1885). 
Légsúlymérő, 1. barométer. 
Légsűrítő, szivattyuszerüleg berendezett gép a 

levegőnek összesűrítésére, hogy azt bizonyos helyre 
vezetve felhasználni lehessen, pl. bányák szellőzteté
sére, vasúti kocsik, fúró gépek stb. hajtására, a ko
hászatban mint fújtatót a tűz élesztésére stb. 
Legszebb (A), vigj. Bartók L.-tól (1880.). 
Légszesz (világító gáz), a kőszén, továbbá fa, tő

zeg, zsir, petróleum stb. száraz lepárlásánál nyert 
világító lánggal égő gázalakú termények keveréke : 
áll 10 —13%> aethilen (CaH4) és más szénhydrogén 
vegyületekből, 40—50°/o methylgázból (CH4), 25 
egész 45% hydrogén (H) s végül átlag 8°/o szén-
monoxydból (CO). Fajsúlya 0.44—0.62, levegővel 
keverve (főleg 1 1. és*10—12 levegőrész) felrobban, 
növényre és állatra mérgező hatással van, de a szoba-

1 
levegőben mar ^ g j ^ szaga által érezhető. Használ
ják világításra, fűtésre, főzésre, erőgép hajtására, 
léggömbök töltésére s több ipari czélra. 
Légszeszfütés, a fűtés azon neme, melynél a köz

ponti helyről bevezetett légszesz, levegővel keverve, 
az ezen czélra szerkesztett légszeszkályhában (1. fű
tési rendszerek II. mellékletünket) elég; jelentékeny 
hőt képes fejleszteni, de egyrészt drágasága, más

részt némi veszélyessége folytán kiterjedtebb alkal
mazást nem talált. 
Légszeszerőgép, 1. gázerőgép. 
Légszeszgyártás. A darabokra tört kőszenet vas

ból v. tűzálló agyagból készített és egymás fölé el
helyezett nagy retortákba teszik, melyeknek lapos 
kerülék alakjuk van és fejők fedővel van ellátva, 
hogy a kihasznált szent, gázszént, eltávolítani lehes
sen. Az erős tüzelés folytán fejlődő gázokat a szálló 
csövek a 30—60 cm. átm. vízszintes csőbe (kydrau-
lic) vezetik, s ebben a viz- és kátránygőzök lecsa
pódnak, s mint folyós kátrány a készüléket vízmen
tesen elzárják. A többi párlástermékek más szálló
csöveken át a süritőbe (condensator) jutnak, hol le
hűtés folytán még több kátrány és viz csapódik le és 
a kátrányt a sűrítő aljában lévő kifalazott k. verembe 
vezetik le. Az elkülönített légszeszt a p e r m e t e z ő 
ben (serubber) mossák az által, hogy egy 3 — 4 m. 
magas bádog-hengeren vezetik keresztül, mely koksz-
szal van megtöltve, s ezt felülről permetező vizzel 
nedvesen tartják. Innét a m e r i t ő b e (exhaustor) jut, 
mely mint szivómű a 1.-t a retortákból kiszívja, hogy 
azt a benne lévő káros nyomástól megszabadítsa és 
a t i s z t i t ó b a (epurator) továbbítja, melyben mész-
hydrát és Laming-féle anyag (1. e.) v. vasoxyd által 
kénhydrogéntől, ammonniáktól és szénsavtól meg
tisztul. A megtisztított 1. előbb a mérődobon megy 
át, mely a termelt mennyiséget mutatja s azután 
a nagy tartóban, g á z m é r ő b e n (gazometer) össze
gyűjtik. Ez egy nagy vasharang, mely vizmedenczé-
ben úszik, vezető csigákon az oszlopok vájataiban 
fel- és alájár és a l.-re ellensúlyozó által szabályoz
ható nyomást gyakorol. Ha a bevezető csövet elzár
juk, ugy ezen nyomás a 1.-t egy másik csövön át a 
vezetékhálózatba nyomja, mely azt a fogyasztókhoz 
vezeti. Az elfogyasztott 1. mennyiséget a légszesz
óra (1. gázóra) mutatja meg. — 100 kg. bogshad-
szénből 264—430 m3 1.-t nyernek, ezenkívül 50— 
70»/o kokszot, 4 ' 5 - 6 % , kátrányt és 8 - 1 2 ° / 0 am-
monos gázvizet. — F a l é g s z e s z - g y á r t á s , sok 
tekintetben haszonnal jár, mert a fal.-nek nagy a 
világító ereje és a fa felbomlasztása rövid idő alatt 
elérhető ; a párlás melléktermékei faszén, fakátrány, 
faeczet stb. is értékesíthető. A gyártása majdnem 
olyan, mint a kőszénlégszeszé ; a fenyőfát az aszaló 
kamrából a retortába teszik, a fejlődő gáz- és gőz
keveréket igen erősen hevítik és mészszel a szénsavtól 
megtisztítják. 50 kg. fa kbl. 16 m81.-t ad, mely nehezebb 
mint a kőszénl. és a világitásnál a kiáramlás meg
könnyítése végett tágasabb lángzó nyílást kell alkal
mazni. Több városunkban a fa olcsósága folytán a 
világító gázt fából gyártották. — Hasonló a t ő z e g 
g á z gyártása. — Viz g á z készítésénél a vízgőzö
ket izzó faszénnel v. kokszszal telt retortán hajtják 
keresztül, melyek felbomlás utján hydrogén, szén-
oxyd, szénsav és kevés mocsárgázból álló keveréket 
adnak. Ezt szénsavtól megtiszitják és világító erejét 
ugy növelik, hogy v. a finom sugárnyilásu Argand-
lángzó fölé kis platinarostélyt alkalmaznak, mely a 
lángban fehérizzóvá lesz ( p l a t i n a g á z ) , v. a szén
ben dús gőzökkel telitik ( s z é n i t e t t gáz ) . — Ola j 
g á z , zsíros olajokból készíthető, 3 — 4-szer nagyobb 
világító ereje, mint a kőszéngázé, tisztítást nem igé
nyel, de drága, s azért csak kisebb mértékben hasz
nálják. — Petróleumból és főleg a finomításánál 
nyert maradékból kiváló gázt nyernek, mely szintén 
nem szorul tisztításra. 

Légszeszmérő, 1. gazométer és 1.-gyártás. 
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Légszeszóra, 1. gázóra és 1.-gyártás. 
Légszeszvilágitás. A csővezetékbe nyomott lég

szesz a l á n g z ó b ó l áramlik a szabad levegőbe, 
hogy elégettessék. A lángzót fémből, porczellánból és 
szalonnakőből (laval) készítik és alakja szerint van : 
egyliku v. sugári., háromliku 1., hasadékl., ikres 1., 
melynél két hasadék egymásfelé van irányozva : 
halfark 1. (kétliku), 45° alatt egymásfelé irányuló 
nyilassal; argand l., likai körben állanak és a láng 
kívülről és belülről levegőt kap, lakóhelyiségekben 
használják ; regeneratív l., melynél a lánghoz áramló 
levegőt az elvonuló égési termékek megmelegítik, 
nagy világító erőt nyújt. Hasonló a W e n h a m -
l á m p a , mely fényét lefelé veti és óránkénti 100 liter 
1. fogyasztás mellett 31 — 35 gyertyafényt fejleszt. 
A 1. világító ereje attól függ, hogy mennyi nehéz szén-
hydrogéneket tartalmaz, ezek fehérizzó szenet válasz
tanak ki ; levegő és szénsav keverése által csökken 
v. ereje (összehasonlítását más világító anyagokkal 
1. világítás alatt). — Az utczai 1.-t először London
ban alkalmazták 1814-ben. Pozsonyban 1855-ben. 
Pesten 1856 ban. 

Légszivattyú, a levegőnek bizonyos helyről, pl. 
edényből való eltávolítására, illetőleg lehető ritkítá
sára szolgáló, rendesen a közönséges szivattyú mód
jára henger és dugattyúval felszerelt készülék. Sok
kal tökéletesebb ennél a higany 1., ennél a kiszivaty-
tyúzandó levegőt higanynyal telt edénynyel kapcsolják 
össze s a higanyt lefolyni engedik ; erre elzárják az 
összekötő csapot, újból higanynyal töltik az edényt 
s a csap kinyitása után a higany lefolyása által is
mét ritkítanak, ezen eljárás ismétlése által egészen 
1 —2 mm. nyomásig lehet ritkítani. — A higany-l.-k 
közül legfontosabb a G e i s l e r és Sprengel-féle, s a 
Schulek-féle. A viz-l.-nál egy csőben lefolyó viz 
rántja a levegőt magával s ekként ritkit, illetve azon 
helyen a hova a viz leomlik, sürit (1. légfúvó). 

Legtöbb adót fizető (virilista), az, ki a törvény
hatóság v. község kebelében a legtöbb adót fizeti s 
ezért az önkormányzati életben bizonyos jogot él
vez. De e jogok élvezete nem az adótétel nagyságá
tól függ ; néhol néhány frtnyi adóval is bejuthatni a 
legtöbb adófizetők közé, kikből nálunk felerészben 
a törvényhatósági és a községi képviselő testü
let alakul. Jegyzéküket kis és nagy községekben 
a szolgabíró, rendezett tanácsú városokban a kép
viselőtestület által kiküldött bizottság, törvényható
ságokban az igazoló választmány készíti, ül. igazítja 
ki. Azoknak, kik értelmiségük alapján képviselő
választók (orvosok, ügyvédek, akadémiai művészek 
stb.) adója e jegyzék összeállításánál kétszeresen szá
míttatik, ezek az ugyanannyi adót fizető, de nem ér
telmisége alapján jogosultat megelőzik. Mindenki csak 
egy törv. hatóságban lehet biz. tag. Községekben a 
legtöbb egyenes adót fizető, de csakis ő, a községi 
választásban meghatalmazottja által is részt vehet. 

Légtömlő, rendesen kaucsuk-vászonból készített 
nagy zsák, melybe levegőt vesznek fel, hogy veszé
lyes léggel telt helyen v. viz alatt (1. búvár) rövid 
ideig a 1.-ből vehessék a szükséges levegőt. L.-nek 
nevezik a légszivattyúk hajlékony légvezető csövét is. 

Légtükrődzés, 1. délibáb. 
Legua (spany., legva), azelőtt spanyol mértföld = 

5.57 km., későbben 6.69 km. 
Leguan, ignana, gyíkfaj. A közönséges 1., i. tuber-

culata, 1'5 m. h., a tropikus Amerikában él ; húsa 
és tojásai ízletesek. Mint rovarirtót kertekben és 
házakban tartják. 

Legumin, növényi casein, a hüvelyes vetemények-
ben, zabban, stb. előforduló fehérnyeszerü anyag, 
melynek oldata párolásánál a tejhez hasonlóan 
bőrkét ad. 

Leguminosa (lat.), hüvelyesek 1. e. 
Légüres tér, azon tér, melyben a levegő a lehető 

legmagasabb fokig meg van ritkítva ; előállítják v. 
légszivattyú segélyével v. vegyi utón, pl. az által, 
hogy szénsavgázzal telt térbe kaliumhydroxydot 
tesznek, mely a szénsavat megköti, kaliumcarbona-
tot alkotván vele. A legnagyobb fokú ritkítást, ille
tőleg csaknem teljes légürességet alkalmazzák az 
elektromos izzó lámpáknál. 

Légy, v. czélgomb, a puskacső végén levő apró 
gömb v. lemez, mely a lövéskor a helyes irányzást 
megkönnyíti. 

Legyek, muscida, rovarcsalád a valódi kétszár
nyúak (diptera genuina) alrendjéből. Szipjuk behúz
ható ; billéreiket kis szárnypikkelyek fedik. Álczáik 
dögben, ganajban stb. effélében élnek. Ide tartozik 
a h ú s l é g y , sarcophaga, még pedig a s. carnaria, 
potroha szürkés, fehér koczkákkal, eleveneket szül ; 
h u l l a l é g y , s. mortuorum, petéit hullákra rakja, 
álczái a hullaférgek; a h á z i l égy , muscadomestica; 
a d o n g ó légy , m. vomtíoria, feje fekete, potroha 
fényes kék, feketés harántövvel, 12 mm., a dongó 
petéit főleg húsba, dögbe és régi sajtba rakja; 24 óra 
múlva kelnek ki az álczák (pondrók, nyüvek), me
lyek 8—14 nap múlva bebábozzák magukat; a fé
n y e s légy , m. caesar, fényes smaragdzöld, falámai 
rozsdasárgák. A s z ú r ó s légy , stomoxys calcitrans, 
érzékenyen csíp. A t s e t s e légy , Afrika tropikus vi
dékein ; szúrása folytán a barmok megbetegszenek s 
eldöglenek.Oszszel számos légy pusztul el az empusa 
nevű gomba folytán. K ö z m o n d á s o k : L. nem ma
dár. — L.-ből is elefántot csinál. — Tudja, mitől 
döglik a 1. — L.-nek sem árt. — L.-et buzogány
nyal ! — Alázatos mint az őszi 1. — Szemtelen mint 
a piaczi 1. — Egy csapással két legyet. 

Legyen minden magyar utód Különb ember, mint 
apja volt. V ö r ö s m a r t y : Jóslat (1847). 
Légyen álom (a halál), légyen biró, Bátran 

megyek elébe, Mint egy elfáradt utazó, A vadon 
enyhelyébe. Mert ha biró: nem furdal vád, Mert ha 
álom: nyugalmat ád. B e r z s e n y i : Eletphilosophia. 
K o s s u t h szerette idézni. 

Legyen vi lágosság! Mózes I. könyvének 1. 3. 
szerint az isten szavai a világ teremtésénél. 
Legyes-Bénye, község Zemplén megyében, 1312 

lakossal. 
Legyező, rendesen félköralaku selyemlap, mely egy 

pont körül forgó fa- v. csontbordákra, mint suga
rakra van erősítve, ugy hogy összehajtható és kinyit
ható. Légáram előidézésére s ez által hüsitésre szol
gál. Jelentékeny fényűzési czikk. Híresek a japáni 
l.-k. Papirosból is készitik. 

Legyező pálma, ciirypha umbramlifera, 15—18 
m. m. törzsön hatalmas levélkoronával ellátott pál
mafaj; levele 5 m. h.-ra megnő, 3 m. széles, ujjatlan, 
hasgatott. A nagy virágbuzogány felálló, bogyóféle 
gyümölcse gömbölyű. Nálunk szoba- és dísznövény. 

Légyfogó, myagrum, növény a keresztesek (cruci-
ferae) rendjéből. 

Légyméreg, 1. légyölő galócza. 
Légyölő galócza, agaricus muscarius, galóczafaj 

(1. agaricus). Kalapja boltozatosán szétterjedő, szé
lén finoman csíkozott, felszínén többnyire szemöl-
csös ; felhámja nyúlós, tönkje pókhálószerü velővel 
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telt; nyáron és őszszel nő homokos erdőkben és er
dős réteken. Nagyon mérges ; részegítő, bódító ha
tású ; tejjel leöntve légyméreg gyanánt használják. 
(L. Mérges gombák ez. színes tábl. I. köt.) 
Légyott, francziául rendez-vous, találka, a hely, 

hol előző megállapodás szerint egy társaság, de ren
desen egy férfi és nő bizonyos időben találkoznak ; 
1.- ot adni , találkozó helyet és időt kitűzni. 
Légzés, a szervezet azon működése, melynek segé

lyével a vér oxydatiója és a szénsav kiürítése törté
nik. Az embernél l.-re a tüdők szolgálnak, melyek 
léghólyagcsáiban megy végbe a légcsere legnagyobb 
része. A 1. váltakozva b e l é g z é s (inspiratio), midőn 
a mellkas és vele együtt a tüdő kitágul, levegővel 
telik meg és k i l é g z é s (exspiratio), midőn a mellkas 
és tüdő összelohad, a levegő kiszorittatik. A mellkas 
belégzési tágulása férfiaknál főleg a rekesz sülyesz-
tése, kevésbbé a bordák emelése által történik; nők
nél túlnyomólag ez utóbbiak működnek. A mellkas 
űrének szűkülése kilégzéskor rendes viszonyok kö
zött pusztán a tüdő ruganyossága folytán jön létre. 
A belégzés és kilégzés többnyire egyenlő tartamú 
és szünet nélkül megy át egymásba. A légzések 
száma egészséges, felnőtt egyénnél 16—20, újszü
löttnél 4—4 perczenkint. L é g z é s i l e v e g ő azon 
légmennyiség, melyet a tüdő csendes, nyugodt lég
zésnél felvesz és kiürit; mennyisége 500 cm". Azon 
levegőmennyiség, mely legmélyebb belégzés után 
legmélyebb kilégzéssel kiüríthető, a tüdő l ég fog ha
t ó s á g a (vitaié capacity); mennyisége férfiaknál 
átlag 3—4000, nőknél 2 —3000 cm3. Azon levegő
mennyiség, mely csendes kilégzés után még legmé
lyebb kilégzéssel kiüríthető; a t a r t a l é k o s levegő, 
mennyisége 1500 cm8. Azon légmennyiség, mely 
legmélyebb kilégzés után a tüdőben még visszama
rad, a m a r a d é k l e v e g ő ; mennyisége 1—2000 cm'. 

Légző szervek, alacsonyabb rendű állatoknál a 
test külső felülete eszközli a gázak kicserélődését 
( bő r l égzés , perspiratio); magasabb ranguaknál 
már valóságos légzőszervek vannak : igy a halaknál 
kopoltyuk, az emlősöknél, madaraknál tüdők, a rova
roknál pedig az egész testben elágazodó légcsőrend
szer, t r a c h e á k , melyek oldalt esőnyi\ísokba.(stigma) 
szájadzanak. Valamennyi légzőszerv a levegőnek a 
vérrel való szorosabb érintkezését eszközli. 
Lehajlás, mágneses lehajlás, 1. mágnesség. 
Lehel v. Léi, a hét vezér egyikének, T a s n a k fia, 

már kora ifjúságában vitézül harczolt Alpárnál 
(893.) Zalán ellen; a szeri gyűlés után Bulcsúval és 
Botonddal a Balkán-félszigeten át egész Adriáig ka
landozott. Árpád hármajukat jelölte ki fiának, Zsolt
nak kiskorúsága alatt az ország kormányzóiul; e 
minőségben mindjárt Árpád halála után (907.) dia
dallal verték vissza a németek támadását. Taksony 
alatt 955. L., Bulcs és Botond voltak a németországi 
hadjárat vezérei; a két első Augsburgot ostromolta; 
a Lech mezején vívott ütközetben mindkettőt elfogták 
a németek, kik Regensburgban felakasztották őket. 
Lehel kürtje, a hagyomány szerint L. vezér. 

Midőn Regensburgban a bitófa alatt állott, kedvencz 
kürtjét kérte elő, hogy még egyszer bele fujhasson. 
Midőn a kürt kezében volt, azzal Konrád herczeget, 
ki a magyarokat Németországba hivta, de elpártolt 
tőlük, oly súlyosan vágta főbe, hogy a hitszegő her-
czeg holtan rogyott össze. Az állítólagos kürtöt 
Jászberény városa őrzi. 
Lehel síremléke, a népmonda Lehel síremlékének 

tartotta Galgóczon a főtéren állott vén tornyot, mely 

a török időkből maradt enn s néhány év előtt el
pusztult. 

Lehmann Miksa , német történész, szül. 1845. 
Berlinben, 1888 óta a marburgi egyetemen a törté
net tanára, több fontos szakművet irt Németország 
története köréből, melyekben a Treitschke-féle német 
nemzeti irányt követi. 

Lehndorff H e n r i k A h a s v e r Emi l Á g o s t gróf, 
porosz tábornok, szül. 1829. Steinortban (anger-
burgi kerület), 1866. őrnagy, és I. Vilmos császár 
szárnysegéde, kinek élete végéig elválhatlan kísé
rője volt. A császár halála után 1888-ban nyuga
lomba lépett. 
Lehner V i lmos , tanár a »Budapesti Sakkozó Tár

saság* alelnöke és egyik alapitója, szül. 1857. Bu
dapesten, tanulmányait a budapesti műegyetemen 
végezve, báró Kemény mint szakértőt pbylloxera-
biztosként küldötte a sújtott vidékekre. A phyllo-
xera-ügyről számos dolgozata jelent meg. Sakk
tanulmányait a Budapesti Sakkszemle közölte. 1890 
óta Budapesten tanár. 

Lehnin, helység Potsdam porosz kormánykerület
ben, ciszterczita kolostor. A l.-i j ó s l a t a Hohenzol-
lern család történetét tartalmazza latin versekben, 
melyek 1690. (és nem 1300) körül Írattak. 

Lehotzky, 1) E g y e d , orsz. képv., szül. Breznó-
bányán. Jogot végzett és ügyvéd lett; 1861 óta 
folyton képviselő. — 2) K á l m á n a pozsonyi kir. 
Ítélőtábla elnöke, szül. 1838. Sátor-Alja-Ujhelyben, 
1856. rimaszombati megyei trvszéki joggyakornok, 
majd figyelő, 1857. kassai orsz. tszéki, 1860. rima
szombati tszki segéd, 1862. zemplénmegyei aljegyző, 
1863. m. kir. udvari kanczelláriai fogalmazó, 1867. 
az ig. min.-hoz berendelve, 1870. pesti it. táblai 
rendes, 1882. curiai bíró, 1891 óta a pozsonyi kir. 
it. tábla elnöke. 

Lehozás, 1. deductio. 
Lehr, 1) Alber t , a budapesti ág. evang. főgymn. 

tanára, szül. 1844. S.-Sz.-Lőrinczen (Tolnám.). Szá
mos nyelvészeti dolgozatot irt, melyek közül leg
nevezetesebb Arany Toldijának kommentárja. A m. 
tud. Akadémia lev. tagja; — 2) Z s i g m o n d , 1. 
Lőrinczi L. Zs. 

Leibicz, község, Szepes m. 3025 lak. A tizenhat 
szepesi város egyike. A várostól é.-k. a Leibicz 
patak erdős völgyében kénköves fürdő, hideg kénes 
égvényes forrással. 

Leibniz G o t t f r i e d V i l m o s báró, a legnagyobb 
gondolkodók egyike, szül. 1646. jul. 6. Lipcsében, 
1676. a hannoverai herczeg tanácsosa és könyvtár
noka, később titkos igazságügyi tanácsosa s leg
bensőbb bizalmasa, 1700. elnöke az általa létesített 
berlini tud. akadémiának, f 1716. nov. 14. Egyaránt 
kitűnt mint mathematikus (a differentiális szám
vetés feltalálója), bölcsész, jogtudós, államférfi és 
theologus. Korszakot alkotott működése a bölcsé
szet terén : a Descartes-féle mechanikus természet
felfogást a vallásos szellemmel kiengesztelni igyeke
zett s a holt atomok helyébe az önálló, eleven erő
központok, monas-ok (ezért elmélete monadologia 
nevet visel) tanát állította. A monasok az alapjai 
minden létezőnek és jelenségnek, oszthatlan, egy
szerű lények,mindegyik külön világ magában; az idő 
és tér csak a monasok bizonyos rendjének megjelö
lései, korántsem valóban létező dolgok; minden 
monas egy őseredeti monasból, az istenből szárma
zik ; a monasok egymásra hatása isteni közvetítés 
utján megy végbe s a bennök történő változások az 
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isten által előre megszabott (praestabilált) harmónia 
szerint teljesen megfelelnek egymásnak s ezért min
denik monasban visszatükröződik az egész minden
ség. L. Mandola József, L. philosophiai rendszere és 
annak bírálata, Bpest, 1881. 

Leioester (leszter, a régi Ratae), angol grófság, ter. 
2071 km2, 373.693 lak. Főhelye L. a Soar és a L. 
csatorna m. 142.000 lak. Élénk ipar. 

Leicester (leszter) R ó b e r t D u d l e y gróf, Erzsé
bet angol királynő kegyencze, szül. 1532. Szépsége 
által megnyervén a királynő hajlamát, 1568. titkos 
tanácsos és nagy javak birtokosa lett, 1585. a 
spanyolok ellen küldött csapatok főparancsnoka, 
1586. Hollandia főhelytartója, 1587. visszahivatott. 
t 1588. szept. 4. 

Leiden, város Dél-Holland németalföldi tartomány
ban a Rajna torkolata fölött, 46.000 lak. Egyetem 
(1575 óta), múzeum; nagy ipar és kereskedelem. 
Állítólag a római Lugdunum Batavorum. 

Leidenfrost-csepp, az izzó fémlapokon forgó víz
csepp (1. L.-féle kísérlet). 

Leidenfrost-féle kísérlet, abban áll, hogy az izzó 
fémlapra ejtett vizcsöpp nem párolog el, hanem, 
minthogy a csepp és az izzó lap között egy vékony 
vizgőzréteg képződik, gyors forgásba jő s miután 
egész tömegében a forráspontig hevül, egy pillanat 
alatt válik gőzzé, mintegy felrobban. Fontos szere
pet játszik a gőzkazán-robbanásoknál. 

Leideni palaczk, az elektromosság gyűjtésére 
szolgáló, kivül és belül ónlemezzel borított palaczk, 
mely felső részén pecsétviaszoldattal van mázolva 
s ezen kivül belső borításából kinyúló fémláncz v. 
drót-csomó van a palaczk nyakán kinyúló fémgolyó
val összekötve. Ha a 1. palaczk golyóját vmely 
áramfejlesztővel (elektromos géppel), külső burkola
tát pedig a földdel kötjük össze, akkor erős elektro
mos töltést vesz fel, mely szikra alakjában mutat
kozik, ha a golyót s a külső burkolatot vezetővel 
összekötjük. Feltalálója K l e i s t (1745) s C u n á u s 
(1746) Leiden-ben. Több 1. egyesítve alkotja az 
elektr. telepet (battériát). 

Leighton (litn), Sir F r e d e r i c k , angol festő
művész, szül. 1830. Scarboroughban, 1878. a lon
doni művészeti akadémia elnöke. Jeles történeti és 
genre-festő. 

Leila és Medsnun, a keleti Romeo és Júlia, a bol
dogtalan szerelem typussá vált képviselői, kiknek 
történetét a keleti költők közül többen feldolgozták 
(legnépszerűbb Fuzuli török elbeszélő költeménye, 
ford. Erődi Béla, 1875). Mint L. és M. a boldog
talan, ugy Khozru és Sirin a rajongó, Juszuf és 
Zuleikha a boldog szerelem képviselői a keletieknél. 

Leiningen-Westerburg K á r o l y gr., 1848/49-iki 
honvéd-tábornok, az aradi vértanuk egyike, szül. 
1819-ben április 11. a hesseni lllenstádtben, Német
ország egyik legrégibb főúri családjából, mely a 
C o b u r g o k k a l állott közel rokonságban. Katonai 
szolgálatát a Don Miguel-ezredben kezdte, 1841. 
mint hadnagy állomásozott Budán. 1844. kapitány 
lett nagybátyja, L. Ágost altábornagy ezredében. 
Ugyanaz évben megnősült, Bossány Elizt vette el, 
ki által magyarországi nagybirtokos lett és több 
magyar előkelő családdal jutott rokonságba. 1848. 
mint őrnagy lépett a honvédségbe; részt vett Dam
janich hadtestének minden működésében. 1849-ben 
márczius közepén ezredes és dandár-, majd hadosz
tály-parancsnok, júniusban tábornok és Damjanich s 
Knézich után a III. hadtest parancsnoka; a csaták

ban vakmerő bátorságával tűnt ki, igy jul. 11. Komá
romnál s jul. 15. Vácznál. Czibakházán az osztrá
kok hatalmába került, de emberei kiszabaditák. A 
világosi fegyverletétel után a menekülésre kínálkozó 
alkalmat visszautasítva, osztozott tábornoktársai 
sorsában. 1849. okt. 6. Aradon a bitófán végezte 
életét. Holttestét titokban elszállítva, Monyorón, 
sógora Urbán Gyula birtokán temették el, azon a 
helyen, melyet a világosi katasztrófa előtt ő maga 
jelölt ki sírjául. 1876., midőn a birtok idegen kézbe 
ment át, Boros-Jenőn az Aczél család sírboltjában lelt 
végső nyughelyet. L. A r a d i v é r t a n u k . 
Leinster (lenszter), tartomány Írország délkeleti 

részén, ter. 19.735 kma, 1,195.718 lak. Fővárosa 
Dublin. 12 grófságra van felosztva. 

Leirás, törlése az illetéktelenül kirótt v. illetéktele
nül fizetett vagy behajthatlan v. elengedett adónak 
v. illetéknek; illetékes rá az adófelügyelő v. p.-ügyi 
igazgató, behajthatatlanság esetén 100 frtig a tör
vényhatósági bizottság, ezen tul pedig a pénzügy
miniszter határoz. 

Leirás, descriptio, vmely tárgy összes fontos sa
játságainak oly előadása, hogy az is, ki a tárgyat 
nem látta, képet alkothasson róla magának. Ha csu
pán a leirt tárgy külsejét akarjuk lehető pontosan 
feltüntetni, ez a szorosabb ért. vett 1.; ha ellenben 
a tárgy hatását lelkünkre is előadjuk, a 1. f e s t é s s é 
válik. Az előbbinek inkább a tudományos, az utób
binak költői művekben van a helye. 

Leiró költészet,descriptiv k., a költészet azon ága, 
mely a természet v. emberi élet vmely jelenségét 
festi; az előbbi esetben t e r m é s z e t i kép, az utób
biban é l e t k é p (1. e.) a neve. Szorosabb ért. az elsőt 
nevezzük leiró költeménynek, ilyen pl. Petőfitől: Az 
Alföld, A puszta télen, Kutyakaparó stb. 

Leiró mértan, 1. ábra. 
Leiter Jakab, a »Jacobs Leiter« (Jákob létrája) 

szavak félreértéséből származott csodabogár, mely 
egy napilapunkban látott napvilágot; azóta a hozzá 
hasonló hibás fordítást L. J.-nak szokás nevezni. 

Leith (lith), Edinburg Skótország fővárosának ki
kötője, 60.000 lak. 

Leitmeritz, város Csehországban az Élbe m., 
11.000 lak. Püspökség. Igen termékeny vidéken, fon
tos kereskedőhely. 

Leitner G o t t l i e b V i l m o s , orientalista és utazó, 
szül. 1840. okt. 14. Pesten 1866—70. bejárta Kas
mírt, Kis-Tibetet, Dardistant; első ismertetője a 
dardu nyelveknek ; Lahorban tartózkodik. Művei : 
»The races and languages of Dardistan* (1867—71. 
2 kt.) ; >Kafiristan« (1880.) stb. 
Leitrim (litrim), ír grófság, ter. 1588 kms, 78.379 

lak.; főhelye Carrick on Shannon. 
Leixner O t tó , német iró, szül. 1847. ápr. 24. Saar-

ban Morvaorsz. 1874 óta Berlinben működik. Számos 
irodalomtörténeti, aestljetikai művet és költeményt irt. 

Lejárat, az adósság, váltó stb. esedékessé válása; 
l.-i n a p , melyen az adósság esedékes, fizetendő; 1. 
k ö n y v a kereskedő által az egyes napokon esedé
kessé váló tartozásairól vmint követeléseiről vezetett 
segédkönyv. 

Lejtező mérés, 1. lejtmérés. 
Lejti, a trochaeus (1. e.) versláb magyar neve. 
Lejtmérés, kisebb távolságban egymástól lévő 

pontok viszonylagos magasságának meghatározása; 
ha ezen pontok egy vonalban feküsznek v o n a l 1., ha 
a terepen el vannak szórva, t e r ü l e t 1., — l e j t m é r ő 
e s z k ö z ö k : szintező, csatornamérő (közlekedő csö-
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vek elvén alapszik) ingamérő, függőmére (fokiv, 
bányászatban használatos), lejtmérő diopter (sárgaréz 
vonalzó két függélyes szárnynyal a végein, melyek
ben diopterek vannak az előre és hátra való irányítás
hoz, állványnyal és csöves vízmérővel), továbbá azon 
számos tökéletesebb eszköz, mely távcsővel van el
látva; lejt mérő lécz, az egyes pontokon a magas
sági méretek leolvasása végett állíttatik fel, rendesen 
4 m. hosszú és centiméterekre van beosztva, a fehér 
alapon minden 2. beosztás feketére van festve, össze
tolható s gyakran mozgatható mutatóval van ellátva. 
Lejtő, 1. sík, mely-a vízszintes sikkal vmely szöget 

bezár; hajlását ezen szög nagysága v. magasságának 
hosszához való és rendesen százalékban kifejezett 
viszonya adja meg. Az erő, mely vmely terhet a 
1.-n felhúz = a tehernek a hajlás által kifejezett 
hányadrészével. A teljesített munka ugyanaz marad, 
akár függélyesen, akár bármely hajlású lejtőn továb
bítottuk a terhet, de minél kisebb a hajlás, annál 
kisebb erő szükségeltetik, de viszont annál hosszabb 
utat kell megtenni. A lejtő igen sokfélekép alkalma
zott eszköz nagyobb tehernek kisebb erővel való 
legyőzésére és nagy magassági különbség kiegyenlí
tésére, pl. serpentinák, hajócsusztatás stb. 
Lej'iős, minden a vízszintessel kisebb-nagyobb szö

get alkotó vonal v. sík. 
Léka, közság Vas m., 1305 lak. A Gyöngyös 

kanyarulata által félig bekerített meredek sziklán áll 
Léka vára, még lakható állapotban; lovagterme is 
ép. A helység feletti dombon levő templom alatt a 
Nádasdy és Draskovics grófok sírboltja. 
Lekencze, község Besztercze-Naszód m., 1879 lak. 
Lekenyerezni, vkit ajándékkal maga iránt leköte

lezni, megvesztegetni. 
Lekvár, érett szilvából, baraczkból, ribiszkéből 

stb. főzött iz, melyet nagy mennyiségben készí
tenek Boszniában, Szerbiában, Szlavóniában és cse
kélyebb mértékben nálunk, főleg a Királyhágón tul: 
fontos kereskedelmi czikk, mely a budapesti tőzsdén 
jegyzés tárgya, azonnali vmint határidő-szállításra; 
kivitelünk 1.-ban Németország és az északamerikai 
Egyesült-Államok felé irányul. 
Lekvárfőzés, a lekvár készítésének módja, abban 

áll, hogy az alkalmas gyümölcsöt (szilva, baraczk, 
ribiszkestb.) szétzúzzák, magvától megfosztják és, ha 
finomabb lekvárt akarnak nyerni, szitán átnyomják; 
az így elkészített gyümölcsöt pedig hevítik, miáltal 
az erjedő testecskék erjedési képességüket elveszítik 
s igy a lekvár a megromlástól óva van; a hevítés 
addig történik, mig a lekvár egészen sűrűvé nem 
válik. 

Léi, alkohol (alig használt szó). Lé ikor , alko-
holismus. 
Leland (lilend) C h a r l e s Godfrey , északamerikai 

humorista, szül. 1824. Philadelphiában s ott élt előbb 
mint ügyvéd, utóbb mint író. Több kötet humoros 
vázlatot és költeményt irt. 

Lele, község Csanád m., 1639 lak. 
Lélek, azon erő, melyre a tudat jelenségeit (képze

tek, érzelmek, vágyak, akarat) vissza szokás vezetni. 
Az emberi szervezet életműködésében ugyanis egy 
nagy csoport jelenséget találunk, melyeket keletkezé
sükben és kifejlődésükben a testi élet szerveiből és 
tényezőiből a tudomány ma még megfejteni nem képes; 
ejelenségeket,hogy a t e s t i é l e t tő l megkülönböztes
sük, összeségükben a le lki élet név alá foglaljuk, 
hordozójuknak a le lket tekintvén. Megjegyzendő 
azonban, hogy a testi és lelki állapotoknak e merev 

szétválasztása és az egységes emberi természetnek e 
megbontása (dualismus) csupán az abstractio ered
ménye, mert a valóságban a lelki élet a legszorosabb 
kapcsolatban áll a testi élettel, habár magát a kap
csolatot nem tudjuk is kimagyarázni és okaira 
visszavinni. 

Lélek halhatat lansága, azon tan, mely szerint az 
ember szellemi lénye a halál után folytatja egyéni 
létezését. A 1. h.-ban való hit a későbbi zsidóságnál 
fejlődött ki, mig az ó-kor egyéb népei vagy a lélek
vándorlásban (hinduk, egyiptomiak, részben a görö
gök is), v. az egyéniségnek árnyszerü fenmaradásá-
ban az alvilágban hittek (a zsidóknál Seól, a görö
göknél és rómaiaknál Hadesaz árnyak honának neve). 
A kereszténységben a 1. h. hite szoros kapcsolatban 
áll a test feltámadásának hitével. Az ujabb bölcsé
szeti halhatatlanság-tan inkább a tisztán szellemi 
fenmaradást hangsúlyozza, mig a materialismus a 
!. h.-t egészen tagadja. 
Lélekharang, kis harang, melyet akkor szoktak 

meghúzni, mikor a hivek közül vlki haldoklik; ré
gebben kivégzéskor is. 

Lélekidomár, regény J ó k a i Mórtól (1888). 
Lélektan, psychologia, a bölcsészet azon ága, mely 

a lelki élet jelenségeit s e jelenségek törvényeit vizs
gálja. Megkülönböztetünk rationalis és empirikus 
1.-t. A rationalis 1. a lélek lém'egét okoskodás és el
mélkedés utján iparkodott megismerni, a mi azonban 
nem sikerült, s azért ma a 1.-t tapasztalati (empirikus) 
alapon müvelik (tapasztalati 1.), nem bocsátkozva a 
lélek lényegének s egyéb a lélekről alkotott meta-
physikai tantételek feszegetésébe. Magyar l.-i kézi
könyveket irtak: Babics Kálmán, Greguss A. (Beck 
J. után), Emericzy, Böhm Károly, Klamarik J. (Lind-
ner után), Pauer Imre, Parádi Kálmán, Öreg János, 
Sárffy Aladár stb. 

Lélekvándorlás, gör.metcmpsychosis.a. régiek azon 
tana, mely szerint az emberi lélek már a születés 
előtt létezett a földön más testekben (praeexistentia) 
s a halál után ismét más emberi, állati v. növényi 
testbe költözik át s így vándorol mindaddig, mig 
megvezeklett a földi életben elkövetett bűnökért s a 
túlvilági boldogság számára eléggé megtisztult. E 
tan kül. a régi eg3Hptomiaknál fejlődött ki s ezektől 
a görögökhöz is átszármazva, nagy befolyással volt 
egyes bölcsészeti iskolák (Pythagoras, Plató, az uj 
platonikusok) tanaira. Ma is tanítják a 1.-t a hindu 
brahmánok és buddhisták. 
Lélekvesztő, egy faderékből vájt, keskeny ladik. 
Lélekzés, 1. légzés. 
Lelencz, csecsemő, kit szülői elhagynak, valahová 

kitesznek, hol idegenek találják meg. Felneve
lésük a 1.-házba n történik; az intézmény sok he
lyen állami; néhol nemeslelkü emberbarátok tartják 
fenn. A legrégibb l.-ház Milanóban még 787. alakít
tatott. Hazánkban egy sincs, ámbár a század eleje 
óta többször hangoztatták ily intézmény szükségét. 

Lelencz (A), népdráma Szigligeti E.-től (1863. a 
nemzeti színháznál 100 arany jutalmat nyert). 

Lelesz, község Zemplén m., 1981 lak. 
Leleszi prépostság, Zemplén megyében, Lelesz 

községben, a XII. század végén keletkezett; Bo-
leszláv váczi püspök alapította 1180 körül; ujabb 
alapító levele 1214. kelt, a midőn II. András az itt 
eltemetett Gertrúd királyné lelki üdveért uj adomá
nyokkal gazdagitotta. A premontreiek birták 1507-ig; 
ez időtől világi főpapoknak, többnyire az egri vagy 
váradi püspököknek adományoztatott; 1697. vissza-
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került a premontreiek kezébe s 1802. a jászóvári 
prépostsághoz csatoltatott. A XIII. szd közepétől az 
északkeleti országrész leghíresebb hiteles helye volt, 
mint ilyennek gazdag levéltára van. 

Lelet, a kezelő hivatalnok megjegyzése, hogy vmely 
okmányra nem illesztették az előirt bélyeget; ezen 
mejegyzésnek az illető okmányra való vezetése és 
jelentéstétel a pénzügyi hatósághoz: a l.-ezés. A le-
letezőt a 1. folytán kiszabott büntetés Vs része illeti. 

Lelewel J o a c h i m , lengyel történetíró, szül. 1786. 
márcz. 22. Varsóban. 1830 — 31. a lengyel nemzet
gyűlés tagja, azután Brüsselben élt. f 1861. máj. 29. 
Parisban. Lengyel művei 20 kötetnyi gyűjteményben 
adattak ki. 
Leihely, vmely ásvány előfordulási helye. 
Lelkész, ugyanazon hitvallást követőknek vallási 

dolgokban vezetője; a törvény közhivatalnoknak te
kinti, a mennyiben hivatalos hatáskörében kiadott 
bizonyítványai közhitelűéi;; a kánonjog 1.-nek tekinti 
a presbyteri fokot elért papi személyt. 
Lelkészi bizonyítvány, a lelkész által hivatalos 

hatáskörében kiadott okmány, rendesen házasságra, 
születésre v. halálesetre vonatkozik, a melyekről a 
lelkész anyakönyvet vezet. A 1. b. rendesen kivonat 
ezen anyakönyvekből. 
Lelkészség, a lelkész hivatala, hivatása. 
Lelkiatya, a kath. egyházban a gyóntató pap. 
Lelkifurdalás, helytelen v. rossz cselekvés tuda

tából származó belső nyugtalanság. 
Lelkiismeret, cselekvéseink jó v. rossz voltának 

tudata, mely annál élénkebb, minél fejlettebb vkinek 
erkölcsi érzéke. L.-es az, ki a 1. szavát szigorúan 
követi; l.-len, ki arra nem hallgat. 
Lelkiismereti szabadság v. va l l á s s zabadság , 

azon jog, hogy mindenki szabadon nyilváníthassa 
vallási nézeteit s azok szerint élhessen, a mennyi
ben mindez az állami és társadalmi rend alapjait 
meg nem támadja. Ellentéte a l e l k i i s m e r e t i v. 
v a l l á s i k é n y s z e r , mikor t. i. a hitfelekre bizonyos 
határozott dogmák rákényszeríttetnek. 
Lelle, község Somogy m., 1085 lak. A Balaton m. 
Leltár, inventarium, vmely vagyonhoz tartozó és 

pontosan összeirt tárgyak jegyzéke; arra szolgál és 
azért készül bizonyos esetekben hivatalból, hogy 
kiinduló pontjául szolgáljon oly jogoknak és kötele
zettségeknek, melyek a 1.-ózott vagyonból erednek. 
Ez okból vétetik fel halálesetben a h a g y a t é k i 1., 
csőd esetekben a c s ő d 1. A keresk. törv. 26. §-a kö
telezi a kereskedőt, hogy üzlete megkezdésekor és 
azután legalább minden második évben egy minden
nemű vagyonát, követeléseit és tartozásait magában 
foglaló 1.-t készítsen, melynek alapján készíti el a 
mérleget (1. e.). 

Leltári érték, melylyei az áru a leltározás alkalmá
val felvétetik. 
Lely Pé te r , családi nevén P. v a n de r F a e s , híres 

arczképfestő, szül. 1818. Soestben. 1643 óta Lon
donban, a hol f 1680. 

Lemaítre (lömétr) G y u i a , franczia író, született 
1853. Vennecyben (Loiret), előbb tanár, majd hírlap
író, jelenleg a »Temps>í munkatársa. Aesthetikai, 
kritikai és szépirodalmi műveket irt. 

Léman, Lac (-mán), a genfi tó; a genfi köztársa
ság a franczia forradalom aiatt l.-i respublica nevet 
viselt. 

Lemberg (lengy. Lwow), Galiczia osztrák korona
ország fővárosa, 128.000 lak. A tartománygyülés 
székhelye, műegyetem, egyetem orvosi facultás nél-. 

kül (1784 óta), Oszolinszki nemzeti irodalmi inté
zet. Nagy vásárok, élénk kereskedelem Orosz-, Német
es Törökország felé, lendületes ipar, 1772 óta tarto
zik Ausztriához. 

Lemenő ág, az egy közös törzsfőtől leszármazók 
rendje: fiu v. leány, unoka, dédunoka stb. (1. des-
cendensek). 

Lemez, pörölyözés v. hengerlés által nyert vékony 
fémtábla, sokféle irányban használják fel. 

Lemezáru, mindazon tárgyak elnevezése, melyek 
lemezből készülnek. 

Lemezelni, a nemes fémekkel való bevonás azon 
neme, midőn a bevonandó tárgyakat az illető nemes 
fém, pl. ezüstlemezzel beburkolják s ezzel együtt ki
hengerelik. Jelenleg a galván eljárás pótolja. 

Lemezescsápúak, lamellicomia, bogarak, melyek 
csápjának utolsó 3 —7 ize lemezből álló bunkót ai-
kot. Kb. 6000 faj ismeretes; leginkább a forró övön 
élnek. Ide tartoznak az óriásbogarak, dynastida, vi
rágbogarak, cetouida; levélevők, phyllopkaga, ganaj-
túrók, coprophaga és szarvasbogarak, luccmida. 

Lemezfedél, vas, horgany, réz, ólom v. kátrányo-
zott papir- stb. lemezből készített fedél. 

Lemeznyomat (stereotypia), a nyomdában az egész 
szedésről vmely könnyen olvadó ötvözet segélyé
vel készített lenyomat, melyen az egész szedés egy 
fémlapra jut: különösen az u. n. körforgó gépekkel 
való nyomásnál használják. 

Lemgo, város Lippe német fejedelemségben, 7.000 
lak. Nagy arányú tajtékárugyártás. 

Lemhény, község Háromszék m., 2465 lak. Erdő
ségeiben a Nagy-Lemhény patak völgyén Várerősé
nek nevezett hegyen a régi Almás vár romjai, a K. 
Lemhény és Fekete Ügy völgyén több más régi vár 
romjai. 

Lemming, myodes lemmus, rágcsáló állat a por-
czokfélék (arvicolina) rendjéből. 14 cm. h., rozsda
vörös, feketebarna foltokkal. Skandinávia hegyeiben 
lakik s a tél beálltával nagy csoportokban vándorol. 

Lemnos (Lemni, Stalimene), az Aegaei tengerben 
fekvő török sziget, ter. 454 km2, 21.000 lak., a Darda
nellák előtt fekszik, földje termékeny. Főhelye Kastro. 

Lemondani, lemondani, Könnyű nektek ezt mon
dani. T ó t h Kálmán: Lemondani. 

Lemondás, demissio, renunciatio, resignatio, azon 
kijelentés, hogy vki vmely őt megillető jogot gyako
rolni, az általa betöltött állást megtartani nem akarja. 
Parlamenti államokban a kormány lemond, ha az 
országgyűlésben nem rendelkezik kellő többséggel v. 
többsége fontos kérdésben cserben hagyja; a 1.-t az 
uralkodó elé terjesztik, a ki v. elfogadja v. nem. 
Fontos még a i. az egyházjog terén, hol vmely java-
dalommal való felhagyást jelenti; mint ilyen az egy- ' 
házjavadalom megüresedésének egyik módja, mindig 
csak a felettes hatóság jóváhagyásával történhetik; 
az így megüresedett javadalomba a püspök serri sa: 
ját, sem a lemondó rokonát nem bocsáthatja; felté
t e l e s I. rendesen nincs megengedve, rendkívüli ese
tekben a szentszék inalunk a kormány") beleegyezé
sével történhetik. 

Lemonier (lömonyé) C a m i í l e , belga író, szül. 
1845. Brüsszelben, a belgiumi franczia irodalomnak 
legkiválóbb képviselője, Picard mellett a realisztikus 
irányhoz szegődött »ifjú Belgium* feje. Nagyszámú 
regényt és beszélyt irt. 

Lemouton Emí l i a , Adorján Boldizsár neje, szül. 
1827. Pesten. Irt több elbeszélést és ifjúsági müvet s 
fordított Shakespeareből. f 1869. Kisfaludon. 
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L'empire c'est !a paix (francz., lánpir szélápé), 
a. császárság a béke, Napóleon Lajos herczeg, a ké
sőbbi császár, közmondásossá vált szavai 1852. 

Lemurok, a rómaiaknál az elhaltak lelkei, kiférte
tek, Lemuriák. 

Len, linum L., ősrégi, a Keletről származó évelő 
növény, melynek háncsronstja a kereskedelmi 1.; ezt 
ugy állítják elő, hogy a növényt a földből magérés 
előtt kitépik, megszárítva és csomóba kötve a levegő 
hatásának teszik ki, majd megszárítják, megtörik, 
tilolják és gerebenezik; vízgőzzel való kezelés v. len-
•áztatás által világod harmatáztatás által pedig barna 
színű lesz a 1.; a lenrost hengeres v. laposan ösz-
szenyomott, belül üres, de vastagfalu, sima, kevés 
harántvonással, O ' í - l ' t m . hosszú, 0ü4 — 0'6 mm. 
széles, fajsúlya ÍVt, nem olyan ruganyos mint a 
gyapot, de a vizet ép ugy magába szívja; a 1. fajok 
közül nevezetesebbek az o r o s z 1., mely Litvánia, 
í.ievland és Lengyelországból Rigán át kerül forga
lomba, továbbá a d a n z i g i , k ö n i g s b e r g i , hol
l and i , mely sötétszürke, a be lga , mely ezüstszürke, 
az egy ip tomi , mely hosszú, erős, de durva és vörö
ses szinü; legkitűnőbb az i r l a n d i és f l a n d r i a i ; 
jó 1.-t termelnek hazánkban is, továbbá Csehország
ban, Tirolban stb. A jó 1. világos szinü, lágy, fénylő 
és tiszta, száraz helyen könnyen eltartható, sőt idő
vel jósága is növekszik. Európa lentermelése évenkint 
mintegy 700 millió kg., melynek nagyobb fele Orosz
országraesik; hazánk évi l.-termelése mintegy 5 millió 
kilogramm. 

Léna, folyó Szibériában, a Baikal tótól ny.-ra ered, 
Irkutszk kormányzóságban keletnek, Jakutszk kor
mányzóságban az Aldan felvétele után északnak ka-
.nyarodik és deltát alkotva ömlik az Északi Jeges 
tengerbe. 

Lenau Miklós , családi nevén Xikolaus Xiembseh 
von Strehlenau, magyar születésű német költő, szül. 
1802. aug. 13. Csatádon (Temes m.), német szülők-

íó'l, Bécsben jogot és orvostant tanult. 1832. Észak-
Amerikába utazott, visszatérte után felváltva Bécs
ben és .Stuttgartban élt. 1844. elmebeteg, f 1850. 
aug. 22. a döblingi tébolydában. Elbeszélő költemé
nyei: Faust (1835.), Savonarola (1837.). Az albigen-
siek (1842.), a vallási és politikai szabadság problé
máit fejtegetik. Lyrai költeményei valóságos gyöngyei 
a német irodalomnak ; megkapó hangulat s a nyelv 
páratlan zengzetessége jellemzik minden müvét. Ha
tásának nem utolsó tényezője volt, hogy előszeretet
tel fordult magyar tárgyakhoz s magy. pusztai képei 
által egészen uj tárgyat adott a német közönség 
iphantasiájának. Szász Károly s mások több költemé
nyét lefordították. Életrajzát magyarul megirta Son-
nenfeld Zsigmond, L. élete és müvei, Bpest, 1882. 

Lenbach F e r e n c z , német festő, szül. 1836. decz. 
13-án Schrobenhausenben (Felső-Bajororsz), Piloty 
tanítványa, Münchenben működik. Ismert arczkép-
.festő (Heyse, Moltke, Wagner, Helmholtz, Liszt, Bis
marck, Gladstone, Vilmos császár, XIII. Leo stb. arcz-
képei); jeles másolatokat készit régi mesterek után. 
Lencse, ervum lens, a pillangósak családjába tar

tozó növény, melynek magva nagy iégenytartal-
mánál fogva igen jó tápanyag; van benne 12V20/o 
víz, 2°/» zsír, 55°/o nitrogénmentes, 15°/o nitrogén 
tartalmú anyag, 3'/a°/o növényi rost, 2°/„ hamu; 
3;ülönösen jó a zöldes magvu, Francziaországban 
termelt de Puy 1. és az apró piros magvu ő s z i len
cse, hires a s t o c k e r a u i 1. is. 
Lencse, lens cristallina, 1. szem. 

Lencse (fényt.), átlátszó, egyik v. mindkét oldalán 
görbe felületű test. Lehet: 1) d o m b o r ú (convex) v. 
g y ű j t ő lencse, még pedig kettős domború (biconvex) 
sik-domboru (planconvex) ; homoru-domboru (concav-
convex); 2) h o m o r ú v. szóró lencse (concav), még 
pedig: kettős homorú (biconcav),lapos homorú (plan-
concav) és domboru-homoru (convex-concav). A dom
ború lencsék a sugarakat összegyűjtik s egy pontban 
(valódi gyújtópont) vetítik ; a homorú lencsék szét
szórják a sugarakat, mintha egy pontból, a látszó
lagos (virtuális) gyújtópontból jönnének. A lencse 
távolsága a gyújtópontból: a gyújtótávolság. Olyan, 
sugarak, melyek a gyujtótávolságnál nagyobb távol
ságban fekvő pontból érkeznek, megtöretésük után 
ismét egyesülnek. Ez által a lencse valódi v. látszó
lagos képeket hoz létre, a szerint, a mint azok a 
sugarak összegyűjtése v. szétszórása által jönnek 
létre. D o m b o r ú lencsék vmely, a gyujtótávolságon 
kivül eső tárgynak valódi, megfordított képét adják, 
mely nagyított v. kicsinyített a szerint, a mint a 
tárgy a gyújtópont kétszeresénél kisebb v. nagyobb 
távolságban áll a lencsétől. Valamely lencsén át a 
gyujtótávolságon belül fekvő tárgyra tekintve, a 
szem annak fennálló, látszólagos képét nyeri a gyújtó
ponton tul. H o m o r ú lencsék sohasem adnak valódi, 
hanem mindig csak kicsinyített, látszólagos képet. 
Ezért a domború lencséket n a g y í t ó , a homoruakat 
k i c s i n y i t ó lencséknek is nevezik. A lencsék lénye
ges alkatrészei a górcsőnek, távcsőnek, szemüvegek
nek stb. A c h r o m a t i k u s l encsék , 1. achromasia. 

Lencsecsontok, ossa sesamoidea, az ujjperczek izü
leteiben előforduló lapos-gömbölyded csontok. 

Lenczi, a >Lőrincz« keresztnév kicsinyitője, a lat, 
L a u r e n t i u s b ó l . 

Lenczi Fráter, reg. J ó k a i M.-tól (1888.). 
Lendítő erő, központfutó erő,Le. és közp. mozgást. 
Lenditőkerék, a gépeknél alkalmazott hatalmas, 

több méter átmérőjű kerék, mely egyrészt a menet 
szabályozására, másrészt a gépnek az u. n. h o l t 
pontból való tovább mozgatására szolgál (1. gőzgép). 

Lendva, folyó, a Mura balfelőli mellékvize ; ered a 
dobrai hegyek d. oldalán. Iránya d.-k.-i. Főbb mellék
vizei jobbról : a Pertocsai és Bellatinczi víz ; balról: 
Radoczi,Martianczi,Kebeles, Kustanoczi stb.patakok. 

Lendva, Felső-, község Vas m.,809 l. Régi vára rom. 
Lendvay, 1) Benő dr,, Pozsonymegye tiszt, főor

vosa, szül. 1830. ápr. 9. Orvosi szakíró. Több orvosi 
munkát fordított s a közegészségi egyesület által 
jutalmazott népszerű egészségtani munkát irt; — 
2) M á r t o n , idősebb, született 1807-ben Nagy
bányán, 1820. lépett a színi pályára Nagyváradon,, 
csakhamar keresett tagja lett a színtársulatoknak, 
mert mint hős és szerelmes s ezenfelül mint tenorista 
sokoldalú alkalmazást nyerhetett. 1835. a budai 
társulatnak, majd a nemz. színháznak tagja s mind
végig kedvencze a közönségnek, f 1858. jan. 29. — 
3) Ifj., M á r t o n az előbbi fia, a nemz. szinház tagja, 
szül. 1830., f 1875. — 4) S á n d o r , hírlapíró, szül. 
1857. márcz. 18. Ungvárt. Jogot végzett, 1877. a 
hirlapirói pályára lépett, 1879. a Pesti Napló, 1887 
óta a Nemzet közgazdasági rovatának vezetője ; e 
mellett 1888 óta szerkeszti a Pénzügyi Útmutató 
szaklapot. 

Lendvayné, ifj. Lendvay Márton özvegye, szül. 
Fáncsy Ilka, a nemzeti szinház tagja, szül. 1842. 
Bpesten. Először 1850. jan. 16-án lépett fel a szín
padon. 1856 óta a nemzeti szinház tagja. 

Lengedező, akhoriambus (1. e.) versláb magy. neve. 
66* 
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Lengedi, a dactylus (1. e.) versláb magy. neve. 
Lengés, határozott időközökben ismétlődő inga-

szerü ide-oda mozgás ; a merőlegestől való kitérés 
nagysága a l.-i s z ö g ; az egész kitérés, egyik vég
halárától a másikig, a l.-i t á v o l s á g ; az egy 1. 
megtételére szükséges idő a l.-i t a r t a m . 

Lengeség, Kazinczynál: csapodárság. 
Lengités (sublimatio), szilárd testeknek melegítés 

által gőzzé változtatása s a képződött gőzök sűrí
tése hűtés által, v. is ugyanazon folyamat a szilárd 
testekre, mint a lepárlás a cseppfolyósokra (1. föllen-
gitő pest). 

Lengyel,község Tolna m.,858 lak; határában nagy 
arányú ásatások folytak, melyek igen sok őskori le
letet eredményeztek. 

Lengyel, 1) Béla , a bpesti tud. eg3-etemen a vegy
tan tanára, szül. 1844. Kőrös-Ladányban Békés m. 
Előbb mérnök, majd mint vegyész Than mellett ta
nársegéd. 1868. utazási ösztöndíjjal Heidelbergbe 
ment, hol 1869. Bunsen tanársegéde lett. Később a 
bpesti egyetemen a vegytan ny. r. tanára, a termé
szettudom, társ. 1872-ben, ujabban 1887-ben tit
kára. Számos veg3rtani munkát irt, »A chemia tan-
könyve« ez. műve 1889-ben jelent meg. Társszer
kesztője a »Természettud. Közlöny«-nek. — 2) I s t 
v á n , szül. 1851. ápr. 20. Felső-Kézsmárkon, Abauj 
m. A bpesti egyetemen végezte mennyiségtani ta
nulmányait. A 70-es években számos czikke jelent 
meg különböző folyóiratokban. 1892. a természet
tud, társ. irodaigazgató-pénztárnoka. — 3) Sán
dor , a budapesti II. kerületi polgári és középke
reskedelmi iskola igazgatója, szül. 1845. márczius 
17. Váczott. Tanulmányait befejezve Kecskeméten 
íőgymnasiumi, 1872. budapesti polgári iskolai tanár. 
Az ő indítványára kapcsolták össze a polgári iskolát 
középkereskedelmi iskolával. A napi lapokban és 
tanügyi folyóiratokban főleg a polgári és kereske
delmi iskolák szervezeti kérdéseiben több czikket, a 
polgári iskolák számára gyakorlati számoló könyv
vezetéstant irt. Tagja a fővárosi törvényhatósági 
bizottságnak, s külső bírálója a közoktatási ta
nácsnak. 

Lengyel hegedű, a ma »hegedünek« nevezett 
hangszer régi neve, 1. hegedűsök. 

Lengyelke, m a z u r k a , lengyel nemzeti táncz s/» 
ütemben, lüktető rhythmusban. 

Lengyel királyság, orosz tartomány, ter. 127.319 
km2, 8,165.750 lak. Feloszlik Varsó, Piotrokow, Kalis, 
Kielce, Radom, Lublin, Siedlic, Plock, Lomza, Suvalki 
kormányzóságokra. Igen termékeny, élénk ipar és 
kereskedelem, bányászat, földmivelés, állattenyésztés. 
Egyetem (Varsó),közép- és népiskolák (kis számban). 
A lak. lengyelek, oroszok, németek, litvánok. Fővá
rosa Varsó (1. Lengyelország). 

Lengyel László, régi emlékeinkben II. Ulászló 
1. e.) magyar király. 
Lengyel nyelv és irodalom. A 1. n y e l v a szláv 

nyelvcsalád nyugati ágához tartozik, körülb. 10 mii. 
ember beszéli; feloszlik: a nagy-lengyel (Posenben), 
mazuri (Masoviában), kis-lengyel (orosz Lengyel-
orsz. és Galiczia), lithván és sziléziai nyelvjárásokra, 
melyek közül a kis-lengyel fejlődött irodalmi nyelvvé. 
A 1. i r o d a l o m legrégibb emlékei azon népdalokban 
és mondákban maradtak fenn, melyeket Wojcicki, 
Waclaw z Oleska, Pauli s mások g}'üjtöttek össze; 
a legrégibb korból való egy Mária-ének is, melyet 
harczi dalul énekeltek. A kereszténység elterjedésével 
a X. században latin nyelvű irodalom támadt : év

könyvek, krónikák (Dlugoss, Kadlubek stb.), legen
dák, törvénykönyvek. Maga a 1. nyelv csak a XVI. 
szdban vált irodalmi nyelvvé és csakhamar virág
zásra emelkedett. Aranykorának (1507—72) a köl
tészetben Rej volt úttörője, JanKochanowskiabetető-
zője. A reformatio bibliafordításokat, énekeskönyve
ket, homiliákat és vitázó iratokat hozott létre. A val
lásküzdelmek között főleg 1622 óta hanyatlás állt be; a. 
nyelvben idegenszerűségek harapóztak el, a költészet
ben dagály és émelygős czifrálkodás vált uralkodóvá. : 
Ez időszak költői közül csak Waclaw Potocki bir je
lentőséggel. Uj korszakot nyitott meg 1750 táján Ko-
narski, ki nagy lendületet adott a közoktatásnak, 
szinügynek, a történeti és klasszikus tanulmányok
nak. Lengyelország politikai bukása az irodalmat 
nem akasztotta meg fejlődésében, ellenkezőleg csak 
most jutott az az emigránsok utján európai jelentő
ségre. Az uj fejlődésnek a költészetben Woronicz és 
Niemcevicz, a kritikában Brodzinszki voltak előfu- j 
tarjai, kik a nemzeties irányt ápolták. 1815-től Vilna 
a 1. irodalmi élet központja; itt lépett fel a legna
gyobb 1. költő: Mickiewicz a romantikus iskola élén. 
melynek képviselői (Malczewski, Goszczynski, '/.a-
leski, Odyeniec stb.) nagyobbrészt emigránsok-
(L. Brandes tanulmányát: Lengyelország román- I 
tikus irodalmából, Elet, 1891.) A külföldön mű- 1 
ködtek Mickiewicz vetélytársai: Slovacki és Kra- j 
sinski is. A regénynek megteremtője s legkiválóbbb 
művelője, a leng3'el irodalomnak legtöbb oldalú -s. 
legtermékenyebb irója Kraszevski. Mellette a regén}'-
terén még Czajkovski, Kaczkovski, Lenartovicz, Rze-
vuski stb. tűntek ki, mig a költői beszélyben Syro- ] 
komla, Pol és Zielinski, a szinmüirásban a két Fredro 
(atya és fiu), Szujski, Kaminski, Korzeniovski arat
tak sikereket. A legújabb időben a romantikus irán\-
helyébe a realizmus lépett, melynek főbb képviselői: 
a költészetben Asnyk, az elbeszélésben Sienkievicz. 1 
és Orzeszkova Eliz, a szatírában Lam, a kritikában I 
Spasovicz, gróf Tarnovski, Chmielovski. A történet- 1 
írásnak kiválóbb művelői: Lelewel, Moravski, Száj- I 
nocha, Szujski, Bobrzj'nski, Jarochovski; a bölcsé- I 
szetben Libelt és Trentovski, a jogtudomány terén 
Maciejovski, Helcel, Hűbe emlitendők. 

Lengyel nyereg, 2196 m. m. hágó a Magas-Tátrá
ban, a főgerinczen a Felkai csúcs (2218 m.) és a Kis- I 
Viszoka (2290 m.) közt, melyen át a Felkai völgyből 
a Poduplaszki völgybe lehet jutni. 

Lengyelország, egykor Európa északi részének első 
nagyhatalma, mely a XV. században, virulása tető- | 
pontján a Keleti tengertől a Fekete tengerig terjedt; 
kiterjedése ekkor 1,150.000 km2 volt, 35 millió lak. 
De a múlt században is, mikor először felosztották,. ' 
területe 750.060 km2 volt 13 millió lak. E ter. szóm- | 
szédai megszállották s saját országaikba kebelezték 
(Posen, Galiczia, lengyel királyság, 1. külön.). A lengye
lek (polanok) az északi szlávok csoportjához tartozó I 
népfaj, a IX. században lépnek fel a történelemben. | 
Ekkor rokonaikat, a lechitákat leigázva, P ias tku já -
viai földművelő személyében fejedelmet adtak a Visz- 1 
tula mentén elterülő földrésznek. Első valóságos feje
delmük I. M i c z i s z l á v volt, ki nejének, a cseh Dub-
ravkának befolyása alatt 966. felvette a keresztény
séget és Posenben püspökséget alapított. B á t o r 
Bo le s z l á v (992 —1025.) uralmát Sziléziára és Po-
merániára is kiterjeszté és 1025. királyi czimet vett 1 
fel; utódai alatt azonban az ország több apró her-
czegségre oszlott, melyek folytonos harezban állót-
tak egymással és a szomszéd államokkal. L ö k i - , 
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e tek I. U l á s z l ó (1309—33.) egyesité ismét az or
szágot és 1320. Krakkóban királylyá koronáztatta 
magát. Fiában III. K á z m é r b a n (1333—70.) kihal
ván a Piastok férfiága, N a g y La jos magyar király 
lépett trónra, kinek anyja, Erzsébet, I. Ulászló leánya 
volt. Lajos halála után a lengyelek ifjabb leányát, 
Hedviget fogadták el királynőjükül, s ennek keze 
által a lengyel korona 1386. J a g e l l ó II. U l á s z l ó 
litván nagyfejedelemre, a J a g e l l o - h á z megalapí
tójára szállott. Ez szerezte meg Zsigmond magyar 
királytól Galicziát és zálog czimén a szepesi városo
kat. "Fia, III. U l á s z l ó (1434-44.) , 1440. magyar 
királylyá választatva, a magyar és lengyel koroná
kat rövid időre ismét egyesité. A thorni béke (1466) 
IV. Kázmér (1447 — 96̂ 1 alat ta német lovagrenddel 
folytatott hosszas háborúknak véget vetve, Nyugat-
Poroszországot és Ermelandot megszerezte Lengyel
országnak, mely ekkor állott hatalma és politikai je
lentősége tetőfokán. De a nemesség a XVI. század 
folyamán teljesen magához ragadta a hatalmat és 
midőn II. Zs igmond Á g o s t b a n (1572.) a Jagello-
ház kihalt, L.-ot választó királysággá nyilvánította, 
s ezzel előkészítette az ország gyors hanyatlását. 
Anjou Henr ik (1Ö73.) rövid királysága után 
Bá thory I s t v á n erdélyi fejedelem (1576—86.) ült 
a királyi széken; ez az oroszok ellen dicsőséggel 
harczolva, meghódította I.ievlandot s egyike volt L. 
legjelesebb uralkodóinak. II. Z s i g m o n d (1588 — 
1632.) és utódai IV. U l á s z l ó (1632-48.) és II. 
J á n o s Kázmér (1648 — 69.), a svéd Wasa-ház iva
dékai, az országot Svédországgal többszörös szeren
csétlen háborúba bonyoliták; alattuk a brandenburgi 
választófejedelem a porosz tartományokat egészen 
felszabadította a lengyel felsőség alól; Oroszország 
visszafoglalta a Dnjeperen túli részeket, s a kozákok 
függetlenítették Ukrainát. S z o b i e s k y III. J á n o s 
(1673—96.) győzelmes fegyverei egy ideig feltartóz
tatták az ország felbomlását, de a szász uralkodó-
házból származó királyok, II. és III. Ágos t (1696— 
1763.) alatt a királyválasztási küzdelmek, a vallási 
villongások és a nemesség elhatalmaskodása által ki
mentett ország gyors lépésekkel sietett bukása felé. 
Az orosz befolyás titkos munkája még inkább előse
gítette a felbomlást; az 1718. országgyűlés törvény-
nyé emelte a nemességnek évszázadokon át gyakorolt 
vető j o g á t , melynek értelmében az országgyűlés 
egyetlen tagjának tiltakozása is megakadályozhatta 
valamely javaslatnak törvénynyé emelését; II. Ka
talin czárné 1764. Poroszországgal szövetségben, 
eleve megakadályozva a trónörökösödés kimondását, 
Poniatovszky S z a n i s z l ó Á g o s t o t tette királylyá, 
csak azért, hogy az e miatt támadt zavarokat fel
használva, katonáival megszállhassa az országot. 
Ekkor merült fel először L. felosztásának terve, s 
Oroszországnak sikerült az osztrák és porosz udva
rokkal az eszmét elfogadtatni. Az első felosztás 1772. 
hajtatott végre. Poroszország a nyugati porosz tar
tományokat, Danzigot és Thornt s Nagy L. egy ré
szét kapta, Mária Terézia a magyar szt korona jogán 
az egykor Magyarország fensősége alatt állott Gali
cziát és Lodomeriát; Oroszország pedig a Dunáig és 
Dnjeperig 10.000 kmnyi terület birtokába jutott. A 
megmaradt országrész 1773. uj alkotmányt kapott, 
mely teljesen biztositá Oroszország befolyását az or
szág kormányára. Ez alkotmány megváltoztatása 
(1791.) Oroszország ujabb beavatkozására adott al
kalmat, mi 1793. az ország második felosztását vonta 
maga után. Az osztályban ezúttal Orosz- és Porosz

országok vettek részt ; a szerencsétlen országból 
már csak 240.000 kmnyi terület maradt, melyen 
1795. Poniatovszky leköszönése után Oroszország, 
Poroszország és Ausztria végleg megosztoztak 
(harmadik felosztás). Az ekként eltörült lengyel 
királyság visszaállítására a lengyelek többször tet
tek kísérletet, de mind hiába. Áz I. Napóleon által 
fölkeltett reményeknek, a rövid életű varsói herczeg-
ségen kivül (1807 —13.), Napóleon bukása után az 
I. Sándor által adott alkotmánynyal kellett meg
elégedniük. De az 1830 — 31. forradalom után ajen-
gyelek ezt is elvesztették ; a 1. királyság 1832. 
orosz tartománynyá nyilváníttatott, s az 1846. és 
48. felkelések és az 1863. forradalom után végleg 
leigázva, minden politikai jogtól és szabadságtól 
megfosztatott. Röpell és Caro: Geschichte Poiens 
(1840—90.), Lovcsányi : A magyar-lengyel érint-, 
kezesek története (Századok 18S7.). 

Lengyeltóti-Hács, község Somogy m., 3650 lak. 
Lenhaj , lenfehérségü, szöszke haj. 
Lenhossék József , orvos, a bpesti orvosegyete

men a boneztan tanára, szül. 1818. márcz. 20. Budán. 
Számos, főleg az agy- és idegrendszert tárgyaló ön
álló müvet irt magyar, de leginkább német és fran-
czia nyelven. Egyik művét a franczia akadémia a. 
Monthion-dijjal jutalmazta, f 1888. decz. 2. 

Lenitiva (lat.), enyhe hashajtók. 
Lénk (An der L.), fürdőhely Bern svájezi kanton

ban, kénforrásokkal, 1075 m. a tenger szine fölött. 
Lenkei Henr ik , tanár és író, szül. 1862. Pécsett, 

előbb a pozsonyi keresk. akadémia, majd a bpesti 
V. ker. áll. főreáliskola tanára, az >Elet« ez. folyó
irat egyik kiadója és munkatársa; költeménykötetet, 
és »Petőfi és a természet* ez. aesthetikai tanulmányt 
adott ki. 

Lenkey J á n o s , 1848/49. honvédtábornok, szül. 
1807. szept. 7. Egerben. Katonai pályára lépve 1848. 
mint a Württemberg-huszárezred egyik kapitánya ál
lomásozott a galicziai Marcapolban; midőn a szabad-
ságharcz kitört, május 31. áthozta a határon ezredé
nek 2. századát, s aug. 19. már Szent-Tamás máso
dik ostrománál aratott babért. 1849. ápril közepén, 
mint ezredes, belopózott Komárom várába s az ellen
séget a Csallóközből kiűzte, mire tábornok lett. Vilá
gosnál ő is letette a fegyvert, de a katasztrófa hatása 
alatt megőrült; e miatt a halálos Ítéletet nem hajtot
ták rajta végre. Az aradi vár börtönében f 1850. feb
ruár 7. Síremlékét az aradi temetőben 1868. szept. 
7. leplezték le. 
Lenni-lenape, az északamerikai Delaware-indiánok 

nyelve. 
Lenni vagy nem lenni? Hamlet híres monológjá

nak kezdete Shakespeare tragédiájában (III. felv. 1. 
jel.); Arany fordításában: »A lét vagy a nemlét kér
dése ez.« Csokonai: »A lélek halhatatlanságáról* 
szóló nagy tankölteményét szintén e szavakkal kezdi: 
Lenni ? vagy nem lenni ? — kérdések kérdése 1 Mely
nek nehéz, kétes, szép a megfejtése. Nagy kérdés, a 
melyet ha mélyen vizsgálok, Még több mélységeknek 
mélyére találok. 
Lenolaj v. lenmagolaj (oleum lini), sajtolás utján 

a házi len magvából nyert aranysárga színű, nehezen 
folyó, kellemetlen szagú és izü olaj. Egészen friss 
állapotban asztali olajnak, továbbá kenczék, szappa
nok stb. előállítására használják. A gyógyászatban 
fedő, puhitó szer; mészvizzel égési sebekre használ
ják. Főzve ragadós anyaggá szárad,- ez a könyv
nyomdák máza. . •• 
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Lenormand (lönormán) M á r i a A n n a , franczia 
kártyavetőnő s jóslónő, szül. 1768., I. Napóleon ide
jén nagy hirre jutott jóslataival Parisban; több mun
kátirt , f 1843. 

Lenormant(lönormán), 1) K á r o l y , francz.archaeo-
logus, szül. 1802. jul. 1. Parisban, 1848 óta tanár a 
Collége de France-on. f 1859. nov. 24. Athénben. 
Számos archaeologiai művet irt. — 2) F e r e n c z , az 
előbbi fia, szül. 1837.jan. 17. Parisban, hol az archaeo-
logia tanára volt. f 1883. decz. 10. 

Lenötre (-nótr) A n d r á s , hires franczia műkertész, 
a franczia műkertészet megalapítója, született 1613. 
Parisban, f 1700.; Versailles, Meudon, Fontainebleau 
stb. királyi kertjei az ő alkotásai. 

Lenpogácsa, 1. olajpogácsa. 
Lentando, lentante (ol.), zenében = tétovázva, 

mind lassabban. 
Lenti , község Zala m., 1224 lak. 
Lento (ol.), zenében: lassan, nyujtottan. 
Lentze Á g o s t , porosz tábornok, szül. 1832., részt

vett az 1866. és 1870—71. hadjáratokban, 1883. ve
zérőrnagy, 1890. az ujjáalkotott 17. hadtest parancs
nokló tábornoka ; az első polgári származású katona, 
kire porosz hadtest vezénylete bízatott. 

Lenvászon, 1. vászon. 
Lény, ens, a bölcsészetben az, a mi van v. létezik, 

szóval minden létező; rendesen azonban csak szer
ves vagyis élő lényeket szokás a 1. szó alatt érteni. 

Lényeg, essentia, a dolgoknak maradandó létalapja, 
azon tulajdonságaik összefoglalása, melyek nélkül 
azok nem képzelhetők s melyektől megfosztva meg
szűnnek azok lenni, a mik. E tulajdonságokat l énye
g e s t.-oknak nevezzük. így pl. az ember lényeges 
tulajdonságai: az értelem és az érzékiség (mindkét 
szót bölcsészeti értelemben véve); ezek nélkül ember 
nem képzelhető. A l.-es tulajdonságokkal szemben ál
lanak az e s e t l e g e s , v é l e t l e n t.-ok, ilyenek az 
embernél pl. a szépség, bátorság, nagyság stb., me
lyekhiányában sem szűnik meg az ember ember lenni. 

Lenyomat , a nyomó lapokkal készített írás, kép v. 
rajz; más értelemben valamely tárgy, pl. érem, nega
tív mása gipsz v. más anyagban. 

Lénytan, ontológia, a metaphysikának egy része,.a 
létezésről .és a létező dolgokról szóló tudomány. 

Lenz, 1) H e n r i k F r i g y e s Emi l , természettudós, 
szül. 1804. Dorpátban, tanár volt Pétervárt. t 1865. 
Rómában. Az elektromágnesség és galvanizmus terén 
szerzett érdemet. — 2) Miksa , német történész, 
szül. 1850. Greifswaldban, 1890 óta a berlini egye
temen a történet tanára, több művet irt a német tör
ténet köréből. — 3) O s z k á r , afrikai utazó, szül. 

. 1843. április 13. Lipcsében, 1870 —74-ig bejárta az 
Ogowe-földet és a Sebéig (az Okanda mellékfolyója) 
hatolt; 1879. Marokkóba és a nyugati Szaharába 
ment, 1880. eljutott Timbuktuba, 1883. a bécsi földr. 
társ. főtitkára, 1885 — 87. Délafrikát járta be a Kongó 
torkolatától Zambeziig. 1888. prágai egyetemi tanár. 
Utazásairól két művet irt. 

Leo, g ö r ö g c s á s z á r o k , 1) I. Nagy-L., 457. febr. 
7. lépett trónra; szerencsével hadakozott a vandálok 
ellen, f 474. jan. — 2) II. L., az előbbi unokája, 
t 474. nov. — 3) III. I z a u r i L., az Izauri uralkodó
ház alapitója, eredetére egy seleuciai varga fia. 
II. Justinianus testőrei közé lépett; II. Anastasius a 
keleti hadsereg főparancsnokává tette; 717. császár 
lett, 718. visszaverte a Konstantinápolyt ostromló 
arabokat s 740. ismét megverte őket. j 741. június 
18. — 4) IV. L., az előbbi unokája (775 — 80). — 

5) V. Ö r m é n y L., mint császári fővezér kiáltatott 
ki 813. császárrá; SÍ4. megverte a bolgárokat, f 820.. 
decz. 25. — 6) VI. Bölcs L., a macedóniai dynastiá-
ból, 886. lépett trónra. A tudománj'okkal foglalkozva, 
birodalma érdekeit elhanyagolta; szerencsétlenül ha
dakozott az arabok és a bolgárok ellen; ez utóbbia
kon csak a magyarok segítségével tudott 888. győ
zelmet aratni. A magyarokkal való szövetsége adott 
alkalmat arra, hogy Tact ica- jában e hadjárat görög: 
vezéreinek tudósítása nyomán nagybecsű közlemé
nyeket tegyen őseink hadi szervezetéről és harcz-
módjáról (művének e fejezetét Szabó K. fordította le-
az Új Magyar Múzeum 1851/2. évf.-ban). 907. nagy-
engedményeket kényszerült tenni a Konstantinápolyt 
fenyegető oroszoknak, f 911. 

Leo, 13. pápa neve; 1) I. N a g y v. S z t L., Tusciá-
ban szül., 440. választatott pápává. Tőle származik: 
a római püspök p r i m á t u s á n a k dogmába fogla
lása. Attilát 452. ékesszólásával visszatérité Róma 
falai alól, és midőn Geiserich 455. elfoglalta Rómát, 
erélyes fellépésével határt szabott a rablásoknak és 
gyilkolásoknak, f 461. nov. 10., emléknapja április-
11. — 2)11. Sz t L., siciliai (682-83) . Emléknapja j ú 
nius 28. — 3) III. Sz t L., római, 795. decz. 26. vá
lasztatott meg; Nagy-Károlyt, ki elleneitől megvédte,. 
800. decz. 25. császárrá koronázta, f 816. június;; 
emléknapja június 12. — 4) IV. Szt L , római (847.. 
január 2 7 . - 8 5 5 . jul. 17.). — 5) V. L., Priapiból ('903. 
okt. 28.—decz. 6.). - 6) VI. L., római ( 9 2 8 - 9 9 2 . 
febr. 3.). - 7) VII. L., római (936—939. jul. 18.). — 
8) VIII. L. (963. decz. 4 . - 9 6 5 . márcz.). — 9)IX. S z t L.,. 
előbb Bruno touli püspök, Egishei Hugó gróf fia, né 
met, szül. 1002. június 21., a wormsi bir. gyűlésen 
1048. decz. választatott pápává; a simonia és papi-
házasság ellen erélyesen, de kevés sikerrel lépett fel ^ 
az Apuliát elfoglaló normannok ellen hadat viselve,. 
1053. Guiscard Róbert foglyul ejtette; t 1054. aprít 
19. — 10) X. L., Medici János, Lorenzo Medici fia,, 
szül. 1475. decz. 11. Flórenczben; már 1488. bibor-
nok, 1506. perugiai helytartó, 1511. bolognai legátus 
és a francziák ellen küzdött pápai sereg vezére. 1513. 
márcz. 14. választatott pápává; vetélytársa Bakoczr 
Tamás bibornok volt. Kiváló humanista nevelést 
nyerve, mint pápa egyike volt a tudományok és mű
vészetek legnagyobb pártfogóinak; a római egyete
met visszaállította, a leghíresebb tudósokat és mű
vészeket gyüjté maga köré; nagyszerű építkezésekkel* 
emelte Róma fényét, és nagy áldozatokkal folytatta a 
Szent-Péter-templom építését. Ez utóbbi érdekében 
kibocsátott búcsúlevelek adták meg a külső okot 
Németországban a reformáczióra; de a pápa nem tu
lajdonított nagy fontosságot a mozgalomnak s csak 
1520. jun. 15. mondta ki Lutherra az egyházi átkot. 
Politikai tevékenysége a pápaság világi hatalmának, 
saját családja érdekeinek ápolására s a franczia befo
lyás korlátozására irányult. Ebbeli tevékenységét 
több siker koronázta, mint a törökök elleni politiká
ját. Az 1514. magyarországi keresztes háború, mely
nek szervezésére Bakócz Tamást pápai követi hatás
körrel küldte haza, parasztlázadássá fajult; az 
Egyiptomot elfoglaló Szelim szultán ellen hasztalan 
iparkodott az európai hatalmakat egyesíteni, f 1521. 
decz. 1. — 11) XI. L., Medici Octavian, szül. 1535. 
Flórenczben; megválasztatott 1605. april 1. t aprií 
27. - 12) XII. L., Della Genga Hannibál, szül. 1760. 
aug. 22., 1816. bibornok és 1823. szept. 28. pápa; 
alatta a jezsuiták visszaszerezték régi befolyásukat 
és az incjuisttio intézménye is feléledt. Másrészt köz-
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igazgatási és pénzügyi reformjaival elősegítette az 
egyházi állam felvirágzását, f 1829. febr. 10. — 13) 
XIII. L., a most uralkodó pápa, családi nevén Peoci 
(pécsi) Joachim, szül. 1810. márcz. 2. Carpinetoban, 
Anagni mellett, nevelését a collegium Romanumban 
nyerte, 1837. XVI. Gergely pápa házi praelatusa, 
1843. brüsszeli nuntius, 1846. perugiai érsek és 
bibornok, 1877. pápai camerlengo, IX. Pius halála 
után (1878. febr. 7.) ő vezette a curia ügyeit, mig 
febr. 20. pápává nem választatott. Uralkodása első 
éveiben mindenfelé igen békés irányt követett; e szel
lemnek köszönhető az egyházi béke helyreállítása 
Poroszországgal. A pápaság világi hatalmának kér
désében azonban kezdettől fogva egész határozott 
állást foglalt el s ezt főleg 1887 óta egyre élénkebben 
hangsúlyozza. Ez év decz. 31. ünnepelte félszázados 
papi jubileumát az egész kath. világ részvétele mel
lett. A világi hatalomra való tekintetek következtében 
a pápa 1890 óta a franczia köztársaság irányában 
való magaviseletét is megváltoztatta. Mindinkább 
közeledett a franczia kormányhoz s 1891 óta nem 
csak maga elismerte a köztársasági államforma tör
vényességét, hanem ismételve felszólította a franczia 
katholikusokat, hogy ugyanezt tegyék s szakítsanak 
a monarchia visszaállítására irányuló törekvésekkel. 
L. pápának tulajdonítják a francziák és a czári kor
mány közötti közeledést is. Ez események a pápa és 
Ausztria-Magyarország közti viszonyokat kedvezőt
lenül befolyásolták, főleg 1892-ben. A pápa különben 
nagy barátja az irodalomnak és művészetnek; maga 
is irt egy kötet költeményt; a vaticani dúsgazdag 
levéltárakat megnyitotta a tudományos kutatásnak, 
mi a magyar történetírásnak is nagy hasznára vált. 

Leo Leona rdo , a nápolyi iskola hires zeneművé
sze, szül. 1694. Nápolyban, -\ 1736. mint egyházi 
karmester és a sant'onofriói conservatorium igazga
tója. Számos egyházi darabot, oratóriumot, operát 
stb. szerzett és a zene-elmélet terén is működött. 
Leo (lat.), oroszlán; az alchimiában: arany. 
Leoben, város Stiriában, a Mura m., 5500 lak., 858 

m. a tenger színe felett, a stájer vasipar központja, 
bányászati akadémia, barnaszén-bán3'ászat. 
Leo-féle városrész Rómában, a Vatikánt kör

nyező városrész, melyet IV. Leo pápa (847— 55.) fal
lal vett körűi; innen neve. 
Leomlom én is szent porodon, nemes! Berzsenyi: 

Wesselényi hamvaihoz. 
León, 1) Nikaragua közép-amerikai köztársaság 

volt fővárosa, 30.000 lak. Fényes múltjából csak 
élénk kereskedelme maradt meg; — 2) L. de los Al-
damas, Guanajuato mexikói állam városa, 48.000 
lak.; — 3) L., spanyol tartomány, ter. 38.502 km!, 
886.000 lak. Feloszlik L. (ter. 15.971 km2, 380.229 
lak.), Zamora és Salamanca tartományokra. Egykor 
királyság volt. Főhelye L., 12.000 lak. 
Leona, trag. C z a k ó Zs.-tól (1846.). 
Leonardo da Vinci (vincsi), hires olasz festő, szül. 

1452. Vinciben, Flórencz mellett, u. o. Verrochio ta
nítványa, 1484. Sforza Lajos udvarában, Milanóban 
tartózkodott, 1499. ismét Flórenczben, 1513. Rómá
ban, 1516. I. Ferencz meghívására Parisban; t 1519. 
máj. 2. A XVI. szdbeli olasz festészet nagy korsza
kának megalapítója; működött még mint szobrász, 
épitész, mint mérnök, mint szépirodalmi és termé
szettudományi iró. Főműve: a világhírű Úrvacsora 
(1498. Milanóban, nagyon megrongálódott), Crivclli 
Lucretia arezképe a Louvre-ban, Keresztelő János és 
szent Anna (Louvre) stb. 

Leonidas, spártai király, 480. Kr. e. az óriási perzsa 
sereg ellenében 6000 főnyi seregével (köztük 300 
spártai) hősiesen védelmezte a Thermopylae szorost 
s maroknyi hadával hősi harezban esett el. 

Leonini szerződés (oroszlán sz.), az olyan szerző
dés, mely a szerződő felek egyikének biztosit min
dent, szerződő társainak pedig semmit v. aránytala
nul keveset. Eredetét némelyek Leoninustól származ
tatják, de sokkal valószínűbb, hogy az aesopi mesé
ben az állattársaival vadászó oroszlántól (leo) szár
mazik, a ki az egész zsákmányt magának vindikálta. 

Leonin versek, az olyan hexameter és pentameter 
sorok, melyeknek közepe és vége összerímel. E korcs
faj nevét L e o n i u s benczéstől (f 1187.) vette, ki 
először irt ily verseket. Nálunk a múlt század végén 
művelték egyes kisebb tehetségű verselők, különösen 
Gyöngyösi János tordai prédikátor. L. Lehr Vilmos, 
A leoninus, Bpest, 1892. 

Leopárd, felis pardus, ragadozó a macskafélék 
(felina) családjából. Bársonyos bőrét sárgás-fekete, 
vöröses-sárga v. fekete alapon körkörös foltok tar
kítják, középfolt nélkül. Rendkívül szép testalkatú, 
ügyes, ravasz és kegyetlen. Juhokra, kecskékre, anti-
lopokra vadászik. 

Leopardi G iacomo gróf, olasz költő, szül. 1798. 
jun. 29. Recanatiban, f 1837. jun. 6. Nápolyban. Az 
ujabb olasz irodalomnak egyik legnagyobb alakja, 
első rangú lyrikus költő. Hazafias költeményei a 
restauratio korszakában felrázták az olasz népet 
tespedéséből. A tüzes lelkesedést, mely e költemé
nyeiben nyilvánult, később a világfájdalom boruja 
váltja fel költészetében. Századunk pessimistikus 
iránya Byron és Lenau mellett L.-ban találta leg
merészebb képviselőjét. L. Szana Tamás, Nagy szel
lemek, 1870. Költeményeit leford. Radó Antal, egye
seket Dengi János és Endrődi Sándor is. 

Leopoldinum diploma, 1. diploma. 
Leopoldville, Stanley által 1882. a Stanley Pool 

(Kongo-állam) bal partján alakított állomás, honnan 
a Kongo-vidék kikutatása eszközöltetett. 

Leordina, község Marmaros m., 1264 lak. 
Leövey Sándor , miniszteri tanácsos a vallás- és 

közoktatásügyi minisztériumban, szül. 1844. Suga-
tagon, Marmaros m. Gymnasiumi tanulmányait Ung
vári, a jogot a bpesti egyetemen végezte; 1867. a 
magyar kormányzat megalakításakor Eötvös József 
báró közokt. miniszter kinevezte gyakornoknak; két 
hó múlva tiszt, fogalmazó, 1885. czimzetes, 1887. 
valóságos osztálytanácsos, 1892. júliusban czimz. 
miniszteri tanácsos; a felsőbb oktatási osztály veze
tője, melyben 25 év óta működik, ámbár időnként 
a középiskolai ügyosztályt is ellátta. 

Lép, lenolajból v. fagyöngj'ből főtt nyúlós, ragadós 
szer, melylyel madarakat fognak. 

Lép, lien, splen, nyirkmirigyszerü szerv, mely körül
belül 14 cm. h., 8 cm. széles, 3. cm. vastag és körül
belül 250 gr. súlyú; a hasüreg bal oldalán, mindjárt 
a rekesz alatt fekszik. Tokjából gerendezetszerü 
nyujtványok indulnak ki, melyek a voltaképeni lép-
szövetet, a léppulpát tartják. A kis ütereken mák
szemnyi, fehér nyirktüszők, az u. n. Malp igh i - f é l e 
testecsek láthatók. A lépnek élettani szerepét sokáig 
nem ismerték és még ma sincs az teljesen felderítve; 
annyi bizonyos, hogy benne nyirksejtek termeltetnek, 
melyek mint fehér vérsejtek lépnek a vérkeringésbe. 
Mint önálló lépbetegség csak a fehérvérüség, leukae-
mia, lép fel; némely fertőző betegségnél a 1. jelenté
kenyen megnagyobbodik. 
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Lepanto, város, 1. Epakto. 
Lepárlás, könnyen illó folyadékok elválasztása 

szilárd vagy folyékony anyagoktól melegítés által. 
Czélja tisztítás v. a könnyebben s nehezebben illó 
részek különválasztása, nyerése. 

Lepárló készülék, a lepárláshoz használt készü
lék, három részből áll: 1. azon edény, melyben a 
melegítés, forralás történik, 2. a fejlődő gőzöket el
vezető eső v. csőrendszer, ez egyszersmind hűtőként 
is szerepel, 3. a felfogó edény, ebben a megsűrűsö
dött gőzök folyadék alakjában összegyűlnek. Nagy
ban alkalmazzák szeszgyártásnál, a vegyi iparban 
s az elemzéseknél. 

Lépese, lemna, növény a hinárfélék (najadeae) 
rendjéből. Fajai nálunk a keresztes 1., I. tristriea; 
fanos 1., I. polyrrhiza; lencsés I., /. gibba és az apró 
1., /. minor. Kül. álló vizekben tenyészik; a kacsák 
eledeléül szolgál. 

Lepcses, szennyes, mosdatlan beszédű. 
Lépcső, helyzete szerint van : s z a b a d 1., melyet 

az épület előtt alkalmaznak, s az épületben fő-, 
mellék-, p i n c z e - és pad lás -1 . ; alaprajzi alakja 
szerint van : e g y e n e s , c s a v a r o d ó , t ö r t k a r ú , 
t ö b b k a r ú és c s i g a 1.; szerkezetre nézve van : 
s z i l á r d 1., melynél a 1.-fok mindkét végén be van 
falazva v. egész hosszában alátámasztva; l e b e g ő 1., 
melynél a l.-foknak csak egyik végét falazzák be, 
mig a másik végét szabadon hagyják ; anyagra 
nézve van : fa-, kő- (tégla) és v a s - 1 . 
Lépcső-élcz, ném. Treppenwitz, oly élez v. ötlet, 

mely az embernek csak a lépcsőn jut eszébe, mikor 
már eltávozóban van ; ekkor gondolja cl sok ember, 
hogy milyen jó lett volna ezt v. azt mondani. A v i l á g 
t ö r t é n e t l é p c s ő - é l e z e elnevezése alá foglalták a 
történeti személyeknek tulajdonított, de nem hiteles 
mondásokat és ötleteket, melyek nagyobbára sokkal 
később keletkeztek. 
Lépcsőfok, a 1.-nek egy tagja ; szélessége és ma

gassága azon kényelemtől függ, melyet a lépcsőnek 
czélja szerint nyújtani kell. 

Lépcsőház, emeletes épületben azon helyiség, mely
ben a lépcsőt elhelyezik. 

Lépcsős kő , igy nevezik azon drágakövet, mely 
lépcsőzetesen van köszörülve. 

Lepe, lepke (1. lepkék). 
Lepel, virágnál (pl. tulipánnál) a csésze és párta 

helyét pótló szines takaró. 
Lepény, placenta, 1. méhlepény. 
Lépes Bá l in t , kalocsai érsek, szül. 1565 körül, 

1593. esztergomi kanonok és zólyomi főesperes, 
1608. nyitrai, 1619. győri püspök; ez évtől a török 
által elfoglalt kalocsai érsekség czimét viselte. Mint 
kir. kanczellár kiváló szerepet vitt a közügyekben; 
az egyházi irodalmat is művelte, f 1623. május 6. 

Lépés, mint katonai hosszmérték = 75 cm. 
Lépes méz, 1. méz. 
Lépfene v. pokolvar , anthrax, a barmok, lovak, 

sertés, juhok, stb. fertőző betegsége, melyet a bacillus 
anthracis (1. e.) idéz elő. Bonczoláskor a hullában 
kátrányszerü vért, számos bőrelgenyedést, belső 
üszkösödési góczokat találni. A megbetegedés rész
ben helyi (carbunculosis), részben általános, melynek 
leghevenyebb alakja néhány perez lefolyása alatt gör
csök között halálra vezet. Többnyire azonban magas 
láz, rángatózások lépnek fel s csak huzamosb idő 
múlva áll be a halál. Ily esetekben a kezelés több
nyire sikertelen, az elővigyázati szempontból aján
lott védoltás kétes énékü. Istállók, stb. alaposan 

fertőtlenitendők, a dög 1.5 m. mélyre elásandó. 
Ha lépfenés állat véréből v. sebváladékából egy 
részlet emberi sebbe jut, akkor az embernél is fellép 
a lépfene, még pedig v. helyileg, mint p o k o l v a r 
(carbunculus magnus, pustula maligna), melyhez 
utóbb általános tünetek is társulhatnak, v. pedig 
azonnal általános tünetekkel (bélpokolvar, mycosis 
s. anthrax intestinalis), u. m. rázó hideg, súlyos fő-
és végtagfájdalmak, hányás, láz, a bélhuzam részé
ről haspuffadtság, hasmenés, véres ürülék, némely
kor az idegrendszer zavarai; gyógyulás a helyi 
pokolvarnál gyakori, a bélpokolvarnál ritka. 
Lepidolith, lithium-tartalmu csillám. 
Lepidoptera, 1. lepkék. 
Lepidus, Marcus Aemilius, 49. Kr. e. praetor, 

46. Július Caesar consultársa, 43. a triumvirátus 
tagja; mikor a triumvirek a birodalmat egymás 
közt felosztották, Afrikát kapta, de csakhamar Oc-
tavianus elvette tőle. f 13. Kr. e. mint pontifex 
maximus. 

Lepkék v. p ikkelyszárnyuak, lepidoptera, rovar
rend. Jelemző szájrészeik szerkezete : a két állkapocs 
többé-kevésbé megnyúlt, belül csatornaszerüen kivájt 
és összeillesztve a különböző hosszúságú p ö d ö r -
n y e l v e t alkotja, mely végén a növények méztartó
jának megnyitására szolgáló tüskékkel van ellátva. 
A felszívás a pödörnyelv csatornáján történik s kü
lön s z i v ó g y o m o r által segittetik elő. Szárnyaik 
hártyájában különböző alakú és szinü, cserépszerüen 
elrendezett, igen apró pikkelyek vannak beágyazva; 
pontszemeik vannak; testük, falámaik és lábaik 
szőrösek. Többnyire sok, keményhéju petét raknak. 
H e r n y ó i k többnyire szőrökkel, tüskékkel, stb. kép
letekkel fedettek, 5—6 pár pontszemmel, igen rövid 
háromtagú csáppal s a 3 pár torlábon kívül 2 — 5 
pár állábbal is vannak ellátva. Kbl. 20.000 faj isme
retes. Hernyóik által a 1. a növényzetben roppant 
károkat okoznak, másrészt számos más állatnak 
szolgálnak eledelül; némelyek, mint a selyemlepke, 
közvetlen hasznot is szereznek. Asatag alakokból 
csak néhány szender ismeretes a harmadkorból s 
egyes aprób alakok a borostyánkőből. Felosztatnak : 
I. N a p l e p k é k , dinrnae; 1) pillangók,papilionidae ; 
2) buskák, hesperidae. II. E s t lep kék, crepuscula-
riae: 1) szenderek,sphingidae; 2) e s t l e p k é k , sesii-
dae;3) izászkák, zigaenidae. III. Ej lepkék, noctur-
nae: 1) szőrönczök, bombycidae; 2) éjenczek, noc-
tuidae ; 3) merészek,geometridae. IV. A p r ó l e p k é k , 
mikrolepodeplera: 1) tüzikék, pyralidae; 2) ilon-
czák, íortricidae ; 3) molyfélék, lineidae ; 4) tollan-
ezok, píerophoridae, alucitae. 

Lepkészet, lepidopterologia, a lepkék természet
rajzával és gyűjtésével foglalkozó tudományág. 
L. Emich G u s z t á v , A kis lepkegyüjtő, a lepkészet 
röv. kézikönyve, Bpest, 1868. 

Lépő, spondaetis (1. e.) versláb magyar neve. 
Lepoglava, község VarascPm., 2308 lak. A hajdani 

pálos kolostor állami fegyházzá alakíttatott. A plé
bániatemplomban Corvin János és fia, Kristóf van
nak eltemetve. 

Lepontiak, raetiai nép Svájczban, róluk neveztet
nek el a leponti Alpesek. 

Lepra (gör.), bélpoklosság; l e p r o s u s , bélpoklos. 
Lepsény, község Veszprém m., 1844 lak. 
Lepsius R ichá rd , német tudós, sz. 1810. decz. 23. 

Naumburgban. 1842 — 46. az egyiptomi tudományos 
expeditio vezetője, 1846. tanár, 1873. főkönyvtárnqk 
Berlinben ; f u. o. 1884. jul. 10-én. Az egyiptomiak, 
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LEPTA 

aethiopiaiak, nubiaiak nyelvemlékeiről számos mű
vet irt. 

Lepta, görög pénz, a drachmának századrésze = 
V.kr.^ 

Lépték, a rajzok készítésénél használt mérték, mely 
•a valódi nagyság bizonyos kisebbítését mutatja. 
A l.-et különböző nagyságban készítik, pl. '/io, Vioo, 
3/iooo-ben stb. Van k ö z ö n s é g e s és á t m e t s z ő 1., 
•ez utóbbinál az egységnek századrészeit is közvet
lenül le lehet mérni. 
Leptothrix, hasadó gomba-faj; l. buccalis, a szájür 

aiyákhártyáján «s a fogcsont csatornácskáiban for
dul elő; a fogszút okozza. 

Lepuzsnyik, patak, a Sztrigy mellékvize, ered a 
Retyezátban a Lenoga tengerszemből ; a hátszegi 
medenczén foly át. Féktelen patak, mely tavaszszal 
•megáradva sziklákat hengerget. 

Lerakodás, az oldatából kiváló szilárd anyag ré
tege, pl. meszes vizeknél a mészkő, vasas vizeknél 
•a. vasoxyd, u. n. okker. A 1.-t sok helyen dísztárgyak 
készítésére használják ; a tárgynak fából készített 
vázát beleteszik az oldatba, hol bizonyos idő alatt 
•szép kristályos réteg rakodik rá ; — a vizben lebegő 
•szilárd részeknek, iszap, homok, kavics leülepedése, 
.ami bekövetkezik, ha a viz sebessége erőkként'. 

Lerchenfeld (NTeu-L.), Bécs egyik külvárosa ; a l.-i 
•d ia lec tus , az eredeti bécsies nyelvjárás, melyet a 
köznép használ. 

Lerida,spanyoltartomány,ter. 12.151 km2, 285.417 
lak. Főhelye L., a Segre m., 17.000 lakossal. Az 
•ó-korban Ilerda, hol Caesar Pompejus híveit 49. Kr. 
e. legyőzte. 

Lérins-szigetek, szigetcsoport a Földközi tengerben 
Cannes-nal szemben. A legnagyobbak Ste-Margué-
r i t e államfogházzal, hol Bazaine 1873 — 74. fogva 
volt és St-Honorat. 

Lerma F r a n c i s c o ( lomez de S a n d o v a l y 
Ro ja s hg., 1598—1618., spanyol miniszter 111. Fülöp 
alatt, kiűzte a moriszkókat és ezzel hazája hanyatlá
sát elősegítette, ámbár ő maga roppant nagy vagyont 
szerzett, f 1625. 
Lermontov Mihály J u r j e v i c s , kiváló orosz 

költő, sz. 1814., testőrtiszt volt, kétszer száműzték a 
Kaukázusba, hol 1841. jul. 27. párbajban elesett. 
Lyrai és elbeszélő költeményeket irt, melyekből töb
bet leford. Zilahy Imre (»Eszaki fény«). 
Lerna, mocsár Argolis közelében ; benne élt a 9 fejű 

l.-i hydra, Phorkys és Keto szülötte, melyet Herakles 
megölt. 

Leró (Leros), török sziget az Aegaei tengerben, a 
déli Sporadokhoz tartozik, ter. 69 km2, 3000 laksal. 
Főhelye Leró. 
Le roi est mórt, vive le roi (francz., lö roa é mor, 

vív lö roa), az örökösödési monarchia elvének fran
czia kifejezése ; azt jelenti, hogy a király halálának 
pillanatában nyomban helyére lép királyul trónjának 
törvényes örököse, s így a monarchikus uralomban 
megszakítás nincs. 
Le roi régne et ne g o u v e r n e p a s (francz., lö roá 

rény e nö guvern pá), a király uralkodik és nem kor
mányoz, Thiers szavai, az alkotmányos monarchia 
fő elve. 
Leroy-Beaulieu (löroa-bóliő) Pál , franczia nemzet-

gazda, szül. 1843. decz. 9. Saumurban, 1872. tanár 
Parisban. Számos közgazdasági művet irt. Fő műve 
a pénzügytan, magyarul is megjelent. 

Le Royer (leroajé) F ü l ö p Elie, a franczia senatus 
elnöke, szül. 1816. jun. 27. Genfben ; 1870. lyoni 

főügyész. 1871. a nemzetgyűlés, 1875. a senatus 
tagja, 1879. igazságügyminiszter, 1880 óta a sena
tus elnöke. 

Les, község Besztercze-Naszód m., 1299 lak. 
Lesage (löszázs) Ala in René, franczia iró, szül. 

1668. Sarzeauban (Vannes mel.), f 1747. Boulogne-
sur-Merben. Legismertebbek szatirikus regényei : Le 
diable boiteux (A sánta ördög) és Gil Blas de Santil-
lane. Mindkettő megjelent magyarul is. 

Lesbos (Mytilene, Metelino, török. Midüllü), török 
sziget az Aegaei tengerben a szmyrnai és adramyti 
öböl közt, ter. 1749 km2, 36.000 lak. Gazdag déli 
gyümölcsben ; már az ó-korban híresek voltak borai. 
Főhelye Kasztro. Az ó-korban virágzó jólétnek ör
vendett, lakói a műveltség magas fokán álltak, de 
feslett erkölcsükről is hírhedtek voltak; l e s b o s i 
s z e r e l e m , természetellenes fajtalanság. 

Lesce, község Lika-Krbava m., 1826 lak. A Gacska 
folyó eredete táján. 
Lesencze-Istvánd, község Zala m., 1186 lak. 
Lesencze-Tomaj, község Zala m., 1154 lak. 
Les extrémes se touchent (francz., lézeksztrém 

sze tus), a szélsőségek érintkeznek, M e r c i e r »Tab-
leau de Paris* ez. művében (1782 —1788.) egy feje
zet czime. 

Lesghiek, török-tatár nép Transkaukasiában ; szá
muk mintegy 700.000. 

Lesina (szláv. Hvar), osztrák sziget az Adriai ten
gerben Cursola és Brazza közt. Nápolyhoz hasonló 
kellemes éghajlattal ; déli gyümölcs, rozmarinoiaj. 
Főhelye L., kikötővel. 

Lésinerie (francz., lezin'rí), szűkmarkúság. 
Lesipuskás, orvvadász. 
Leskovácz, város Szerbiában, a nisi kerüietben 

12.146 lak., vasúti állomás. 
Leslie (leszli) Sir John , természettudós, sz. 1760. 

ápr. 16. Largóban (Skóczia), 1804. a mennyiségtan, 
1819. a természettan tanára Edinburgban. f 1832. 
nov. 3-án Coatesban. Számos, főleg hő- és fénytani 
készüléket talált fel s ő javasolta legelőször a mecha
nikának két részre : phoronomiára (ma kinematika) 
és dynamikára osztását. 
Lesseps F e r d i n á n d , vicomte de, franczia diplo

mata, szül. 1805. nov. 19. Versaillesben, 1848-ban 
franczia követ Madridban, 1854. tervezte a szuezi 
szoros csatornázását és tervének kiviteléhez 200 
mii. franknál nagyobb tőkét hozott össze ; az 1859. 
megkezdett munkát 1869. aug. 15-én be is fejezte. 
1879. kezdte meg a Panama-szoros áttörését, de az e 
czélra alakult részvénytársaság megbukott s ezer 
meg ezer franczia család vesztette el a részvényekbe 
elhelyezett pénzét. A társaság vezetői elleni bünperbe 
L. is bebonyolittatott. Megirta a szuezi csatorna tör
ténetét. Az 1885. orsz. kiállítás alkalmával hazán
kat is meglátogatta. 
Lesses , község N.-Küküllő m., 1142 lak. az Aíte-

Burg (639 m.) magaslaton a nép várnyomokat keres. 
Lessing, 1) G o t t h o l d E p h r a i m , kiváló német 

költő és műbíráló, szül. 1729. jan. 22. Kamenzben 
(Szászorsz.), hol atyja lelkész volt, 1746. Lipcsében 
és Wittenbergában tanult, 1748-tól Berlinben élt mint 
iró, 1767. a hamburgi színháznál dramaturg, 1770. 
Wolfenbüttelben könyvtárnok és udvari tanácsos, 
f 1781. febr. 15. Braunschweigban. Egyaránt jeles 
mint költő s mint tudós. Színmüvei közül nevezete
sek : Nathan der Weise (1. Bölcs Náthán), Emília Ga-
lotti (1. Galotti Emilia), Minna von Barnhelm (1. Barn-
helrni Minna).' Mély nyomokat hagyott a német iro-
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dalomban L. műbirálói és széptani működése. >Ham-
burgischeDramaturgie<cz.munkájában Shakespearet 
állította fel példányképül s megdöntötte az addig 
dívott francziáskodó irányt. A nagyon felburjánzott 
leiró költészetnek véget vetett azzal, hogy »Lao-
koon«-jában (ford. Braun Zsigmond, Olcsó ktár) a 
képzőművészet (festészet) és a költészet határait 
szabatosan megállapította. Mint félelmes polemikus 
tűnt fel Goeze hamburgi lelkészszel folytatott theolo-
giai tollharczában, melyben a szabad tudományos 
kutatás és a vallásos türelem jogát védte meg a fele
kezeti szűkkeblűség ellenében. L. Majthényi Dezső : 
Lessing, Bpesti Szemle, XVII. köt. 1863. Kont Ignácz, 
L. mint philologus, 1881. Horovitz Dezső, L. ifjúkori 
színdarabjai, Bpest 1885. — 2) G y u l a , műtörténész, 
szül. 1843. Stettinben, 1872. a berlini müiparmu-
zeum igazgatója; műtörténelmi munkákat irt. — 
3) K á r o l y F r i g y e s , jeles történelmi festő, szül. 
1808. Boroszlóban, f 1880. mint a karlsruhei kép
csarnok igazgatója. 

Lesskó I s t v á n , orsz. képv., szül. 1835. Héthárson 
Sáros m., 1857. pappá szenteltetett és egy ideig mint 
tábori pap működött s tanSYi oklevelet nyert, 1871. 
péch-ujfalusi plébános, 1878 óta orsz. képviselő. 

Lesto (ol.), zenében : frissen, könn3'edén. 
Le style c'est l 'homme (francz., lö sztil szé lom), 

az irály maga az ember, Buffon hires szavai, melye
ket 1752. a franczia akadémiában tartott székfoglaló 
beszédében mondott. 
Lésza, 1) lapos vesszőfonadék, mezben túrót, kol

bászt stb. tartanak ; 2) vesszőből font kas, sövény, 
kerítés. 

Leszámítolás , e s c o m p t e , levonás a váltó össze
géből azon kártérítés fejében, mely a később esedé
kessé váló váltónak azonnali kifizetéséből szárma
zik; l.-i d i j , a levont kártérítési összeg, melyet ren
desen százalékokban fejeznek ki; l.-ó bank , mely 
főleg később esedékessé váló követelés, leginkább 
váltó l.-ával foglalkozik. 

Leszámítolási üzlet, a banküzlet-ágak egyike; 
abban áll, hogyabank oly váltó értékét, merymégegy 
ideig forgalomban marad, lejárata előtt kifizet, levon
ván a váltóösszegből a leszámítolási és lejárati idő
pontok közti időre eső kamatot, a d i s c o n t ó ' t (1. e.). 
A legtöbb bank rendszerint csak rövidebb lejáratú 
(nálunk az os£trák-mag3rar bank legfelebb 90 napos) 
és két-három hitelképes czég aláírásával ellátott vál
tót számitol le. 

Leszámítolni, a l.-i dijat kiszámítani, mely ugy 
történik, hogy a l.-andó összeget az esedékesség nap
jáig számítandó napok számával és a százalékkal 
szorozzák és 36000-rel osztják. 

Leszámítoló és pénzváltóbank, Magyar, 1869. 
00 évi tartamra 10 millió frt részvénytőkével alakult; 
főleg leszámítolással és külföldi váltók és pénzne
mek ügyleteivel foglalkozik ; üzletkörébe tartozik még 
az áruúzlet is és a budapesti közraktárak haszon
bérlése. 

Leszámolás , tőzsdei ért. azon berendezés, mely 
szerint a bizonyos idő alatt kötött ügyletek és az 
ezekből eredő követelések és tartozások olykép ren
deztetnek, hogy a tőzsde-tanács által szervezett iro
dában minden tőzsdeügynök bejelenti az általa kö
tött üg3'leteket; ezeket az iroda egybeveti, kiegyen
líti és igy felmenti az egyes feleket azon fáradság 
alól, hogy külön-külön számolják el ügyleteiket egy
mással; a 1. a tőzsdei szabáiyok szerint v. napon
kint v. a hó közepén és végén v. csak a hó végén 

történik; a 1. idejét a tőzsdei szokások állapítják 
meg az egyes értékpapírokra. 

Leszámoló egylet, Budapesti, a főváros legelső 
pénzintézeteiből alakult; élén az osztrák-magyar 
bank budapesti főintézete áll; tagjai az egymásra 
szóló váltókat, checkeket, utalványokat kölcsönösen 
kicserélik és az esetleges maradékot a tartozásban 
levő intézetnek az osztrák-magyar banknál nyitott 
giro-számlájának megterhelése utján egyenlítik ki; 
évi forgalma mintegy 100 millió frtra rúg. 

Leszármazás és leszármazók, 1. rokonság. 
Leszármazási elmélet, 1. Darwinismus. 
Leszármazási tábla, 1. c s a l á d f a . 
Leszczynsky (Lescsinszki) S z a n i s z l ó Ágos t , 

lengyel király, cseh eredetű lengyel grófi család iva
déka, szül. 1677. okt. 20. Lembergben. Mint tábor
nok és poseni vajda többször járva diplomácziai 
küldetésben a portán és XII. Károly svéd királynál, 
ez utóbbinak bizalmát rendkívüli mértékben meg
nyerte. Ennek köszönhette, hog}' II. Ágost király 
elüzetése után, 1704. július 12-én, Lengyelország 
királj'ává választatott. De a trónon nem birta magát 
sokáig tartani, elűzetett, s XII. Károly halála 
után svédországi menedékhelyét is kényszerült el
hagyni. Leányát Máriát 1723. XV. Lajos franczia 
király vette nőül; a király segítségével az 1735-iki 
békében Lotharingia és Bar herczegségeket kapta, 
t 1766. február 23. 

Leszerelés, demobilisatio, vmely seregnek hadi 
lábról békelábra való helyezése. 

Leszkovicza, község Krassó-Szörény megj-ében, 
1114 lak. 
Lesz még egyszer ünnep e világon. Vörösmarty: 

A vén czigány (1855). 
Letalis (lat.), halálos. 
Letánkő v. Látókő, Káposztafalva közelében (Sze-

pesm.) magas szikla, melyet két oldalról patak kör
nyez. A tatár duláskor a szepesi szászok ide mene
kültek, innen neve (Lapis refugii v. menedékkő). 
Falat rakva, templomot emelve három évig itt ma
radtak s végre 1245. Lőcsét építették. 1290. karthauzi 
kolostor épült itt; alapfalai s a templom még nagy
részt fennállanak.Dél felé pinczeszerü üregek vannak. 
Letartóztatás, oly esetekben, midőn alaposan attól 

lehet tartani, hogy vmely bűntett elkövetésével ter
helt egyén megszökik, vagy a bűnjeleket megsemmi
sítheti v. egyáltalán kivonja magát a büntetés alól, 
a közbiztonsági közegek kötelesek annak l.-áról gon
doskodni. A I.-ott egyént az illető közeg — ameny-
nyiben időközben a vizsgálóbíró nem jelent volna 
meg a tett színhelyén — köteles a 1.-t követő 3 nap 
alatt a járásbíróság elé állítani; tovább fogva tar
tania nincsen joga. A fővárosban az államrendőrség, 
vidéken a csendőrség v. városi rendőrség hajtja végre 
a 1.-t, az ügyészség intézkedése v. sürgős esetekben 
saját belátása szeriét; felebbezésnek a 1. ellen csak 
a törvényszékhez van helye. 

L'état c'est moi (francz., létá szé moá), az állam 
én vagyok, állítólag XIV. Lajos franczia király mon
dása, mig mások Erzsébet angol királynőnek tulaj
donítják. 
Léteg, elavult szó a »szerv« helyett. 
Letelepedés, vmely külföldi egyén tartózkodása 

vmely község területén, 1. települési engedély. 
Letelepedési engedély,1. települési engedély (1886: 

XXI. t.-cz. 15. §.). 
Letenye, 1. litánia. 
Letenye, község Zala m., 1811 lak. 
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Letét, dcpositum, d e p ó t , valamely személy, in
tézet v. hivatal által őrizet végett átvett tárgy és 
érték; l.-jegy, a letétel megtörténtéről adott el
ismervény, 1. egy-jegyrendszer; l .-bank, mely ér
téktárgyakat 1.-be vesz át; 1.-ügylet, oly kölcsön
ügylet, melynél az adós a követelés biztosítására a 
hitelezőnél értéktárgyakat téteményez le. 
Letéti hivatal, a bíróságok v. közhivatalok mellé 

rendelt azon hivatal, mely a bíróságok által kezelt 
értékeket megőrzi. Budapesten erre szolgál az állam
pénztár, mint birói 1. hivatal, vidéken az adópénztár. 
Bűnügyekben is a rendőrségnél külön letéti helyisé
gek szervezvék a letartóztatottaktól v. fogvalevőktől 
elvett tárgyak megőrzésére. 

Letéti szerződés, akkor létesül, mikor valaki ide
gen dolgot megőrzés végett átvesz; a szerződés lét
rejöttéhez elégséges az átvétel ténye; aki átveszi, az 
a l.-eményes. A megőrzésért díj csak akkor jár, ha ez 
kifejezetten ki lett kötve. 
Letéti üzlet, a banküzlet-ágak egyike; abban áll, 

hogy a bank idegen tőkét v. egyszerű őrizetre v. ke
zelésre v. esetleg gyümölcsöztetésre elfogad, az őrzés 
végett átadott letétek esedékes szelvényeit leszereli, 
az értékpapír esetleges kisorsolására a tulajdonost 
figyelmezteti, ebbeli szolgálataiért csekély illetéket 
szed, a kezelés végett átadott letét alapján a letevő 
rendelete szerint különféle müveleteket (fizetést, tőzs
deüzérkedést) eszközöl a letett értéktárgyak értéké
nek meghatározott százalékáig, a kamatoztatás vé
gett átadott tőkét gyümölcsözőleg elhelyezi és 
ennek fejében a letéttulajdonosnak kamatot térit meg. 
A 1. abban különbözik a takarékpénztári üzlettől, 
hogy mig az utóbbinál a tőke kis részletekben és 
nem üzleli czélokra halmozódik fel, a 1.-ben rend
szerint nagyobb tőkék gyűlnek össze, de csak rövi
debb illőre. 

Lethargia (gör.), betegek mély álma, a melyből 
v. nem, v. csak rendkívüli módon ébreszthetők fel. 

Lethe, a gör. hitrege szerint alvilági folyó, mely
ből a holtak lelkei feledést ittak. 
Létige, azon ige, mely az általános lét fogalmát 

Jejezi ki : a »!enni« (sein, étre, esse stb.). 
Letiltás, vmely követelés lefoglalása esetén a végre

hajtást szenvedőhöz a kiküldött végrehajtó részéről 
intézett azon felszólítás (rendelvén}'), hogy hitelező
jének ne fizessen, mert különben még egyszer lesz 
kénytelen a kérdéses összeget megfizetni. Ha a le
foglalt követelésről Írásbeli okirat találtatott, erre 
jegyzik fel a 1.-t és az okiratot a jkvhöz csatolják. 
Bemutatóra v. rendeletre szóló papirokon alapuló 
követelést csak akkor lehet lefoglalni, ha az okira
tot megtalálták — ezen okiratot birói letétbe he
lyez.': ; kereskedelmi könyveken alapuló követelések 
lefoglalásánál, a könyvben jegyzi meg a végrehajtó 
a lefoglalást. A 1. után az adós nem fizethet, hanem 
ha a birói intézkedés előtt jár le a tartozás, az ösz-
ízeget birói letétbe köteles helyezni. 1881: LV. t.-cz. 
79 -84 . §§. 
Letinac, község Lika-Krbava m. 1143 lak. 
Létlen, oly lóról mondják, melyet elhullott anyjá-

r.ak hasából metszettek ki. 
Létminimum, azon legcsekélyebb jövedelem, mely 

az egyén és családja eltartására okvetlenül szüksé
ges. Összefügg a munkabér kérdésével, melynek 
ezen létminimumnál nem szabad alább szállnia, 
mert különben a kínálat csökkenése a bér emel
kedését teszi szükségessé. Vitás a 1. a d ó m e n t e s 
ségének kérdése, Poroszországban a 420 márkán, 

Angliában a 100 font sterlingen alóli jövedelem 
adómentes. Nálunk a 315 frton alóli tőkekamat
jövedelem, ha az adózónak egyéb jövedelme nincs, 
adómentes ; továbbá a IV. oszt. keresetadó alá 
esőknek 300 frtig terjedő fizetése nem esik szolgá
lati dij alá. 

Leto (lat. Latona), Köos titán leánya, Zeustól 
szülte Apollót és Artemist Delos szigeten. 

Letovanic, község Zágráb m., 1085 lak. 
Létra, lábtó, 1. e. 
Létszám, a katonaságban a tettleges szolgálatot 

teljesítők száma (a lovasságnál, tüzérségnél, vonat
csapatnál a lovaké is). 

Lettek, indogermán nép, rokonok a litvánokkal és 
az ó-poroszokkal. Kurlandban és Livlandban laknak; 
számuk meghaladja az egy milliót. 

Lettre (francz., letr), levél; 1. de c h a n g e , váltó. 
Lettre et argent (francz., letr e tárzsán), tőzsdei 

jegyzéseknél pénz és áru, azaz kereseti és kínálati 
árfolyam; l e t t r e s a u x v a l e u r s d é c l a r é e s , érték-
nyilvánitással feladott levelek. 

Let tres de cachet (francz., letr dö kasé), Franczia-
országban 1789. előtt királyi rendeletek, melyek 
alapján az udvarra kellemetlen emberek birói Ítélet 
nélkül elfogattak s elzárattak. 

Leu (többesben lei), Románia pénzegysége = 
1 frank. 
Leuca, Capo di, Olaszország legdélkeletibb csúcsa, 

az ó-korban Japygium. 
Leuchtenberg, 1) Jenő, B e a u h a r n a i s hg., az 

1794. lefejezett Beauharnais vicomte és Jozefin, a ké
sőbbi franczia császárné, fia, szül. 1781. szept. 3 . ; 
résztvett Napóleon olaszországi hadjárataiban és az 
egyiptomi expeditióban, 1804. franczia herczeg, 1805. 
Olaszország alkirálya, 1810. Frankfurtnagyherczege, 
1809. jun. 14. Gj'őrnél győzött s a későbbi harczok-
ban is részt veit I. Napóleon bukásáig ; 1817. apósa 
Miksa bajor király Leuchtenberg őrgrófságot és 
Eichstátt fejedelemséget adományozta neki. f 1824. 
febr. 21. — 2) K á r o l y Á g o s t J e n ő N a p ó l e o n 
hg.. az előbbi fia, szül. 1810. decz. 9., 1835. jan. 25. 
nőül vette Maria da Glória portugál királynőt; f 
1835. márcz. 28. — 3) M i k s a J e n ő J ó z s e f Na
p ó l e o n hg., az előbbi öcscse, szül. 1817. okt. 2. 
Münchenben, 1839-ben nőül vette Mária Nikolajevna 
(t 1876) orosz nagyherczegnőt, Miklós czár legidősb 
Icán3'át; f 1852. nov. 1. Pétervárt. Gyermekei és uno
kái a császári fenség czimet és 1852 óta, mint az 
orosz császári ház tagjai, a Romanovszki előnevet 
viselik. 
Leucil (amphigen), ásvány, jegeczes, szürke, sár

gás-vörösesfehér, kálitimsilikát, előfordul számos 
lávában, bazaltban, phonolithben. 
Leucin (aposepedin, amidocapronsav), a fehérnyék 

bomlásterménye; előfordul az állati szervezetben, 
vmint növényekben is. Színtelen, szagtalan jegeczek, 
kalihydráttal kezelve szétesik ammóniák, szénsav
as valeriánsavra. 
Leuc.it, ásvány a silicátok csoportjából, tulajdon

képpen kálium- v. nátrium- és aluminium-silical = 
(KNa)oAlsSi4OiS. Szabályos rendszerbe jegeczedik, 
szine fehér, egész hamuszínű, üvegfénynyel. Igen sok 
zárvány fordul elő benne. Leihelye a Vezúv lávája. 
Leucojum, kakukvirág, tőzike (1. e.). 
Leuk (francz., Loéche-la-ville), helység Wallis sváj-

czi kantonban a Rhone m. Közelében L e u k e r Bad, 
fürdőhely a Gemmi lábánál, 1413. m. a tenger sz. f., 
22 vas-sótaftalmu kénforrások (46 — 52° C). 
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Leukadiai szikla (Leukate), Leukas jón sziget 
déli csúcsa, honnan Sappho a monda szerint a ten
gerbe ölte magát. 

Leukaemia (gör.), leukocytaemia, fehér v é r ü s é g , 
betegség, mely a fehér vérsejtek számának rendkí
vüli megszaporodásával és a vörös vérsejtek meg-
fogyásával jár, tünetei azonkívül a lép (lienalis L), v. 
a nyirkmirigyek (lymphatikus 1.) megnagyobbodása 
v. a csontvelő lobja (myelogen 1.). Lesoványodás, 
vérzések, láz stb. tünetei mellett halálra vezet. 
Gyógyszere alig van; használatosak az arsen-és vas-
készitmények. 

Leukas (Santa Maura), jón sziget, ter. 285 km2, 
22.000 lak. Főhelye L. (azelőtt Hamaxiki). 

Leukocyta (gör.), fehér vértestecs, 1. vér. 
Leukocytosis (gör.), a fe!«.ér vértestecsek múló 

megszaporodása, emésztésnél, nagy vérveszteség 
után stb. 

Leukogen, savanyu kénsavas nátrium, fehérítőszer. 
Leukoma (gör.), fehér folt a szem szaruhártyáján ; 

lefolyt lobnak maradványa. 
Leukopathia (gör.), sápkór. 
Leukoplakia (gör.), fehér foltok és pikkelyek kép

ződése a szájürben, leül. dohányzóknál. Gyakran 
nyelvrákba megy át. 
Leukorrhoea (gör.), íéhérfolyás (1. e.). 
Leukozafir, 1. zafir. 
Leuktra, boeotiai város, 371 K. e. Epaminondas 

győzelme a spártaiakon. 
Leuthold Henr ik , német költő, szül. 1827. aug. 

9. Wetzikonban, f 1879. jul. 1. a Zürich melletti 
Burghölzli tébolydában. Eredeti lyrai költő. 

Leutner K á r o l y , szül. 1817. Bpesten. Jogot vég
zett, de később a bányamérnökségre képezte ki ma
gát. Az 1848—49. szabadságharezban táborkari fő
hadnagy, utóbb a közlek. miniszt. könyv- és térkép
tárának igazgatója, jelenleg a természettud. társ. 
pénztárnoka. 
Léva, rend. tan. város Bars m., 7400 lak. Lapályon 

fekszik. Van gymnasium, áll. tanítóképezde, járás
bíróság és adóhivatal. Egykor meg volt erősítve. 
Levallois-Perret (löválloá perré), Paris külvárosa 

a Szajna m., 36.000 lak. 
Levana, római istennő, a kisdedek védasszonya; 

czime Jean Paul müvének a nevelésről. 
Levante (ol. = kelet), általános értelemben a Bal

kán-félsziget, s Ázsiának és Afrikának Európához 
közel fekvő részei; szűkebb értelemben a Középten
ger ázsiai partvidéke. 

Levantei tallér, Mária Terézia-tallér (1. e.). 
Levantine, keresztbe szőtt selyemszövet. 
Lévárd, 1) Kis-, község, 1553 lak. — 2) Nagy-, köz

ség 2977 lak., mindkettő Pozsony m., a hegyek kö
zött Detrekővár romjai és a várhegyben cseppkő
barlang. 

Levasseur (-szőr) Emil , franczia nemzetgazdasági 
iró, szül. 1828. Parisban, 1856 óta a párisi Lycée 
N'apolen tanára, 1868. a francz. akadémia tagja. 
Tevékeny részt vett a nemzetközi statisztikai és 
földrajzi congressusokban. 

Levator (lat.), emelő; musctüiUvatores, emelő izmok. 
Lévay, 1) A n t a l , orsz. képv., szül. 1830. decz. 3. 

L'dvardon Komárom m., 1848. részt vett a szabad
ságharezban. 1861. a komáromi járás esküdtje, 
1864 — 67. szolgabirája, 1868. ügyvéd, 1870. a 
nyitra-séllyei ker. királyi közalapítványi ügyésze, 
1376 —87..gazdasági főtisztje, 1887. orsz. képv. — 

2) F e r e n c z , közokt. min. osztálytanácsos, szül. 

1848. ápril 25. Pilis községben Pest m. Jogot vég--
zett, 1870. tanár a szegedi főreáliskolán, 1884-ben 
Csongrád megye kir. tanfelügyelője, később minisz
teri osztálytanácsos. — 3) H e n r i k (kisteleki), fő
rendiházi tag, szül. 1826. ápr. 16. Jankováczon Bács 
m., résztvett a szabadságharezban, ennek lezajlása 
után folytatta kereskedelmi pályáját. 1853-ban a 
»Riunione Adriatica* felügyelője, 1857 óta az első 
magyar általános biztosító társaság vezérigazga
tója. Számos nagy alapitványt tett irodalmi és 
emberbaráti czélra, 1868-ban nemességet, 1886-ban 
főrendiházi tagságot nyert. — 4) Imre , a budapesti 
kegyes tanitórendi főgymnasium igazgatója, szül. 
1842-ben Makón, Csanád megyében, 1874-től a 
veszprémi, 1889-től a budapesti k. r. főgymnasium 
igazgatója. Irt népszerű bölcseleti dolgozatokat, szer
kesztette a » Veszprémi Lapok «-at. — 5) József , 
költő, szül. 1825. nov. 18. Sajó-Szt-Péteren, Borsod
megyében. Iskoláit Miskolczon és Késmárkon vé
gezte, joggyakorlaton Miskolczon Szemere Bertalan
nál volt, kit 1847. mint juratus a pozsonyi ország
gyűlésre kisért. 1848. belügyminiszteri fogalmazó 
lett, s részt vett a Közlöny szerkesztésében. 1850. a 
Pesti Napló hírrovatát vezette, 1852. a miskolczi 
reform, líceumban a magyar irodalom tanára, 1865. 
óta Borsodmegye főjegyzője. 1862. a Kisfaludy-Tár-
saság, 1863. az Akadémia választotta lev., 1883. ren
des tagjává. Költeményeiben tiszta érzés, szelid me-
lancholiajut kifejezésre. Nyelves zabatos és zengzetes, 
sokszor népies színezetű. Eredeti költeményein kivül, 
melyek két kötetben összeg3'üjtve (Bpest 1881.) jelen
tek meg, Moore, Byron, Béranger költeményeiből s 
1891. Burns költeményeiből nagyobb gyűjteményt tett 
közzé. Fordított továbbá Shakespearetől is négy da
rabot. L. —ss (Greguss), L. ujabb költeményei 1856. 
V. K. (Vadnai Károly), Lévay ujabb költeményei. 
Hölgyfutár 1856. 

Levée (francz., lévé), felkelés; 1. en m a s s e , a nép 
tömeges fegyverfogása. 

Levegő, a földet körülfogó légnem, mely vegyi 
természetét illetőleg elegynek tekinthető. Összetétele 
középértékekben: 

Oxygén 20.7—20.9«/„ 
Nitrogén 78.3 — 79.i°/o . 
Vizgőz 1 .oo°/3 
Szénsav 0.03"/o 

Továbbá nyomokban van benne ózon, hydrogen-
superoxyd, kénessav, salétromossav, szénoxyd, kony
hasó, ammóniák, stb. Azonkívül a levegő bizonyos 
mennyiségű port (kosmikus por) hord magával, mely
ben szervetlen ásványi résnek, szerves anyagokról 
származó, eléghető részek és mikroorganismusok 
(elemi szervezetek) foglaltatnak. Ezen légköri por 
középmennyisége Budapesten, a Fodor-féle eljárás 
szerint mérve, 1 köbméter levegőben 0.40 milligramm. 
V. ö. atmosphaera. , 

Levél, 1. növények. 
Levél, község Mosón m., 1479 lak. 
Levélbélyeg, a levél, csomag, távirat stb. bérmen

tesítésére szolgáló értékjegy, melyet 1653. de Velayer 
talált fel, de először 1840. Hill Rowland (1. e.) kez
deményezésére használták általánosan Angolország-
ban, mire csakhamar az egész földön elterjedt; a 
1.-gyűjtés a 1.-t külön kereskedelmi czikki tette s 
egyes városokban l . - tőzsdék alakultak, a legna
gyobb 1.-tőzsde Lipcsében van. • • 
Lévélboriték, a levél befedésére használt papír, 

melyet a i.-géppel állítanak elő; ezt' 1845. szaba 



LEVÉL ES VIRÁG. I: Levélalakok. 

1. Épéltl. 2. Kürészes. 3. Fogas. 4. Csipkés. 5. Kanyargósszélii. 6. Öblösen karélyos. 7. Kihara
pott. 8. Kétszer fürészes. 9. Szálas. 10. Lándzsás. 11. Lapátalaku. 12. Szives. 13. Vesealaku. 
14. Tojásalaku. 1B. Fordított tojásalaku. 16. Nyilas. 17. Dárdás. 18. Paizsos. 19. Csipdelkés. 
20. Háromkarélyu. 21a. Szárnyasán hasított. 216. Tenyeresen hasított. 21c. Ölbefogó. 21á. Lant-
alaku. 22. Párosan szárnyas. 23. Páratlanul szárnyas. 24. Hármas. 25. Tenyeresen osztott. 
26. Pedatus. 27—29. Kétszerszárnyas levelek. 30—31. Pálkák. 32. Levélhüvely. 33. Levélnyom. 
34. Blkklevél keresztmetszete, a. szájnyílás, p. oszlopos parenchym. s. szivacsos parenchyni. 

o és u. felső és alsó bör. 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 



I . E V É i , J i r s V I J Í Á O . I I : V i r f i g a t a k o k . 

1. Egy tökéletes virág vázlata. 2. Körisfa csupasz virága. 3. Csöves virág. 4. Kehelyalaku virág. 5. Tölcséralaku. 6. Harangalaku. 7. Uögrealaku. 8. Tányéralaku. 
i). Kiülő alakú. 10. Alakos virág. 11. Ajakos virág. 12. Zárt alakosvirág. 13. Nyelves. 14. Pillangós. 15. Virág alsóáilásu maglioimal. 16. Felsöállásu maghou. 17. Félig 
alsóállásu. 18. Levélhónaji virág. 19. Végálló virág. 20. Fürt vázlata. 21. Alernyö vázlata. 22. Gomb virágzat. 23. Kunkor vázlata. 24. Fürt. 25. Sátorozó fürt. 

26. Buga. 27. Kalász. 28. Buzogányvirágzat. 29. Barka. 30. Toboz. 31. Összetett ernyő. 32. Pleioenasium. 33. Forgó vázlata. 34. Fészkes virág. 

Az Athenaeuni Kézi Lexikona. 
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mázták Angliában; a l.-gép éles mintavassal van el
látva és maga vágja, összerakja és ragasztja a 1.-bo
rítékot; perczenkint mintegy 100 darabot állit elő. 

Levelek, község Szabolcs m., 1263 lak. 
Levélércz v. n a g y á g i t , tellur tartalmú ásvány, 

mely Nagyágon fordul elő, ritka. Négyzetes rend
szerű, táblás, vegyi összetétele; (Pb.Au)2(Fe.S.Sb)s. 
Levelesláda, a kisebb nemesi családok régi okira

tainak gyűjteménye; nevét onnan nyerte, mert ez ira
tok (nemesi levél, birtokjogi oklevelek stb.) több
nyire záros, vaspántos ládákban őriztetnek. 
Levelész, ítphis, rovarcsalád a félfedelüek (hemi-

ptera) rendjéből, a növényi tetvek (phytophtyria) al
rendjéből. Csápja 3 — 7 izü, potroha végén 2 egyenes 
cső van (mézcső, cornicula), melyekből édes nedvet 
bocsát (mézharmat), melyet a hangyák nagyon ked
velnek. Az álezák levetett bőre, mely fehér, penész-
alakú, viaszharmattal bevont, l i s z t h a r m a t név 
alatt ismeretes. Érett nőstények és hímek csak ősz
kor találhatók. Petéikből tavaszkor fejlődnek egye
dek, melyek egész nyáron át szűznemzés (partheno-
genesis) utján 9—10 nemzedéket hoznak létre s csak 
az utolsó nemzedékből származnak ismét hímek és 
nőstények. Csaknem minden fának megvan a maga 
levelésze; Európában több mint 360 faj ismeretes. 
Ismeretesebb fajok a r ó z s a 1., aphis r„ zöld; csáp
jai feketék; a sz i l fa 1., a.pruni, a szilfa leveleinek 
hólyagos kinövéseiben; az a lma 1., a. lanigcr, sárga, 
szétnyomatva piros foltot ád (vértetü); a j e g e n y e 
1.. a. bursarius, a jegenyelevél gumós felpöffedésé-
ben; a fenyő 1., chermes abietis, a fenyőfa rügyein 
ananászszerü, gyantadús kinövéseket okoz, káros; a 
pliylloxera vastatrix, s z ő l ő t e t ü , 1. phylloxera. 

Levélgalamb, 1. galambposta. 
Leveli béka, v. z ö 1 d b é k a, hyla arborca s. viridis, 

békafaj, mely fent szép fűzöld, alul fehéres, a himnek 
torka feketés. Ivás idejét kivéve, mindig fákon tar
tózkodik; ivás után színét elveszti és szürkén folto
zott barnás színű lesz, de vedlés után eredeti szinét 
többnyire visszanyeri. Csak negyedik évében éri el 
teljes kifejlődését. Üvegekben szokták tartani idő
jósnak. 

Levélnövények név alá foglalják mindazon növé
nyeket, melyek leveleit nyersen salátának eszik, bár 
némelyiket más czélra is használják. Ilyenek a 
saláta, saláta-zeller, zsázsa, stb. 
Levéltár, archívum, oklevelek és iratok rendsze

res gyűjteménye; vannak udvari és országos levél
tárak, egyházi és világi hatóságok, testületek hiva
talos jellegű levéltárai és családi archívumok. A na
gyobb könyvtárak, muzeumok s akadémiák kiegé
szítő részéül is szoktak levéltárt felállítani, melyek
ben az illető intézetek oklevélgyűjteményei nyernek 
elhelyezést. Hazánk legnevezetesebb levéltárai az 
O r s z á g o s levéltár Budapesten, a M . N. M ú z e u m 
ltára, az esztergomi primási Itár, az egyes püspök
ségek és hiteles helyek ltárai, a családi archívumok 
közül a Zicrry családéi Zsélyen, a gr. Telekieké Ma
rosvásárhelyen, az Esterházj7 herczegek kismartoni 
ltára, a körmendi hg. Batthyány-ltár stb., a városok-
közül Pozsony, Kassa, Eperjes stb. ltárai. A hazai 
Itárak statisztikáját összeállította Thallóczy Lajos 
(Századok 1885.) és Zimmermann: Ueber Archive in 
Unjam (1891.). 

Levéltetü, 1. levelész. 

Levéltitok, a büntető törvén}'' védelmében részesül. 
Megsértése vétség és történhetik: 1) közhivatalnok 
által; elköveti azon postahivatalnok v. szo)ga, ki a 

postára adott levelet v. csomagot a törvényben meg
határozott eseteken kivűl felbontja, visszatartja v. 
megsemmisíti, v. másnak ily cselekményt megenged 
v. hozzá segédkezet nyújt; — büntetése C hónapig 
terjedhető fogház, btk. 200 §.; — 2) magánszemélyek 
áltat; a ki másnak szóló levelet, lepecsételt iratot, v. 
táviratot tudva jogositatlanul felbont, továbbá a ki 
másnak szóló, — habár be nem pecsételt levél v. táv
irat birtokába helyezi magát oly czélból, hogy annak 
tartalmát megtudja, v. azt hasonló czélból másnak 
jogtalanul átadja: 8 napig terjedhető fogházzal és 
100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A ki 
pedig az ezen módon tudomására jutott titkot közzé 
teszi, v. azt a levél, irat v. sürgöny küldőjének v. a. 
czimzettnek károsítására használja fel: 3 hóig ter
jedhető fogházzal és 1000 frtig terjedhető pénzbün
tetéssel sujtatik. A bűnvádi eljárás csak a sértett 
fél indítványára indítható meg. 
Levendula, 1. lavendula. 
Levente, régiesen le v é n t a, lovag, hős, harezos, 

athleta. 
Lever (francz., lövé), fölkelés; a régente szokásban 

volt reggeli tisztelgés fejedelmeknél. 
Lever (livr) C h a r l e s J a m e s , angol iró, szül. 1809. 

Dublinban, orvos lett, f 1872. jun. 1. mint angol 
consul Triesztben. Számos regényt stb. irt. 

Leves, léből álló v. lében készült étel. Közmondás: 
Sok szakács elsózza a 1.-t; feke te 1. (1. e.). 

Levetzow A l b e r t E r d m a n n K á r o l y G e r h a r d , 
német politikus, született 1828. szeptember 12-én 
Gossowban. 1884-ben az államtanács, 1867 — 71., 
1877—84. a német birodalmi gyűlés tagja, 1881-tő! 
annak elnöke. 

Levezetés, 1. deductio. 
Levi, J á k o b pátriárka fia, utódai, a l e v i t á k a 

zsidó templomi szertartás alkalmazottai. Leviticus, 
a pentateuch 3. könyve (héb. Vajikra), mely a papi 
törvényeket tárgyalja. 

Leviathan, Jób könyvében (40, 25.) a krokodil 
neve, a későbbi zsidó és keresztény mondákban 
démoni szörnyeteg. 
Levico, község Dél-Tirolban 5651 lak., a l.-i tó és 

a Brenta mellett, ásványfürdő. 
Leviták, 1. Lévi. 
Levkosia, Cyprus sziget fővárosa, 12.000 lak. Elénk 

szövőipar, görög érsekség. Azelőtt Leukosia. 
Levonat, számtalan olvasztási folyamatnál s főzés

nél a folyós tömeg felületén képződő kéreg, melyet 
lapáttal v. kanállal leszednek. A kohókban igen sok
féle 1. képződik, különösen a fémek tisztítását czélzó 
olvasztásoknál. 

Levulose, különféle édes gyümölcsök nedvében, a 
mézben fordul elő, innen g y ü m ö l c s e z u k o r neve. 
Keletkezik a nádezukornak hígított savakkal való 
érintkezésekor; nem jegeczedik, könnyen oldható, 
erjedésre képes. 
Lewald F a n n y , német írónő, szül. 1811.Königs-

bergában, 1854 óta Stahr Adolf neje, Berlinben élt. 
Számos regényt, novellát és útleírást adott ki. t 1889. 

Lewes (lyúz) G y ö r g y Henr ik , angol iró, szül. 
1817. apr. 18. Londonban.Előbb kereskedő, 1849—54. 
a »Leader« kiadója, 1865. alapította a »Fortnightly 
Revie\v<-t; George Elliot (1. e.) hires angol írónővel 
benső viszonyban élt; f 1878. nov. 30. Számos élet
rajzot, regényt és drámát irt. Legismertebb, s ma
gyarra is lefordíttatott, Goethe jeles életrajza; le van 
fordítva továbbá »A bölcsészet története* czimü nagy 
munkája. 
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L'homme machine, az ember gép, Lamettrie (1. e.) 
hires műve 1748. 

Li, 1) khinai súlymérték 378 mg; 2 átmérték = 
442 méterrel. 

Liaison (francz., -ezón), összekapcsolás, egyesítés, 
szerelmi viszony. 

Liambey-Liba,aZambesi folyam forrása Afrikában, 
a Kaomba hegyben 25° k. h. alatt ered Liba néven; 
13° d. sz. alatt a Liambey nevet veszi fel és egyesül 
a Kabompo és Lungo-Bungo folyókkal. 

Liang, v. tael, a khinai pénzrendszer számítási egy
sége; névleg 1000 1. = 3 arany ft; súlya 37'57 gr 

Liánok, a forróövi erdők kúszó növényei, mint a 
bignonia, banisieria, bauhinia, stb. 

Lias, a jura (1. e.) képlet alsó rétege, melyet feke te 
j u r á n a k is neveznek. 

Liba, 1. lud. 
Libanon, hegység Syriában és Palaestinában a tri-

polisi és tyrosi lapályok közt, legmagasabb csúcsa a 
Dharel Chodib 3063 m. és a Dsebel Machmal 3052 m. 
Vele párhuzamosan halad az Antilibanon. Azt 
mondják róla: fején a tél, vállain a tavasz, ölében az 
ősz és lábainál a nyár. Vidéke igen termékeny, ga
bona, bor, olaj, déli gyümölcs; sűrű erdő fedi, a 
hires l.-i c z e d r u s o k b ó l ma már csak 389 törzs van. 

Libanoni czédrus, 1. czédrus. 
Libatio (lat.), a régiek italáldozata, abban állt, hogy 

az ivás előtt a kehelyből néhány csöppet kiöntötték. 
Libaton, község Szolnok-Doboka m., 1055 lak. 
Libatopp, cheiwpodium, növény a 1.-félék (cheno-

podiaceae) rendjéből, nagyon számos faja van. Ezek 
közül a nálunk is meghonosult, Dél-Amerikából, 
Mexikóból származó mirha 1., eh. ambrosioides, füve 
herba botryos név alatt azelőtt a gyógyászatban sze
repelt (jezsuita-, karthausi thea). Chenopodium guinoii 
(Peru-rizs), Chileben és Peruban mint gabnát és főze
léket használják. 

Libatoppfélék, chenopodiaceae, növényrend, mely
nek fajai füszerszerü növények apró virágokkal. 
Bürökjük 5 metszetű, állandó; a kehely és virág össze
olvadt. 

Libau, város Kuríandban a l.-i tó és a Keleti tenger 
közt, 28.000 lak. Kikötő, tengeri fürdő; élénk kétes-
kedelem. 

Libellus (lat.), könyvecske, gúnyirat; a rómaiak
nál a hatósághoz intézett minden beadvány; az an
gol jogban sértést tartalmazó irat v. közlemény, 
melyért magánjogi per utján keresnek orvoslást; előbb 
ki volt zárva a valóság bizonyitása. ma már megen
gedik. 

Libényi J á n o s , csakvári szüi. szabólegény, 1853. 
febr. 18. merényletet követett ei Bécsben Ferencz 
József ő felsége ellen s késsel megsebezte ; pár nap 
múlva felakasztották. A helyen, hol a merénylet tör
tént, épült a fogadalmi templom (Votivkirche). 

Liber, ős-italíai bor^sten, a rómaiaknál Bacchus jel
zője. L i b e r a , a termékenység ősitaliai istennője, 
Persephonéval azonosították. L i b e r a l i a , a rómaiak
nál a márczius 17-iki ünnep, melyen az ifjak a férfi 
tógát kapták. 

Liber (lat.), 1) könyv; — 2) tulajdonképen több fe
jezetből álló része vmely könyvnek, ellentétben a ca-
puttal; — 3) törvénykönyv. 

Libera (lat., ments meg, válts meg), a katholikus 
halotti ima, kezdőszava után elnevezve. 

Libéria (francz., livrée), bérruha. 
Libéria, néger köztársaság az Atlanti oczeán part

vidékén, Felső Guineában (Afrika), ter. 49.100 kin" 

Lewinsky József, német színész, szül. 1835. 
szept. 20. Bécsben, 1858. Moor Ferencz szerepében 
nagy sikert aratván, Laube a burgszinházhoz szer
ződtette, melynek ma is egyik legkiválóbb tagja. 
Főleg jellemszerepekben (Moor Ferencz, Jago, III. 
Richárd) tűnik ki. Mint jeles szavaló, magyar költői 
termékeknek német fordításban való előadása által a 
külföldön sokat tett irodalmunk megismertetése körül. 
Művészetét a magyar közönség előtt is többször 
bemutatta. 

Lewis(lyúiz)Sir G e o r g e C o r n w a l l , angol állam
férfi és tudós, szül. 1806. okt. 21. Londonban. 
1855—58-ig kincstári kanczellár, 1861. hadügymi
niszter; f 1863. ápr. 13. Több történelmi munkát irt. 
Lewis, Hebrida sziget, ter. 2158 km2; igen sok kis 

tó fedi, fjordok és kopár sziklák tömegesen lepik el. 
Főhelye Stornoway. 

Lex (lat.), törvény, a római jogban az összes nép 
(populus) által népgyűléseken alkotott jogszabály, 
ellentétben a plebiscitummal, melyet csak a plebs 
hozott, vlmint a hatóság, a senatus, a fejedelem hatá
rozataival. L. alakjában még a császárok alatt is 
keletkeznek jogszabályok, kik megtartották a régi 
köztársasági intézmények formáit, csak lényegükből 
vetkőztették ki azokat. 

Lexikon (gör.), szótár, vmely nyelv szavainak betű
rendes jegyzéke, azok magyarázatával együtt; vmely 
tudományszak, művészet stb. ismeretanyagának betű
rend szerint való feldolgozása, 1. encyklopaedia. Con-
versations-lexikon, oly 1., mely a művelt társalgás
ban fölmerülő bármely általánosabb érdekű kérdésre, 
tárgyra, névre stb. vonatkozólag megadja a felvilágo
sítást; ezzel szemben a szak-1. csak vmely szűkebb 
szakma körébe vágó ismereteket tárgyal. Lexiko-
graphia, a lexikon-irodalom körébe tartozó művek 
áttekintése; lexikographus, lexikon-iró, 1.-szerkesztő; 
lexikális, lexikonalaku, l.-szerű. 
Lex salica (lat.), száliai törvény, a száliai frankok 

régi törvénye az V. századból latin nyelven; LX1I. 
czikkének az az elve, hogy a nőág a hűbér-javakbeli 
(mert e javakat a személyes felkelés kötelezettsége 
terhelte) örökösödésből ki van zárva, átment számos 
államban a trónöröklésre nézve is; de Angliában soha
sem volt érvényes, az Anjouk alatt nálunk sem, de a 
Habsburgok alatt csak külön törvény (1723.) utján is
mertetett el a nőág trónörökösödési joga; a franczia 
rendek 1317. fogadták el s ott állandóan érvényben 
maradt; Spanyolországban V. Fülöp 1713. hozta 
be, de VII. Ferdinánd 1830. megszüntette; az a párt, 
mely ragaszkodott a 1. s. határozataihoz, c a r l i s t a 
névvel ma is fennáll (1. Carlos). 

Lezárás , keresk. ért. a folyó számla »tartozik« és 
»követel« oldalain levő tételek összeadása és a fo
lyó kamatok kiszámítása után az egyenleg meg
határozása és annak uj számlára átvitele, a folyó 
számlák l.-a rendesen félévenkint vagy évenkint 
történik. 

Lezimir, község Szerem m., 1230 lak. 
Lhassa (Hlassa), Tibet fővárosa, 3632 m. a tenger 

sz. f., 25.000 lak. A közeli Potala kolostor a Dalai 
Láma székhelye; számos templom, élénk kereskede
lem, shawlkészités, a khinai helytartó székhelye. 

Lherzolit, kőzet; durván szemcséstől a tömött szö
vetig váltakozó; olivin, diopsit, enstatit, picotit ke
veréke; előfordul a Pyraeneusokban, kül. Lherz ta
vánál, Nassauban, Tirolban. 

L 'hombre (francz,, lómbr), társas játék franczia 
kártyával. 
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2 millió lakossal, kik négerek (18.000 czivilizált) és 
jobbára pogányok. Fő kiviteli czikkek: pálmaolaj, 
pálmadió, kávé (igen jó minőségű), gyömbér, indigó, 
•elefántcsont, veresfa, czukor, arrovroot. Felszabadult 
amerikai rabszolgák s hozzájok önként csatlakozó 
négerek alapították, 1824. L. gyarmat, 1847 óta köz
társaság, a törvényhozást 8 tagú senatus és 13 tagú 
kamara gyakorolja. Elnöke Johnson W. Fővárosa 
Monrovia, kikötőhelyek: Robertsport, Edina, Grand 
Bassa, Sinou, Harper. 

Liberális (lat.), tulajdonképen adakozó, bőkezű, 
átv. értelemben a felvilágosodás, a haladás eszméi
nek hive, szabadelvű, szemben a conservativ irány
nyal és a radikális, túlzó elvekkel. L.-mus, 1) a 
szabadelvű tanok rendszere, összesége; — 2) libe
rális gondolkodás. 

Liberalitas (lat.), adakozás, bőkezűség. 
Liberius pápa, s zen t , 352-től 366-ig uralkodott; 

emléknapja aug. 27. 
Liber regius, 1. királyi könyv. 
Liberté, Fraternité, Égalité, szabadság, testvéri

ség, egyenlőség a franczia köztársaság jelmondata; 
középületeken, templomokon stb. most is alkalmazzák. 
Libertás (lat.), szabadság, a rómaiaknál a római 

állampolgárság feltétele és azt jelentette," hogy az 
illető semmiféle hatalom alatt nem állott. 

Libertások, II. Rákóczy Ferenczrézpénzei, melyekre 
»pro libertate* (a szabadságért) szavak voltak verve. 

Libertinus, 1) szabadonbocsátott, a rómaiaknál 
azok, akik szabadságot nyertek; — 2) kicsapongó, 
szabadoncz. 

Liberum vető (lat.), a lengyel nemesség azon joga, 
mely szerint, ha az országgyűlésnek csak egyetlen 
tagja is ellenzett vmely javaslatot, az törvényerőre 
nem emelkedett. 

Libetbánya, község Zólyom m., 1779 lak., régi 
szabad kir. és bányaváros. A város közepén négy 
tornyú vár; állítólag Mátyás építette. A városon 
kívül érczzuzó és olvasztó; hajdan aranybányái vol
tak, most csak vasat és rezet bányásznak. Czement-
vizet is találni. 
Libidivi, dividivi (1. e.). 
Libra, Spanyolországban és a spanyol uralom 

alatti amerikai gyarmatokon használt kereskedelmi 
súly = 460 gr., a La Plata államokban = 459'3 gr. 

Libraire (francz. -ér), könyvkereskedő; l . -édi teur 
{-tőr), könyvkiadó. 

Librettó (ol., könyvecske), operának v. operette-nek 
szövege; l i b r e t t i s t a , a libbretto szerzője. 

Libri feudorum (lat.), milanói törvénygyűjtemény, 
mely a középkori hűbérjog egyik forrása és főleg 
császári rendeleteket tartalmaz; eredetileg Otesus ab 
Orlo milanói consul müve, később a glossatorok füg
gelékül a római jogi törvénytárhoz (corpas juris civi-
lis, 1. e.) csatolták függelékül, decima novellarum col-
lalio névvel. 

Liburnus (Portus L.), Livorno latin neve. 
Libussa, a monda szerint ő alapította a Przemysl-

uralkodóházat Csehországban, valamint Prága fővá
rosát ; Krok törzsfőnök leánya volt, Przemysllel egy
bekelve bölcsen uralkodott, f 738 körül. 
Libya, Afrika régi neve, főleg é.-i része; l.-i s i va 

tag, a Szahara k.-i része, Fessan és Egyiptom közt, 
a Szahara legkietlenebb része, m. 400 —600 méter. 
Licentia (lat.), szabadság, engedély; 1. p o e t i c a , 

költői szabadság (1. e.). 
Licentiatus (lat.), akadémiai fok a baccalaureus és 

tudor közt (német egyetemek hittudományi karán). 

Licet (lat.), szabad, meg van engedve. 
Lichen, d o b r ó c z , bőrkiütés, A görvélyesek dob-

rócza gombostüfejnyi csomócskákban áll, melyek 
fénylők, részben csekély pikkelyeződést mutatnak. 
Ez leginkább görvélyes egyéneknél fordul elő. A 
p i r o s d. ritka betegség, melynek csúcsos és lapos 
alakját különböztetik meg; kendermagnyí, piros, 
többé kevésbbé pikkelyes csomócskákbói áll, melyek 
a test egész felületét ellephetik s súlyos viszketést, 
sőt hosszasan elhúzódva mélyreható táplálkozási 
zavarokat okoznak. Gyógyszere az arsen (Hebra). 

Lichen, 1. zuzmók. 
Lichenin (zuzmó-, mohkeményitő), némely zuzmó

fajok tápláló alkatrésze, íztelen; forró vízzel nyákos, 
lehűlésnél kocsonyásodó oldatot ád. 

Lichenologia (gör.), zuzmótan. 
Lichtenberg, nyaraló hely Berlin mellett. 
Lichtenberg-féle alakok, villamos homok-ábrák, 

keletkeznek, ha vmely gyantalemez bizonyos pont
jára villamoságot áramoltatunk és a lemezt lycopo-
dium és ólompír keverékével hintjük be. 
Lichtenfelde, Berlin mellett, e város külterületé

hez tartozó falu, nagy hadapród-iskolával. 
Licinius, római császár, Daczíában szül., vitéz ka

tona, 323. sógora Nagy-Konstantin legyőzte, 324. 
megöletett. 

Licitálni (lat.), árverezni; l .-atio, árverés; l ic i -
t a n d o , árverés utján. 
Licitatio (lat.), árverés (1. e.). 
Lics, község Modrus-Fiume m , 1428 lak. 
Lictorok, a régi Rómában először a királyok, ké

sőbb a dictatorok, consulok és praetorok szolgái, kik 
előttük a fasces-eket (1. e.i vitték. 

Licuala, pálmafaj a tropikus Ázsiában ; l. acutifida, 
Pinangban, l's m. magas, sétapálczákat szolgáltat 
(pinang lawyers). 

Lidércz v. l u d v é r e z , a nép nyelvén a bolygótüz 
(1. e.i neve. a babona szerint ott veti fel magát, hol 
pénz van elásva s ilyenkor a pénz tisztul. Innen a 
közmondás: »iidérczet imádja, hogy pénzt hozzon.* 
Néhol azt tartja róla népünk, hogy a lángocskák ké
pében a hamis földmérők lelkei bolyonganak. Azt is 
hiszik, hogy csalogatják az embert, s ha követi, a 
mocsárba v. temetőbe csalják s vesztét okozzák. Go
nosz szellemnek is képzelik, ki kedvese szokott lenni 
az oly fiatal asszonyoknak, kik nem szeretik az uro-
kat s haláluk után elviszi lelküket a pokolba. Vagy 
pénzt visz a vele szövetkezőnek s a kéményeken jár 
ki s be. »Ludvércz is tudja, hova vigye pénzét« 
(közm.). Máskor ismét álmukban keresi fel a pénzes 
embereket s mellükre nehézkedve, elnyomja lélekze-
tűket. »Rossz lelkiismeret lidérczczel álmodik« (köz
mondás). Némely tájon végre beszélő csirke-forma 
lénynek képzelik, mely pénzt hord a házhoz. 

Lidércznyomás, a nép nyelvén az ijesztő álmokkal 
járó alvás (1. lidércz), melyet főleg túlterhelt gyomor, 
rendellenes fekvés, stb. okoz. 

Lido (olasz), part, tengerpart; a velenczei tenger
part tengeri fürdővel. 

Liebenstein, fürdőhely Szász-Meiningen német her-
czegségben; vasforrások, savó- és hidegvizgyógy-
intézet. 

Liebermann Leo, a m. kir. országos vegykisérleti 
állomás főnöke, a törvényszéki és orvosrendőri vegy
tan egyet, magántanára, szül. 1852. Debreczenben. 
1874. az innsbrucki egyetemen magántanár, 1878. a 
bpesti egyetem bölcsészeti karánál, 1879. az állat
orvosi akadémián a vegytan rendk. tanára, később a 
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bpesti orsz. vegykisérleti állomás főnöke. Számos 
szakmunkát irt magyar és német nyelven s 1891. 
egyetemi előadásai után készült vegytani vezérfona
lat adott ki. 
Liebermann von Sonnenberg M i k s a Hugó , né

met antisemita képviselő, szül. 1848. aug. 21 . ; előbb 
katona, 1880 óta antisemita (német szocziális párti) 
agitátor és lapszerkesztő; 1890óta a parlament tagja. 
Irt költeményeket és röpiratokat. 

Lieberkühn-féle mirigyek, tömlő-alaku mirigyek 
a belekben, melyek az emésztéshez szükséges alka
likus bélnedvet szolgáltatják. 

Liebfrauenmilch, hires rajnai rizling-bor. 
Liebig J u s t u s báró, német vegyész, szül. 1803. 

máj. 12. Darmstadtban; 1824. a vegytan tanára 
Giessenben, 1852 óta Münchenben; f u. o. 1873. ápr. 
18. A szerves és az élettani vegytan körébe:-, rend
kívül sok kísérletezést végzett, melyeket az elméleti 
vegytan kiépítéséhez használt föl; a növények táp
lálkozásáról uj elméletet alkotott s ezzel a mező
gazdaságnak rendkívüli szolgálatot tett. Az ember 
táplálkozási anyagai körül is számos vizgálatot vég
zett, melyek eredménye a L.-féle h ú s lé, húskivonat, 
leves a csecsemők számára, korpakenyér stb. Számos 
vegytani művet irt és vegytani szaklapot szerkesztett. 

Liebig-féle huskivonat , 1. huskivonat. 
Liebknecht V i l m o s , socialdemokrata, szül. 1826. 

márcz. 29. Giessenben, 1848. résztvett a bádeni föl
kelésben, 1865. Poroszországból kiutasittatott, az
után Lipcsében élt, 1868 óta a szövetkezett német 
munkásegyesületek lapját szerkesztette, 1872. felség
árulás, miatt 2 évi várfogságra Ítéltetett, 1874—87. s 
most is a bír. gyűlés tagja, 1886. bejárta É.-Amerikát. 

Liebling, község Temes m., 3695 lak. 
Liebreich, 1) O s z k á r , német orvos, szül. 1839. 

febr. 14. Königsbergában, 1872. a gyógyszertan ta
nára Berlinben. 1869. felfedezte a chloral altató ha
tását. Művet irt a chloralhydrátról és orvosi vény
könyvet adott ki; — 2) R i c h á r d , orvos, szül. 1830. 
jun. 30. Königsbergbe.n, 1862. szemorvos Parisban, 
1870. Londonban, szerkesztett egy szemtükröt. Sze
mészeti műveket irt. 

Liebverda, fürdőhely Csehországban, alkalikus-
földes savanyuvizek. 
Liechtenstein herczegség, Svájcz és Vorarlberg 

közé ékelve, ter. 178 km2, 9593 lak. A St. Lusien-
stegen át Graubünden kanton felé áll nyitva, a Rajna 
jobb partján a Drei Schwestern zord hegygerinczéhez 
emelkedik. 1699 óta a L. herczegi ág birtokában, 
1866-ig a német szövetség tagja; a törvényhozást és 
adókivetést 15 tagú tartománygyülés gyakorolja. 
186S óta nincs katonasága, posta, vám, polgári és 
büntető jog, mérték, súly és pénz tekintetében mon
archiánktól függ. Főhelye Vaduz, fölötte emelkedik 
Hohen Liechtenstein. Jelenlegi herczeg II. János (szül. 
1 840.), ki Bécsben lakik. 
Liechtenstein, uralkodó herczegi család, Austria 

legrégibb főúri családjainak egyike, a XII. szdig 
viszi fel eredetét; 1618. és 1623. emeltetett herczegi 
rangra; birtokait VI. Károly 1719. L i e c h t e n s t e i n 
név alatt önálló fejedelemséggé tette. A család egyes 
tagjai az 1608: XXVII., 1687: XXVII. és 1715: 
CXXÍX.t.-czikkekkel n3'ertek magyar indigenatust. — 
1) A l a j o s herczeg, osztrák politikus szül. 1846. nov. 
IS. Előbb katona, később diplomata; 1876 óta a 
reichsrath képviselőházának tagja, hol eleinte a szélső 
conservativokhoz, később az antisemilákhoz csatla
kozott: több röpiratot irt. — 2) J á n o s J ó z s e f hg, 

szül. 1760. jun. 26. Bécsben; az 1788-90 . török 
hadjáratban mint őrnagy vett részt. A franczia had
járatban 1794. vezérőrnagy, a trebiai győzelem 
után (1799. június 17—19.) altábornagy lett. Az 
austerlitzi ütközetnél csapataival fedezte az osztrák 
sereg visszavonulását; aláirta a francziákkal kötött 
fegyverszünetet s a pozsonyi békét. 1806. Bécs és 
Alsó- és Felső-Ausztria főparancsnoka. 1809. apr. 
20. elfoglalta Regensburgot s mint lovassági tábor
nok vitézül harczolt Aspernnél és Wagramnál. Ká
roly főhg visszavonulása után átvéve a fővezérséget, 
a bécsi békét megkötötte, f 1836. ápr. 24. Bécsben.— 
.3) K á r o l y J ó z s e f hg, szül. 1730. szept. 20., a hét
éves háborúban tábornok; végig küzdötte a bajor 
örökösödési hadjáratot, 1788. a törökök elleni hábo
rúban egy hadtestet vezetve, sikertelenül ostromolta 
Dubiczát. Mint tábornagy j 1789. febr. 21. — 4) Jó 
z s e f V e n c z e l hg, szül. 1696. aug. 19., részt vett 
az 1716—20. török háborúban, 1735. berlini, 1737— 
1741. versaillesi követ. Az osztrák örökösödési há
borúban vitézül harczolt; 1745. mint tábornagy az: 
olaszországi sereg vezérletét vette át s 1746. jun. 16. 
Piacenzánál megverte a francziákat. f 1772. febr. 10. 

Liegnitz, Szilézia porosz tartomány kormányke
rülete, ter. 13.606 km2, 1,047.196 lak. Főhelye L., a 
Schwarzwasser és Katzbach egyesülésénél, 4700 lak. 
Posztó-, bőr-, czukorgyárak, élénk kereskedelem; gaz
dasági iskola, lovagakadémia ; 1164—1675 a l.-i her
czegség főhelye. Közelében 1241. ápril 9. nagy csata 
a mongolokkal. 
Lienbacher G y ö r g y , osztrák politikus, született 

1822. ápr. -18. Kuohlban (Salzburg), 1854. állam
ügyész Budán, 1861. osztrák igazságügyminiszteri 
tanácsos, 1870. főtvszéki tanácsos, 1880. a legfel
sőbb Ítélőszék tanácsosa, 1887. visszalépett. 1873 
óta reichsrathi képviselő. Jogi szakíró. 

Lienz (liencz), város Tirolban a Pustervölgyben, 
3603 lak. a Dráva mellett; nyáron sokan látogatják. 

Liesing, falu Bécs közelében nagy sörfőzdékkel. 
Lieue (francz., Ijő), franczia mértföld, régebben 0'S 

földrajzi mértföld, most 10 km. 
Lieutenant (francz., liőtenán), helyettes; a haderő

ben : hadnagy. 
Liezen-Mayer S á n d o r , festőművész, szül. 1839. 

jan. 24. Győrött, Münchenben Piloty tanítványa, 
1880—85-ig a művésziskola tanára Münchenben. 
Történeti képei: Mária Terézia, egy szegény gyer
meket szoptatva; Imogen; Erzsébet, a mint Stuart. 
Mária halálitéletét aláírja; rajzok Goethe Faustjá
hoz stb. 

Lift (ang.), felhúzás; azon felhúzó gép neve, mely 
többemeletes épületben személyeknek az emele
tekbe való felhúzására szolgál, rendesen viz- vagy 
gőz- v. légnyomású gép. 

Liga (lat.), francziául l i g u e (líg), szövetség, több 
hatalom v. a belső^párt szövetkezése politikai czé-
lokra; hires az 1508. Velencze ellen alakult cambrayl 
1., melj'be hazánkat is be akarták vonni a nyugati 
hatalmak; a francz. kath. rendek 1577 szintén ligát 
alakítottak, melynek harczai a protestánsokkal so
káig folytak. Az ily 1. tagjai l i g u i s t á k ; némely 
egykorú igy nevezte a Zrinyi-Nádasdy-féle 1670. 
mozgalom részeseit. 

Ligamentum (lat.), a boncztanban s z a l a g , 1. e. 
Liget, 1) község Maros-Tordam., 150 lak. — 2) 

község Temesm., 1668 lak. 
Ligeti A n t a l festő, szül. 1823. Nagy-Károlyban. 

Előbb kereskedő, azután Rómában festővé képezte 
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ki magát. Hosszabb időt töltött Flórenczben is, 
Markó Károlynál. Haza térve. Sopronban, majd Pes
ten arczképfestő. Gróf Károlyi Istvánban maecená-
sára akadván, ujabb tanulmányutat tehetett, mely
ről visszatérve, 1868. a nemzeti múzeum képtár
őrévé nevezték ki. f 1890. jan. 5. Főleg tájképeket 
léstett, melyek közül több a nemz. múzeumban van. 
Light freight (ang. lejt frét), olyan teheráru, mely 

után a szállítási dijat nem súly, hanem terjedelem 
szerint állapítják meg csekély fajsúlya és nagy ki
terjedése miatt. 

Ligne (linv), régi belga család; leghíresebb: Ká
r o l y J ó z s e f hg, szül. 1735. máj. 23., osztrák had
vezér és államférfiú, szellemes iró, 1808 óta tábor
nagy, f 1814. decz. 13. Bécsben. Műveit franczia 
nyelven irta. 

Lignit, rostos, fás szerkezetű barnaszén. 
Lignum (lat.), fa (a nem élő fa). 
Ligny (linyi), falu Belgiumban Namur közelében, 

1815. jun. 16. I. Napóleon diadala a poroszok fölött. 
Ligroin, a nyers naphthából tisztítás utján nyert 

folyadék, fajsúlya 0'715, világításra használják. 
Ligue, 1. liga. 
Liguori A l fonzo Mar i a de, a l i g u o r i a n u s o k 

v. redemptoristák szerzetének alapitója, szül. 1696. 
szept. 26. Nápolyban, 1732. alapította Villa-Scalá-
nál a megváltó rendjét (il santo redentore), 1762. 
püspök; f 1787. 1839. kanonizálták. 

Liguria, olasz tartomán}' a liguriai tenger a (Föld
közi tenger része) mentén, nyugaton Francziaor-
szággal határos, dny.-on a l.-i Alpesek;, é.-on s k.-en a 
l.-i Apenninek ágazzak be, ter. 5407 km2, 947.300 
lak. Főhelye Genua. Feloszlik Genua és Portó Mau-
rizio kerületekre. Az ó-korban a ligurok lakták. 

Liguriai köztársaság, 1797 —1805 a genuai köz
társaság neve. 

Li-Hung-Tsang, khinai államférfiú, szül. 1825 kö
rül, előbb katona, 1883. Európában járt s vezette a 
tárgyalásokat Francziaországgal, 1885 óta ismét 
otthon van s kiváló szerepet játszik Khina kormány
zatában. 

Liirozni (francz.), szövetkezni. 
Lik, 1. lyuk. 
Lika v. Likká , folyó Horvátországban, a Velebit 

és a Kopeka hegység közt, 85 m. hosszú folyása után 
eltűnik a föld alatt s igy szakad az Adriai tengerbe. 

Likács, tarantella, 1. e. 
Likacsosság, a testeknek egyik, csaknem általános 

tulajdonsága; abban áll, hogy a test legkisebb ré
szecskéi nem zárkóznak egészen egymáshoz, hanem 
kisebb-nagyobb hézagok vannak tömegében. L.-ot 
mutatnak a fémek is, nem likacsos az üveg. 
Lika-Krbava vármegye, határai: Modrus-Fíume, 

Bosznia, Dalmáczia és az Adriai tenger. Területe 
621L47 km2, 190.978 lak. A horvát Karszt kdpár 
l'ensikjára esik, melynek párkányhegye a Velebit 
ny. és a Kapella-Pljesivicza k. határán húzódnak. A 
padszerü, szakgatott hegylánczokkal és magas sí
kokkal fedett, kijáratlan völgyekkel, dolinákkal ba
rázdált fensikon csak néhány völgykatlanban van 
termékeny talaj. Folyói mind eltűnők a íöld alá; 
ezek a Gacska, Lika stb. Tengerpartján alig van 
egy-egy kisebb kikötő, s a Velebit meredeken emel
kedik belőle. Éghajlata zord. Van két rend. t. város 
és 30 községe. Közigazgatásilag feloszlik 7 járásra. 
Tartozik a 69. cs. és k. hadkiegészítő kerülethez; a 
26. honvéd ezredhez és a 85 — 86. sz. népfelkelési 
járásokhoz. Főhelye Goszpics 

Az Atheaaeum [Gizi Laxücona. 

Likari-olaj , a babérhoz hasonló acrodictidinm1 
Guayanában termelt fából nyert olaj, melyet az illat-
szerészetben használnak. 

L ikáv , község Gömör m., 688 lak. Hazánk egyik 
nagy vasgyártelepe, a Vashegyről oda szállított vas-
érczeket dolgozza fel. 

Likavka, község Liptó m,, 1872 lak. A falu felett a 
Chocs hegyen meredek sziklaszálon a l i k a v a i vár 
romjai. 
Likőr (a franczia liqueur-ból), czukorral, glycerin-

nel és zamatos anyagokkal v. olajjal kevert szeszes 
folyadék; a czukorban gazdag 1.-t c r é m e - n e k , a. 
czukor nélkülit aquavi te -nek , az édes gyümölcs
nedvből nyert 1.-t r a t a f f i á n a k , a vadcseresznye
bogyóból készítettet m a r a s c h i n o - n a k hívják, kitűnő 
1. a hollandi gin és a curacao. 
Liktáriom, lat. electuarium, a befőzött gyümölcs 

és lekvár régi neve. 
Lila (spanyol), 1. szín, fehérrel erősen kevert 

violettszin. 
Lila, syringa, növény az olajfafélék (oleaceae) rend

jéből. Az o r g o n a 1, vagy o r g o n a fa, s. vulgáris, 
levele tojásdad-kerekded v. szivalaku, violaszín vagy 
más színű illatos virágai az ághegyen nőnek hosszú 
fürtökben. Hazája Perzsia. 

Lile, charadrius, madár a lile-félék (1. e.) családjá
ból. Nálunk 5 faja van, u. m. az a r a n y 1., eh. plu-
vialis, a rigónál nagyobb, fekete, zöldessárga foltok
kal, homloka s oldala fehér, alul nyáron fehér, télen 
fekete; 4 barnán foltozott, zöldessárga tojást tojik. 
Kszakon fészkel; nálunk mint költöző jelenik meg, 
húsa Ízletes; a s á r g a v. b o h ó 1., eh. morinellus, 
kisebb, felül szürkésbarna rozsdaszin szegély lyel, 
nyakán fekete gyűrű, alatta fehér karika, alul vörös
sárga, hasán nagy fekete folttal: télen inkább szürke; 
húsa nagyrabecsült; a p a r t i 1., eh. hiaticula, felül 
barnásszürke, alul és nyakán fehér, szárnyán fehér 
szalag fut végig: a m o c s á r i 1., eh. cantianuss. albi-
frons, fölül szürkésbarna, alul fehér, feje fekete, hom
loka fehér, nyakán két fehér folt; szikes tavak mellett 
tanyáz; a k i s 1., eh. minor, fölül barna, alul fehér és 
hamvas, csőre, halántéka és nyakköre fekete, pislája 
czitromsárgán szegélyezett, iába sárgavörös, mocsa
rak mellett él. 

Lile-félék, charadriadae s. littorales, madárcsalád 
a gázlók (grallae) rendjéből; hátsó ujjuk hiány
zik. Partok mentében, legelőkön, kül. homokos víz
parton élnek, s nekirohanva futkosnak v. repdes
nek rovarokból, férgekből, puhányokból álló elede
lük után. 

Liliaceae, I i l iomfélék, 1. e. 
Liliom, lüi'im, növény a liliomfélék (liliaceae) rend

jéből. Virágleple hat szirmú, harangalaku. Fajai a 
fehér l, /. candidum, hazája Dél-Európa, Palaestina, 
Syria, erős illatú virága hófehér az ártatlanság jel
képe; a t ü z e s 1., /. buíbiferum, hazája Észak-Ame
rika s Közép-Európa, nálunk is előfordul szórványo
san Árva, Liptó, Sáros és Arad megyékben; nagy, 
aranysárga v. vöröses hagymájából 60—90 cméter 
magas szárat hajt, melynek végén állanak május-
júniusban nyíló tüzvörös virágai; a t u r b á n L, l. 
•Martagon, hazája Magyarország, Svájcz, Német
ország és Szibéria; szára 80—120 cm., virága rózsa. 
vörös, gyakran sötétfoltos. íefüggő, szirmai kifqlé 
kunkorodnak, júniustól augusztusig virágzik. A l. 
speciosum, hazája Japán; virága pompás fehér, ró
zsaszínű, vörös v. pettyezett, illatos. Mindegyik faj
nak számos válfaja van;; kedvelt disz virágok. 

B7 
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Liliom, rendesen három, a franczia királyi czimer-
ben 1150 óta szerepel; innen az Anjouk czimerében 
is; a legitim királyság jelképe. 

Liliomfélék, liliaceae, növényrend. Az ide tartozó 
növények leple 6 szines sziromból áll, a kétrekeszii 
porodák száma 6, a maghon 3 rekeszü, bibe 3; ter
mése 3 rekeszü, sok magvu tok. 
Liliomfl, a legjobb magyar bohózat, S z i g l i g e t i 

Edétől (1849). 
Lilionese, bőrfoltok ellen dicsért, hatástalan szer; 

szénsavas káliumnak vízben való oldata. 
Liliput, Swiftnek »Gulliver utazásai•* ez. regényé

ben hüvelyknyi törpék ( l i l i p u t i a k ) országa. 
Lil i th, a zsidó mondákban gyermekrabló boszor

kány. 
Lilium (lat.), liliom. 
Liliuokalani K a m a k a e h a , Hawai (1. e.) király

nője, szül. 1838. szept. 2., 1862. férjhez ment John 
Owen Dominis amerikaihoz, a kis hawai hadsereg fő
parancsnokához; 1891. jan. 18. fivére, I. Kalakaua 
király halála után jutott trónra; gyermekei nincse
nek; a trónörökösnő unokahuga, az ifjú Viktória 
Kavekiu Kajulani Lunalilo Kalaninui Ahilapalapa 
herczegnő. 

Lilla, Csokonai szerelmének tárgya, Vajda Juliánná, 
kihez a »Lilla-dalokat« irta. 
Lille (lil,holl.Ryssel), Észak-Francziaország legna

gyobb városa a Lys és a Duele-csatorna m., 188.000 
lak. Erős vár, ezukorgyárak, sör-főzés, vászon és 
gyapotkelme készítés, élénk kereskedelem, vidéke 
igen termékeny. Egyetem, zeneakadémia, muzeumok. 

Lilybaeon (most Cap Boco, Lilibeo), Sziczilia leg
nyugatibb földcsucsa, rajta feküdt L. karthágói vá
ros, most Marsala. 

Lima, Peru dél-amerikai köztársaság fővárosa a 
Rimac m., 101.000 lak. Kikötője Callao; egyetem, 
művészeti akadémia. Élénk kereskedelem; 1746 okt. 
'28. földrengés pusztította. 

Limakologia (gör.), a csigákkal foglalkozó tudo
mány. 

Limburg, 1) németalföldi tartomány, ter. 2204 
km8, 255.721 lak. Főhelye Maastricht; — 2) belga 
tartomány, ter. 2412 km2, 224.474 lak. Főhelye Has-
selt. Azelőtt egységes herczegség és csak 1*839. osz
tották a fentebbi 2 tartományra. 
Limburgí sajt (fromage de Hervé), lágy, erős izü, 

kellemetlen szagú, téglaalaku sajt, melyet Belgium
ban készítenek és 12 — 100 darabos csomagokban 
árusítanak el. 

Limerick, ir grófság, ter. 2755 km2, 158.573 lak. 
Főhelye Limerick, a Shannon m., 39.000 1., kikötő; 
püspökség. 

Limes (lat.), 1) határ; a rómaiak által a határszé
len emelt sáncz- és erődítmény vonal; l. germanicus, 
l. dacicus, amaz Germániában, ez Dácziában; — 
2) a mennyiségtanban határérték (1. e.). 

Limetta, édes czitrom, 1, czitrom. 
Limette-olaj, a citrus limetta gyümölcsének héjából 

nyert aetherikus olaj, mely a czitromolajhoz hason
lít; az illatszerészetben használják. 

Limfjord, a Keleti tengernek Jütland keleti partjába 
nyúló ága, 160 km. hosszú, 16 m. mély. Az Északi 
tengerrel csak 1825 óta van összekötve, midőn erős 
hullámverések a választó földszegélyt szétrombolták; 
ekkor keletkezett az A g g e r csatorna. 

Limitálni, határolni, áru vételénél v. eladásánál az 
az utolsó árat megszabni; limitatio. határolás, ár
szabás (1. ezt). 

Limited (ang.), rövidítve Ld, korlátolt; megjegyzés, 
mely angol részvénytársaságoknál azt jelenti, hogy a 
részvényesek vagyoni kárért csak a részvényösszeg 
erejéig felelősek (company l.-d). 

Limmat, folyó Svájczban, a glarusi Alpesekben 
(Tödi) ered mint Linth folyó, átszeli a Valen és a 
zürichi tót a Linth csatornán át, Brugg mellett az I 
Aarba folyik. 

Limni, török sziget, 1. Lemnos. 
Limnigráph (gör.), önjelző vizmércze, melynél a ] 

legkisebb vizszinig leérő akna fenekén rézből ké
szített úszó test kellő ellensúlylyal és összekötő j 
gépezettel egy irónra hat; ezt egy rugó az óramű I 
által forgatott papirdobhoz szorítja, melyen a válta
kozó vízállásnak megfelelően az irón a vízállás gör
béjének képét megrajzolja. 

Limoges (-mózs), Haute-Vienne francz. departement I 
fővárosa a Vienne m., 68.000 lak. Pórczellán-, üveg-, 
papír-, bőrgyártás, gyapjuipar. Muzeumok (keramikai, I 
érem- és képtár). 

Limonádé, hüsitő ital vizből, czukorból és czitrom-
léből .Pezsgői . , I.gazeuse, szénsavval impraegnált 1. 

Limone, vékonyhéju, igen savanyu izű czitrom. 
Limonit, barnavasércz (1. e.). 
Limousin (-muzén), egykori franczia grófság és I 

tartomány, fővárosa Limoges. Corréze és Haule-I 
Vienne departement-ok alakultak belőle. 

Limpopo (Krokodilus-folyam), Dél-Afrika második 
legnagyobb folyama, a Magalies hegyekben e red i 
számos forrás-ág egyesülése által. 24° d. sz. alatt 
veszi a Maricot, az Indiai oczeánba (Delagoa-öböl) I 
ömlik. Mellékfolyói : Matlabas, Pongoia, Pa 
Olifant. 

Linaloe-fa (rózsaczitromfa), egy amerikai amyris-
fajnak fája; könnyű, világossárga, sötéten foltozott; 
az illatszerészetben használt illó olajat szolgálta 

Linares, 1) Chile dél-amerikai köztársaság állama, 
ter. 4036 km2, 114.658 lak. Főhelye L., 8000 lak. — I 
2) város Jaen spanyol tartományban, 25.000 lak. 
Ezüst- és ólombányászat. 

Linaria, gyujtován (1. e.). 
Lincoln, 1) angol grófság, ter. 7154 km2, 472.7781 

lak. Főhelye L., a Witham m., 38.000 lak. Szép szé-1 
kesegyház. — 2) Nebraska é.-amerikai állam (Egv.-
Áll.) fővárosa, 22.000 lak. Egyetem. 

Lincoln (h'nkön), 1) Á b r a h á m , az é.-amerikai Egy.-
Államok 16. elnöke, szül. 1809. febr. 12. Hardin- | 
Countyban (Kentucky). 1832. önkéntes csapatot 
zetett az indiánok ellen, később postamester, ! 
ügyvéd, 1847. a congressus tagja, a hol a rabszol
gaság ellen foglalt állást, 1860. decz. a republikánu
sok elnökké választották, a mi alkalmat adott a] 
rabszolgatartó déli államoknak az unióból való kilé
pésre és a már előkészített polgárháború megkezdé
sére. A rabszolgák felszabadítását proklamálván, 
erélyesen és sikerrel folytatta a harezot a déliek ellen. 
1864. 23 államtól újra elnökké választatva, 1865. 
márcz. 4. foglalta el állását, de már apr. 14. Booth 1. 
színész a washingtoni színházban agyonlőtte; 1876. 
Washingtonban szobrot emeltek emlékének. — 2) Ró
b e r t T o d d , amerikai politikus, az előbbinek fia,szül. 
1843. Springfieldben (Illinois), ügyvéd, 1881—85. 
hadügyminiszter, 1889. az Egyes.-Államok köi 
Londonban. 

Lincz, 1. Linz. 
Lind J e n n y , énekesnő, szül. 1821. okt. 6. St 

holmbam, 1841. Parisban képezte ki magát, 1849 óta 
művészi körutat tett Európában és É.-Amerikában, 
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1851. Bostonban nőül ment Goldschmidt O. hegedű
művészhez; a színpadról lelépve mint énektanitónő 
élt Drezdában, később Londonban, f 1887. nov. 2. 

Lindau, város Bajorországban, a Boden tó 3 szige
tén, 6000 lak. Élénk kereskedelem. Kikötő. 

Lindau, 1) Pál , német iró, szül. 1839.jun. 3. Magde-
burgban, hosszabb ideig Parisban tartózkodott, 1872 
óta Berlinben működik, a hol a »Gegenwart« czimü 
hetilapot és a »Nord und Süd« havi folyóiratot ala
pította. Számos irodalomtörténeti művet és drámát irt. 
Szarah grófnő czimü darabját nálunk is előadják. — 
•2,1 Rudol f «7, eiőbbinek bátyja, szül. 1829. okt. 
10.; porosz-német diplomata és regényíró. 
Linder G y ö r g y , orsz. képv., szül. 1850. Para-

butyon, Bács m. A bpesti egyetemen jogot hallgatott, 
1870. országgyűlési gyorsíró, 1876. községi jegy
zővé választatott Maisson, Baranya m., 1887 óta 
•orsz. képviselő. »Öszinte szó az agrár-kérdésről« és 
»A kisbirtokosok hitelügyletéről* ez. munkát irt. 
Linderhof, II. Lajos bajor király által épített kas-

ítély a Giaswangvölgyben, Felső-Bajorországban. 
Lindesnas, Norvégia legdélibb előhegye. 
Lindewiese, falu Osztrák-Sziléziában, gyógyhely 

•csontbetegségek, bujakóros bántalmak esetén. 
Lindi, fontos kikötő Kelet-Afrika német partvidé-

ikén, a hasonnevű öböl m., jelentékeny karavánkeres-
tkedéssel a Nyanza tó felé. 

Lindner Alber t , német költő, szül. 1831. ápr. 24. 
Salzában, 1864—67. gymnasiumi tanító Rudolfstadt-
iban, később elmebeteg lett és f 1888. febr. 4. Berlin
iben. Drámákat, történeti elbeszéléseket és aesthetikai 
•czikkeket irt. 

Linea (lat.), vonal; l.-ris, vonalszerű; l.-menta, 
vonások, arczvonások; különösen pedig a tenyéren 
lévő vonalak. 

Lineáris (lat.), vonalakból álló, vonalakra vonat
kozó; 1. e g y e n l e t , első fokú egyenlet. 

Lingerie (francz., lenzserí), vászon- és fehérnemű-
kereskedés. 

Lingg Hermann , német költő, szül. 1820. jan. 22. 
Lindauban, 1846. bajor katonaorvos, 1851. nyug
díjba lépett s Münchenben él. Költeményeket, drámá
kat, elbeszéléseket irt. 

Lingga, szigetcsoport Sumaíra keleti partja köze
lében, ter. 4196 km2, a fősziget L., ter. 826 km2; 
hollandi birtok. 

Lingua (lat., ol. és port.), nyelv. 
Lingua franca (ol.), a levantei kereskedők érintke

zési nyelve; rontott olasz nyelv keleti szavakkal ve
gyítve; ma kül. Konstantinápolyban, Smyrnában és 
Egyiptomban használják, de Triesztben is hallható. 
Linguales (lat.), nyelvhangok: d, t (ang. th), n, 

1, r, sz. 
Linguista, nyelvismerő, nyelvész; l i n g u i s t i k a , 

összehasonlító nyelvtudomány. 
Linimentum (lat.), híg kenőcs. 
Linka, hypericum, növény a mézgatermők (gutti-

ferae) rendjéből. A k ö z ö n s é g e s v. c s e n g ő 1,, h. 
perforatum, tompa, körkörös levelű, fekete pontok
kal; aranysárga virágai bugában állanak. Levelei 
összemorzsolva az ujjakat veresre festik; nedve ke
serű, balzsamos izü. A régi németeknél istentisztelet
nél nagy szerepet játszott, bűvös, varázs-és gyógyfü 
hirében állott. Több más faj dísznövény. 

Linlithgow, skót grófság, ter. 326 km.2, 52.789 lak. 
Főhelye L., Stuart Mária születéshelye. 
Linné Káro ly , természettudós, szül. 1707. máj. 

2. Rashultban Smalandban, 1735 — 33. Németalföldön 

működött, 1741. tanár Upsalában, 1762. nemességet 
nyert (ezóta viseli a L. nevet, azelőtt L i n n á u s ) , 
1764 óta Hammarbyben élt, t 1778. január 10. L. 
nagy befolyást gyakorolt az élő természetről való tu
dományosságra, létrehozta a kettős nomenclaturát, 
megállapította a tudományos műkifejezéseket, meg
teremtette a rendszertant és a növénytanban is meg
honosította az ivarrendszer szerinti osztályozást. 

Linné rendszere, 1. növénytani rendszerek. 
Linóleum-szőnyeg, vízmentes vitorlavászonból ké

szített padlótakaró, melyet parafapor és lenmagolaj 
keverékéből való anyaggal vonnak be; a hidegnek 
és melegnek, nedvességnek és szárazságnak jól ellen
áll és a hang erejét kitűnően mérsékli. 

Linón (francz.), finom, könnyű, lazán szőtt fehér 
vászon, mely a battisztnál finomabb, lenből és gya
potból gyártják. 

Linos, görög dalnok, Orpheus testvére, atyja, Apolló, 
mások szerint tanítványa, Herakles ölte meg, kiveí 
versenyezni mert. Róla nevezték el a szüreti pana
szos dalokat. 

Linum (lat.), len (1. e ). 
Linz, Felső-Ausztria fővárosa a Duna m., 47.000 

(Urfahrral 55.000) lak. A tartománygyülés székhelye. 
Püspökség, gyufa-, szőnyeg-, dohány-, gépgyártás, 
élénk vaskereskedés. Közelében Klein-München ipar-
űző falu. 

Linzi béke, 1645. szept. 16. Íratott alá III. Ferdi
nánd és II. Rákóczy György erdélyi fejedelem közt. 
Rákóczy már előbb, jul. 30. egyezségre lépett Ferdi
nánd követével, Tőrös Jánossal, biztosíttatva magá
nak a Bethlen által birt 7 vármegyét s ezek közül 
Szabolcsot és Szatmárt utódai részére is, továbbá 
Tokaj, Tarczal és Regécz birtokát és Bethlen István 
magszakadása esetére Ecsed várát s Nagy- és Felső-
Bánya városokat. E pontokat III. Ferdinánd aug. 8. 
fogadta el. A vallási viszonyokra nézve létesült meg
állapodások a vallásgyakorlat teljes szabadságát 
biztosították az urak, a városok és községek, vmint 
a jobbágyok részére; elrendelték a hadakozás alatt 
elfoglalt templomok visszaadását s a régebbi fogla
lások, a jezsuiták, a tized s egyéb elintézetlenül ma
radt kérdések ügyét a jövő országgyűléshez utasítot
ták. Az országgyűlés 1646. aug. 24. nyílt meg s a 
békekötés pontjait az 1647: V. törvényezikk alatt 
foglalta törvénybe. Szilágyi Sándor: A linczi béke 
(Budapest, 1885.), Zsilinszky Mihály: A linzi béke 
története. 
Lion (francz.), arszlán, piperkőcz, divatfi. 
Lion d'or (francz.), belga arany, értéke körülbelül 

10 frt 66 kr. 
Lioni öböl, a Földközi tenger által képezett nagy 

öböl Francziaorsz. dkeleti részén, ide ömlik a Rhone. 
Liparin, 6°/0 olajsavval kevert táblaolaj, melyet 

csukamájolaj helyett adnak oly esetekben, mikor le
hető gyorsan jelentékeny kövéredést akarnak előidézni. 

Liparis, 1. apáczagyaponcz. 
Lipári szigetek (Aeol szig.), a Tyrrheni, tengerben 

.fekvő olasz vulkanikus szigetcsoport, Szicziliától 
északra, ter. 116 kms, 18.000 lak. Timsó, kén, bor, 
olaj, déli gyümölcs. A legnagyobb L. 37 km2, L. fő-
helylyel, utána következik Salina, Vulcano, Strom-
boli (921 m. magas működő vulkán), Filieuri, Alieuri, 
Panaria. 

Liparit, másként f o l y p á t (l.e.),ásvány, vegyi ösz-
szetétele: CaFla, szabályos rendszerben jegeczedik, 
számtalan szinvá'tozatban, u. m. sárgás, zöld, kék, 
fekete, sajátos nedves üvegfénynyel, némelyik fluores-
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centiát is mutat. Hazánkban Kapnikon és Moldován 
fordul elő; ezenkívül Angliában, Szászországban és 
Amerikában; fluorhydrogént (folysavat) állítanak elő 
belőle. 

Lipcse (ném. Leipzig), szászországi ker., ter. 3567 
kms, 869.371 lak. Főhelye L., az Elster, Pleisze és 
Parthe m., 299.000 lak. Egyetem (1409. elűzött prá
gai tanulók alapították), képzőművészeti és zene
akadémia, kereskedelmi, építészeti, könyvkereske
dői és műipariskola, csillagda, múzeum, könyv
tárak, színház, számos jótékony intézet. Németország 
legjelentékenyebb kereskedelmi városainak egyike, 
évenként 3 nagy vásár (Messe), kiváló könyvpiacz, 
nyomdák, élénk prém-, gyapjú-, gabona- és marha
kereskedés. Szivar-, dohány-, papír-, zongora-, he
gedűgyárak, illatszer- és posztókészités. A várost 
mindenfelől népes faluk környezik, melyekben gyár
telepek vannak, a régi belvárosban a városház, az 
uj részekben szép épületek, számos templom, nagy 
terek és sétányok. A X. szdban alap., 1813. okt. 
16—19. vívatott a híres l.-i csata, melyben I. Napó
leon császár megveretett. 

Lipcse, 1) Német-, község Liptó m., 2.234 lak, a 
Vág balpartján, egykor városi és bányászati kivált
ságai voltak, de arany- és ezüstbányászata elpusz
tult; — 2) község Máramaros m., 2228 lak. — 
3) (Zólyom- v. Tót-L.), község Zólyom m., 1359 
lak. a Garam jobb partján. Egykor kiváltságos vá
ros. Felette magaslaton Lipcse vár épült: még jó 
karban van s ipariskolául szolgál. 
Lipcse-Polyána, község Máramaros m., 1225 lak. 
Lipcsey Á d á m (bilkei), a »Szegedi Hiradó« szer

kesztője, szül. 1864. június 16. Tisza-Füreden, 
Heves m. Jogot végzett, 1888. a »Szegedi Napló* 
belmunkatársa, 1890. »Szeged* czimmel napilapot 
indított, mely nemsokára beolvadt a Szegedi Hír
adóba. Azóta e lap szerkesztője. Ezenkívül számos 
napi és heti lapnak dolgozott. Irt novellákat és költe
ményeket. Művei: Vig írások (Novellák) Eger 1883. 
Gyöngyvirág és kisebb versek. Budapest 1889. Ár
nyak. (Költemények.) Budapest 1891. 

Lipik, község Pozsega m., 235 lak. Fürdő, 232 m. 
mély, fúrt kut, 64° C. hőmérséklet, jódtartalmú égvé-
nyes savanyuvizet bőven ád. A viz kereskedelmi 
czikket is képez. 

Lipócz (Szinye-), község Sáros m., 48S jak. A 
Branyiszkó hsg k. oldalán, regényes alakú mészkő
sziklahegyektől alkotott katlanvölgy fenekén, tágas 
réten messzire hallható robajjal húsz, leginkább ken
és szénsavas nátront, meszet, magnesiát, chlorna-
triumot és calciumot tartalmazó forrás fakad, mely 
körül fürdő alakult. A fürdőhöz közel függélyesen 
felnyúló mészsziklás várromok és egy órányira csepp
kőbarlang. 

Lipoma (gör.), zsirdaganat. 
Lipomatosis (gör.), kövéredés, elzsirosodás. 
Lipót, S z e n t , osztrák herczeg a Babenbergek csa

ládjából; szül. 1073. szept. 29., trónra lépett 1096., 
f 1136. nov. 15. szentté avatták 1485: emléknapja 
nov. 15. Alsó-Ausztria védszentje. 

Lipót, magy. királyok és római császárok : 1) 1. L., 
III. Ferdinánd 2-ik fia, szül. 1649. június 9. Eredeti
leg papnak nevelték ; bátyja. IV. Ferdinánd halála 
után 1657. július 27. magyar királylyá koronáztatott. 
Atyját 1657. ápril 2. követte a trónon. Uralkodása 
kezdete óta a vallási ügyekben tanúsított merev 
magatartása összeütközésbe hozta a protestáns ren
dekkel ; ezek odahagyták az 1659. pozsonyi ország

gyűlést, melyen sérelmeik nem nyertek orvoslást. 
Kevéssel erre II. Rákóczy György bukása és az erdé
lyi zavarok nyomán a török támadta meg az orszá
got. Szent-Gotthárdnál L. fegyverei fényes győzelmet 
arattak, de az 1664-ben Vasváron létrejött béke e 
győzelmet kiaknázatlanul hagyta. Az országban 
uralkodó elégületlenség Wesselényi Ferencz nádort, 
Nádasdy Ferencz országbírót, Zrínyi Péter bánt s 
más hazafiakat titkos szövetségbe egyesité ; ez Wes
selényi halála után 1670. fölfedeztetett, mire főbb 
vezetői 1671. kivégeztettek s igen sokan fogságra 
vettettek. L o b k o x v i t z herczeg, a mindenható bécsi 
miniszter a mozgalmat arra akarta fölhasználni, hogy 
Magyarország politikai és vallási szabadságát meg
szüntesse s az országot korlátlan uralom alá vesse; 
az alkotmány felfüggesztetek, s a kormány élére 1673. 
Ampringen János Gáspár (1. e.) állíttatott, s megkezdő
dött a protestánsok rendszeres üldözése ; a pozsonyi 
judicium delegatum 300-nál több protestáns lelkészt 
és tanítót idéztetve maga elé, közülök 61-et gálya
rabságra küldött. A bécsi udvar ez eljárása idézte 
elő a b u j d o s ó k mozgalmát, mely 1678. T h ö k ö l y 
Imre fellépésével nagy méreteket öltve 1683-ban 
a török beavatkozása által L. egész uralmát látszott 
fenyegetni. Kara Musztafa 200.000-nyi sereggel os
tromolta Bécset; L. Linzbe és Passauba menekült, 
Váratlan fordulatot idézett elő Sobieskynek a törö
kök feletti győzelme. Bécs felszabadítása után L, 
kormányának uj időszaka következett, melyben 
Magyarország ujabbkori történetének 3 legnagyobb 
eseménye ment végbe; ezek: Buda és utána az or
szág többi részének felszabadítása a török járói 
alól; továbbá a királyválasztás eltörlése s a fiágt 
örökösödés törvénybe igtatása az 1687-iki pozsony: 
országgyűlésen; végül Erdély visszakapcsolása a 
magyar koronához: ezt az Apaft'y Mihálylyal 1687. 
kötött szerződés biztosítván, a fejedelem halála 
után 1690..hajtatott végre. A 16 évig tartó török 
háborút 1669. a karloviczi béke fejezte be. E háború 
folyamán Temesvár vidéke kivételével az egész or
szág felszabadult a török igája alól; de az örven 
detes eredmény hatását ellensúlyozta L. magyar
ellenespolitikája, a Thököly-párt és a protestánsok 
üldözése (1. C a r a f f a és E p e r j e s i v é r t ö r v á n y 
szék) , s a Kolíonics érsek által életbe léptetett kor
mányzati és adórendszer, mely nemcsak megszün 
tette a régi alkotmányt, hanem a szegény népre 
elviselhetetlen terheket rótt. Ehhez járultak a német 
katonák zsarolásai és fosztogatásai, melyek követ
keztében a felső Tisza vidékén a nép fellázadt; 
a hosszú időn át táplált elkeseredés 1703-ban for
radalomban tört ki. s L. uralkodásának végét 
II. R á k ó c z y F e r e n c z felkelése tette viharossá. 
Mint császár, XIV. Lajossal viselt három nagy hábo
rú t ; az első (1672 —79.) a nimwegeni, a második 
(1688—1697.) a vysu-ycki békében végződött, a 
3-ik. a s p a n y o l ö r ö k ö s ö d é s i h á b o r ú , ép ugy 
mint a magyar szabadságharcz. csupán kezdetén 
állott, midőn L. 1705. május 5. Bécsben f. Első nejé
vel Margittal. IV. Fülöp spanyol király leányával 
1666. decz. 12. lépett házasságra ; ez f 1673. márcz 
22.; 2-ik neje volt ClaudiaFelicitasfőhgnő (1673. okt. 
15. —1676. ápr. 8.), 3-ik nejétől, Eleonórától (1. e 
szül. I. József és III. (VI.) Károly. L. Wagner, Histc 
ria Leopoldi Magni (1719—31.). Pauler Gyula 
Wesselényi nádor és társai összeesküvése (2 k 
1876.). — 2) ti. L.. Mária Terézia és íothrir 
géni Ferencz 3. ria. szül. 1747. május 5. Bécsber. 
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1765. követte atyját a toscanai nagyherczegségben, 
melynek trónján 25 évi uralkodása alatt a jó és 
bölcs f e j ede lem melléknevét vivta ki. Bátyja 
II. József halála után (1790. febr. 20.) ennek orszá
gait örökölve, első tette volt a magyar országgyű
lést egybehívni s magát 1790. nov. 15. Pozsonyban 
királyivá koronáztatni; a császári koronázás előző
leg, szept. 30. ment véghez Frankfurtban. A II. József 
kormányrendszere által támasztott bizalmatlanságot 
üdvös törvényei szüntették meg, melyek az ország 
függetlenségét és alkotmányát biztosították. Nővéré-
nek, Máiia Antoinette franczia királynénak, szeren
csétlen sorsa által indíttatva fegyverrel készült a fran-
czjaországi eseményekbe beavatkozni, midőn hirte
len f Bécsben, 1792. márczius 2-án. Nejétől Mária 
Lujzától 16 gyermeke született. 

Lipót, két b e l g a király, 1) I. L., szász-koburgi 
berezeg, szül. 1794. decz. 16.; 1816. nőül vette Sa
rolta Auguszta brit trónörökösnőt, ki azonban már 
1817. f; 1829 — 31. titkos, morganatikus házasság
ban élt Bauer Karolina színésznővel; 1830. nem fo
gadta el a görög koronát; de 1831. jun. 4. a belga 
nemzetgyűléstőlkírálylyá választatva a trónra lépett; 
1832. nőül vette Lajos Fülöp franczia király leányát, 
Lujzát (f 1850.); uralkodása uj hazájára nagyon 
szerencsés volt, f 1865. decz. 10. Gyermekei: II. L. 
(1. e.), Fülöp, Flandria grófja (1. e.), Sarolta (1. e.) 
mexicoi császárné. — 2) 11. L., az előbbinek fia, szül. 
1835. april 9. Brüsszelben; 1873. vette nőül Mária 
Henriette főherczegnőt, József magyar nádor leányát, 
ki magyar nevelésben részesült s most is beszéli nyel
vünket; L. király 1865. decz. 10. lépett trónra s atyja 
szellemében viszi az uralkodást, mely Belgium anyagi 
és szellemi fejlődésére igen áldásos; 1876. Afrika ki-
kutatása és polgárosítása érdekében megalapította a 
Nemzetközi afrikai társaságot, mely később a Kongo-
államot (1. e.) szervezte; 1885. az európai hatalmak 
beleegyezésével felvette a Kongo-állam uralkodója 
czímét; végrendeletében az államot Belgiumnak ha
gyományozta; 1891. a belga alkotmány félszázados 
jubileumával egy időben ülte nagy ünnepélyek közt 
trónra lépte negyedszázados jubileumát. Egy fia volt 
L. hg, szül. 1859. f 1869.; leányai: L u j z a (1. e.) 
hgnő, Coburg Fülöp hgneje; S t e f á n i a hgnő (1. e.), 
Rudolf főhg trónörökös özvegye; K! e m e n t i n hgnő, 
szül. 1872. jul. 30. Laekenben. 

Lipót, f ő h e r c z e g e k és m. kir . h e r c z e g e k , 1) 
L., Károly főhg, Stiria uralkodójának fia, szül. 1586. 
i ki. 5., 1605. passaui, 1607. strassburgi püspök; 
Rudolf császár Mátyás főhg ellenében őt szemelte ki 
utódjául, 1618. Tirolt kapva osztályrészül, 1626. ki
lépett az egyházi rendből, megnősült és a Habsbur
gok tiroli ágának alapitójává lőn. f 1632. szept. 17. 
— 2) L. Vi lmos, II. Ferdinánd fia, szül. 1614. jan, 
6., 1629. halberstadti, majd strassburgi, passaui és 
olmüczi püspök, 1642. a német rend nagymestere; a 
svédek és francziák ellen harczolva részt vett a 30 
éves háborúban; 1646. a spanyol Németalföld hely
tartója. III. Ferdinánd őt nevezte ki fiának, I. Lipót

gyámjává, f 1662. nov. 20. Strassburgban. — 
3) Lipót főherczeg, Rainer főhg. legidősb fia. szül. 
1823. jun. 6. Milanóban. 1860. mint műszaki főfel
ügyelő vezette a műszaki szolgálat újjászervezését, 
résztvett az 1866. hadjáratban, 1880. lovassági tá
bornok. — 4) L ipó t F e r d i n á n d főhg toscanai 
Ferdinánd nagyhg. legidősb fia, szül. 1868. decz. 2. 
Salzburgban. Fiúméban a tengerészeti akadémiát lá
togatta. — 5) L i p ó t S a l v a t o r , Károly Salvator 

főhg legidősb fia, szül. 1863. okt. 15. Alt-Bunzlau-
ban. 1878. hadnagy, 1882. főhadnagy, 1885. kapi
tány, 1889 óta őrnagy, 1891. ezredes. 

Lipót, t o s c a n a i nagyherczegek, 1) I. L., 1. II. Lipót 
magyar király; — 2) II. L., III. Ferdinánd nagyhg 
fia, szül. 1797. okt. 3. Flórenczben; 1799. trónvesz
tett atyjával elhagyta az országot s csak 1814. tért 
vissza; 1824. június 18. követte atyját az uralkodás
ban, főleg mint a tudományok és művészetek párt
fogója tűnt ki. 1848. febr. 15. alkotmányt adott népé
nek, de 1849. febr. elűzetett; 2 hónap múlva vissza
térve, 1852. május S. az uj alkotmányt hatályon kivül 
helyezte. Az 1859. olasz háború ismét távozásra 
kényszerité; 1859. jul. 21. lemondott fia, IV. Ferdinánd 
javára, f 1S70. jan. 29. Brandeisban, Csehországban. 

Lipót M i k s a J ó z s e f M á r i a Arnulf , bajor hg, 
Luitpold régens hg. másodszülött fia, szül. 1846. febr. 
9. Münchenben, 1887. lovassági tábornok, 1873. 
april 20. nőül vette Gizella hgnőt, I. Ferencz József 
ő felsége leányát, mely házasságból négy gyermek 
(az idősb fiu György hg, szül. 1880. ápr. 2.) szüle
tett; 1892. a bajor hadsereg felügyelője. 

Lipót I s t v á n K á r o l y A n t a l G u s z t á v E d u á r d 
T a s z i l ó , Hohenzollern hge, szül. 1835. szept. 22., 
Károly Antal hg és Josephine badeni hgnő legidő
sebb fia, 1861. nőül vette Antónia portugál infansnőt, 
1870. a spanyol trón jelöltje volt, de Francziaorsz. 
ellenmondása következtében lemondott, a mi azonban 
a háborút nem akadályozta meg. Atyja halála után 
1885. jun. 2. a Hohenzollern-ház nem uralkodó ágá
nak feje lett. Idősebb fia. V i l m o s hg, szül. 1864. 
márcz. 7., 1889. jun. 27. nőül vette Bourbon Mária 
Terézia herczegnőt; második fia, F e r d i n á n d (1. e.) 
román trónörökös. 

Lipót-féle diploma, 1. D i p l o m a . 
Lipótmező, telep Budapest határában, a budai 

hegyekben ; nyaraló- és kirándulóhely ; országos 
tébolyda. 

Lipótrend, 1) o s z t r á k , alapította atyja emlékére 
Ferencz császár és király 1808. jun. 8.; három osz
tályból áll, katonai és polgári érdemek jutalmazására 
szolgál; — 2) b e l g a , alapította I. Lipót király 
1832. jul. 11. 
Lipót tó, a Mfini által a Kongóval összeköttetésben 

álló tó a Kongó államban, a Mantuba tóval valószí
nűleg össze van kötve; Stanley 1882. fedezte fel. 

Lipótvár, vár, most fegyház, Nyitra m. 1665. építte
tett a Vág mellett, Galgóczczal szemközt, hogy az 
elveszett Érsekújvár helyett a vidéket a török pusz
tításaitól megvédje. Alapkövét Wesselényi Ferencz 
nádor szept. 24. Szelepchényi érsek, Souches tábor
nok és számos magyar és osztrák főúr jelenlétében 
ünnepi szertartások közt tette le. Feladatának a tö
rök uralom végső szakában eléggé megfelelt. Ujabb 
időben az 1848/49. szabadságharcz alatt szerepelt, 
midőn az osztrákok 1849. febr. 2. hat heti ostrom 
után megszállották. Jelenleg államfegyházul szolgál. 

Lipova, község Baranya m., 1067 lak. 
Lipovae, község Szerem m., 1163 lak. 
Lipovljani, község Pozsega m., 1231 lak. 
Lipovopolje, község Lika-Krbava megyében, 1138 

lakossal. 
Lippa, község Temes m., 7000 lak. a Maros mellett;, 

egykor a sószállitás és fakereskedés központja. J á 
rásbíróság és adóhiv. Hajdan Arad megyéhez tarto
zott s erős vára volt, mely a solymosi várral együtt, 
a Maros szorosát védte. Vele szemben Radna, hires. 
búcsújáróhely. 
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Lippay G y ö r g y , esztergomi érsek, szül. 1600. 
Pozsonyban. A theologiát Rómában hallgatta; 1625. 
esztergomi kanonok, 1631. pécsi, 1633. veszprémi és 
1637. egri püspök. 1636. kir. kanczellár, 1642. nov. 
20. esztergomi érsek. 1648. nemzeti zsinatot tartott, 
mely országos papnevelő intézet felállítását hatá
rozta el. Hazafiúi érzülete összeütközésbe hozta a 
bécsi udvar politikájával, melynek kezdettől fogva 
egyik legerősebb ellenzője és akadálya volt. A vas
vári béke után végleg elkeseredve, távol tartotta 
magát az udvartól; a béke kihirdetésére sem ment 
fel. A Wesselényi és társai által megindított mozga
lomban ő is részt vett, de még a nádor előtt t 1666. 
január 3-án. 

Lippe, német fejedelemség, ter. 1215 kma, 128.414 
lak. Részben a teutoburgi erdő ágazza be, földje 
termékeny, állattenyésztés (ló, juh), sónyerés, vászon
szövés. A törvényhozó kamara 21 tagból áll. Fővá
rosa Detmold. A jelenlegi fejedelem Waldemar. 
Lippert G y u l a , művelődéstörténész, szül. 1839. 

Braunauban (Csehorsz.), a csehországi németségnek 
egyik legmunkásabb férfia, 1888. Csehorsz. legésza
kibb kerülete által a birodalmi tanács tagjává, majd 
cseh képviselővé is választatott. Több művelődés
történeti munkát irt. 

Lippi F r a F i l i p p o , olasz festő, szül. 1406 körül 
Flórenczben, karmelita szerzetes volt; f 1469. okt. 
9-én Spoletóban. Főműve a plébániatemplom freskói 
Pratóban. 

Lippich, l ) E l e k d r . (nagykoronghi és kulcsárfalvi), 
irói néven K a d o c s a , szül. 1862. ápr. 2. Kun-Szt-
Mártonban. Iskoláit Budapesten, Berlinben s Lipcsé
ben végezte. 1885 óta a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium művészeti osztályában fogalmazó. O 
volt szervező titkára a főrangú hölgyek által 1890. 
alakított Műbarátok körének. Kadocsa név alatt köl
teményeket irt különböző lapokba, melyekből »Egy 
élet tavaszábóW (1883.) önálló kötet jelent meg. 
Ezek nagy részét Rückert Mária, a coburg-góthai 
uralkodó herczegné udvari költője németre is fordí
totta. Megírta a magyar drámaírás történetét, mely
nek bevezető része »A magyar dráma gyermek-kora« 
czimen jelent meg (1884.). Irt művészeti es kritikai 
íárczákat is. — 2) G y ö r g y , XVIII. sz.-beli magyar 
irodalomtörténetiró. E téren úttörő volt. Fönmaradt 
műve: »Thorunium Hungarorum literis deditorum 
mater« (Janae 1743.). 

Lippizza, osztrák császári udvari méntelep Isztriá
ban, mely már kétszáz évnél régebb idő óta a csá
szár tulajdona; eleinte erdélyi kanczákat keresztez
tek arab ménekkel, most főleg arab lovakat tenyész
tenek benne. 

Lippspringe, fürdőhely Minden porosz kormány
kerületben a Lippe forrása m., 2500 lak. Meleg for
rását 1832-ben fedezték fel. 

Lipsius J u s t u s , családi nevén Lips Joest, nyel
vész, szül. 1547. Brüsszel közelében, leideni és 
löweni egy. tanár, f 1606. A latin remekírókat ma
gyarázta ; számos munkát irt. 

Lipthay, 1) Bé la báró, szül. 1827. Budapesten, a 
szabadságharczban honvédtiszt, később többször 
orsz. képviselő; — 2) S á n d o r (kisfaludi), műegye
temi tanár, az orsz. vízügyi tanács tagja, a m. mér
nök- és építész-egylet elnöke, szül. 1847. decz. 9. 
Tatán; tanulmányait befejezve mérnök, 1875. a bpesti 
műegyetemen helyettes, 1876. rendes tanára az ut- és 
vasutépitéstannak. Több munkát irt; főműve a Vasut-
épitészettan, 1891. a m. tud. Akadémia lev. tagja. 

Liptói havasok (v.Kis Tátra),a Magas-Tátra (I.e.) j 
hge, melylyel geologialag és orographiailag is egysé
ges s csupán külső képe és alacsonyabb csúcsai miatt 
választják külön. A Bobroczy és Studeneczy völgyek
től a Csuba Goriczkavo hegyig vagyis a koprovai 
völgyig, hol átmegy a szakgatott Magas-Tátrába, a 
főgerincz kisebb kanyarulatait leszámítvak.-ny. kissé 
é.-k. csapással húzódik; a Volovecz hegytől é. ágai 1 
Galicziába terjednek ti s a felső Dunajecz völgyet 
szegélyezik; d. a Vág völgye felé sokkal meredekeb
ben ereszkednek. Gránitból álló tömegei többnyire 
az erdő határán tul emelkednek, de hullámzatos. 
széles hátat s kupformáju tetőket alkotnak. A magas 
hegyhátakat havasi legelők foglalják el, éles gerincz 
és kihegyezett csúcs ritka. A tavak a katlanvölgyek
ből nagy részt eltűntek. A főgerinczen vannak a 
Szivi, Szalatinszki (2050 m.), Banikov (2178 m.), 
Plaklivo (2126 m.), a szaggatott Rohács (2072 m.), 
a Volovecz (2065 m.), Hrubi (2142 m.), Koncsiszla 
(2071 m.), Viszoki (2170 m.), Piszna (2228 m.), Ka-
menistya (2128 m.), Szmerecsin (2068 m.) és Toma-
nova (1979 m.), honnan a gerincz északra vonul 1 '• 
képezi a fichai hágót (1689 m.), melyen át a fichai • 
völgyből a koszcsieliszkóiba járnak. A főgerincz 
innen emelkedik: Véreshegy (2128 m.), Malocsniakon 
(2101 m.), Kondracska (2001 m.) stb. Az egyes oldal-
gerinczeken, melyek patakokat kisérnek, hasonló ma
gas csúcsok helyezkednek el. 

Liptói Magura (Árva-Liptói mészkőhegység), a. 
Magas-Tátra (1. e.) hegységnek ny. tagja, a Fekete-
Árva és Vág összefolyásától Árva és Liptó vmegyék 
határán kissé é.-k.-i csapással vonulnak a Bobroczy 
és Sztudeneczy völgyekig. A főgerincz lejtője a Vág 
felé meredek, az árvái medencze felé szelíden eresz
kedik. Egymás mellé sorakozó hegykúpokból és c 
portokból áll (Sip, Hrodsin, Chocs és Proszéki hegy
csoportok). Nemcsak gyalog-, hanem kocsi-utak ii 
vezetnek gerinczén át. Leginkább mészkőből és dolo
mitból áll. Ny.-on gömbölyded gyepes és erdős hegyek
kel kezdődik, s csak a magasabb csúcsok emelked
nek ki kopár sziklákkal; k. felé szakadozottabbá 
válik. Síp (1170 m.), Nagy-Chocs (1612 m.), Kis-
Chocs, Biela-Szkala (1805 m.), Havranek. 

Liptói túró, a felvidéken a havasi legelőkön élő juh 
tejéből készített finom minőségű sajt, melyet tavasz-
szal és ősszel készítenek és bödönben árusítanak el. 
. Liptó-Ovár, az Árvába vezető országút mellett, 
hajdan határerősség, most pusztuló rom Bukovina 
falunál. 

Liptó-Szt-Miklós, község Liptó m., 1354 1. Liptó 
megye székhelye. Járásbir. és adóhiv. 

Liptó-szent-miklósi ág. hitv. év. püspökség, 
1. Dunán inneni ág. h. ev. egyházkerület. 

Liptó-Ujvár (Hradek), község Liptó m., 640 lak. 
A Béla és Vág egyesülése által képezett szögletben I 
fekszik. Van kincstári farakodó és fürészmalom, áll. > 
földmives iskola. Egykor fegyvergyára volt, mely I 
vasgyárrá alakult. Régi vára romban hever. Járásbir. I 

Liptó vármegye, határai: Árva vm., Galiczia, Sze- I 
pes, Gömör-Kis-Hont, Zólyom és Turócz vármegyék. I 
Területe: 2257.54 km2, 76.850 lak. Any.-k. irányban I 
elnyúló négyszögű megye alakját orographiai viszo- I 
nyai adják. Határai a környező hegyvonulatok gerin- I 
czein mennek, melyek mindenfelől bezárják a liptói I 
medenczét, mely csakis Szepes m. felé van nyitva és I 
összeköttetésben a késmárk-lublói (Poprád) meden- I 
czével. Déli részén az Alacsony Tátra, ny.-on a Nagy- I 
Fátra, é.-on a Liptói Magura és Magas-Tátra gerin- I 



LIQUET LISZNYAI L 
= = = = = 1055 

czei húzódnak és alkotják határát. Fő vize a Vág, 
mely elszállítja a medenczébe lefolyó vizeket. A Vág 
mentén vannak a falvak is. Tavak a hegyekben szá
mosak. A lakosok leginkább földmiveléssel és barom
tenyésztéssel foglalkoznak; a havasi legelők és erdők 
a megye főkincsei; szántóföld kevés. Községe van 
115. Feloszlik ,4 járásra; még pedig: liptó-szt-mik-
lósi, liptó újvári, olaszii és rózsahegyi járásokra. 
Tartozik a 67. sz. csász. és kir. hadkiegészítő kerü
lethez, a 32. honvédezredhez és a 49. sz. népfel
kelési járásokhoz. Az orsz.-gyűlésbe küld 2 népkép
viselőt. Székhelye* Liptó-Szt-Miklós. 

Liquet (lat.), világos, kétséget sem szenved. 
Liqueur, 1. likőr. 
Liquid (lat.), folyós, esedékes. 
Liquida (lat.), folyékony hang, az /, m, n, r betű

ket nevezik igy. 
Liquidálni, kölcsönös követelésekkel elszámolni, a 

kifizetendő összeget folyósítani, üzletet lebonyolítani; 
l . -a t io , felszámolás (1. e.). 

Liquidambar orientale.fa a balzsamosak (balsami-
ferae) családjából, a bőrgyógyászatban használt 
styrax-balzsamot szolgáltatja. 
Liquiritia, 1. higviricz; radix liquiritiae, édes gyö

kér, 1. e. 
Liquor (lat.), folyadék. 
Líra, lantos költészet, 1. lyrai költészet. 
Lira, az olasz pénzegység neve = 100 centesimi = 

1 frank. 
Lire turque (francz., lír türk), a török birodalom 

pénzrendszerének alapja, 6.6815 g. tiszta aranyat 
tartalmaz és 100 piaszterre oszlik, értéke 9 frt 40 kr. 
aranyban. 

Liriodendron (tulipánfa), növény a magnoliaceák 
rendjéből. L. tulipifera, fa a keleti Észak-Amerikából, 
épületfát (yellow poplar) szolgáltat. 

Lis (lat.), per, peres eljárás. 
Lisiére (francz. -ziér), szegély, erdő szélei. 
Lissa, község Fogaras m., 1407 lak. 
Lissa, 1) az Adriai tengerben fekvő dalmát sziget, 

ter. 100 kms, 8000 lak. Megerősített hadi kikötő. Fő
helye L , 1866. jul. 20. Tegetthoff tengeri győzelme 
az olaszok fölött; — 2) (Lészno), város Posen po
rosz kormánykerületben, 13.000 lak. Élénk kereske
delem. 
Lissabon (port. Lisboa), Portugál királyság fő- és 

székvárosa a Tajo mellett, 243.000 lakossal. Az 
Atlanti oczeánról tekintve nagyszerű látványt nyúj
tanak az amphitheatralis alakban épült város szá
mos temploma, a királyi lak. erőditvények, paloták
kal szegélyzett terei.- Díszműáruk, ékszerek, szivar
gyárak, szövőipar. Kikötő, élénk kereskedelem. Haj
dan Olisippo, a rómaiaknál Félix Júlia. 1755-ben 
nov. 1. iszonyú földrengés pusztította. — L. Estre-
madura portugál tartomány kerülete, ter. 7460 km2, 
518.884 lak. 
Lissa canina (lat.), ebdüh, veszettség. 
List F r i g y e s , német nemzetgazda, szül. 1789. 

aug. 6. Reutlingenben, 1817—19. a nemzetgazda
ságtan tanára Tübingában, 1825. Pennsylvaniába 
költözött, 1832-ben visszatért és Lipcsében lakott, 
1843-ban Augsburgban lapot alapított s a védvá-
mos irányt hirdette. 1844. őszén hazánkban is járt s 
a kor akkori főbb szereplőivel érintkezett; a magyar 
gazdasági viszonyokról több tanulmányt irt. f 1846. 
nov. 30. Kufsteinban öngyilkosság által. Számos 
nemzetgazdasági művet irt; tanainak ujabban ismét 
sok hive támadt. 

Liste de chargement (francz., liszt dösárzsmán), a 
nemzetközi forgalomban a szállítólevél és a vámnyi
latkozat alapján minden egyes vasúti kocsi számára 
kiállított jegyzék az illető áru csomagjainak számáról, 
jegyeiről, elegysulyáról stb., ha rendeltetése helyére 
oly áru érkezik, melyről nincs a 1. d. eh. kiállítva, ez 
az elvámolási szabályok értelmében vámcsempészet
nek tekintetik. 

Lister (lisztör) József , angol sebész, szül. 1827. 
ápr. 5., tanár Edinburgban, 1877 óta Londonban. Az 
antiseptikus sebkezelés (1. e.) megalapítója. Számos 
sebészeti művet irt. 

Lister-féle kötés, 1. sebkezelés. 
Listi v. List ius, régi magyar bárói és grófi család; 

1) J á n o s , püspök és kanczellár, egy szebeni polgár 
fia; 1554. kanczelláriai titkár; neje halála után egy
házi pályára lépett, 1568. veszprémi püspök és kan
czellár, 1570. győri püspök, f 1577. Mint kanczellár 
a rendek nevében Miksa királyt magyar beszéddel 
üdvözöite; néhány apró latin munkát irt; Bonfinihez 
tett rövid megjegyzései igen becsesek; — 2) L á s z l ó 
báró, költő, szül. 1630 előtt, 13 énekes hőskölte
ményt irt a mohácsi veszedelemről, mely egyéb költői 
műveivel »Magyar Mars« czimmel jelent meg Bécs
ben, 1653. Költészetének emelkedett hazafias és er
kölcsi irányzatával szomorú ellentétben állt magán
élete, mely borzalmas bűnökkel (hatalmaskodás, 
rablás, hamispénzverés, erőszaktétel, gyilkosság) 
volt terhes. Bécsben 1662. lenyakaztatott. Ujabban 
Csergheő Géza azt iparkodott bebizonyítani, hogy 
Listi, a gonosztevő nem azonos Listivel, a költővel. 
L. Komáromy András, L. L. élete, 1887. Csergheő 
Géza, L. a költő s a gyilkos két személy, Századok, 
1889. U. itt Komáromy válasza: Költő-e vagy gonosz
tevő? Költeményeit bevezetéssel közzétette Komá
romy András (Olcsó könyvtár). 

Lis t ius , 1. Listi. 
Lisza, község Trencsén m., 1818 lak. 
Liszka (Olasz-), község Zemplén m,, 2280 lak., 

Fontos hegyaljai város. Lakosai IV. Béla által tele
pitett olaszok voltak. A phylloxera által sokat szen
vedett. 

Liszka Béla, a budapesti II. ker. áll. főreáliskola 
tanára, szül. 1857. jan. 27. Zentán. Tanulmányait a 
budai főgymnasiumban s a budapesti egyetemen vé
gezte, hol Greguss Ágost legkedveltebb tanítványai 
közé tartozott. Irt ifjúsági czikkeket, tárczaczikke-
ket, szini bírálatokat s könyvismertetéseket. 1883 
óta a Főv. Lapok belmunkatársa. 1888. Greguss 
hátrahagyott jegyzeteiből s a család megbízásából 
.kiadta ennek Rendszeres széptanát, 1889. a budai 
szinkörben »Budai élet* ez. bohózata került szinre. 
1888 óta a II. ker. reáliskola tanára. 
Liszkofalu, község Liptó m., 1630 lak. 
Lisznyai K á l m á n , költő, szül. 1823. okt. 13-án 

Herecsényben, Nógrádm. Családi neve Damó s csa
ládja Lisznyából (Háromszék m.) szakadt Magyar
országba. Iskoláit Losonczon, Pozsonyban és Eper
jesen végezte. Nógrádban aljegyző, táblabíró s tör
vényszéki biró volt. Résztvett az 1848. szabadság-
harezban, azután 1851-ig mint közember szolgált az 
osztrák gr. Nugent-féle ezredben, f 1863. febr. 12. 
Mint költő egy sajátságos iránynak, az u. n. kel-
meiségnek v. pongyola költészetnek képviselője. 
Irányelve a természetesség. Költeményeiben néha a 
palócz nép gondolkozását s érzelemvilágét akarja 
jellemzően kifejezni, néha a természetnek még hang
jait is festeni. Négy kötet költeménye jelent meg. 
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Liszt, 1) F e r e n c z , hírneves zongoraművész és ze
neszerző, szül. 1811. okt. 22. Raidingban Sopron 
mellett; Czerny és Salieri tanítványa Bécsben, 1823. 
Parisban tanult Paér és Reicha vezetésé mellett, ké
sőbb Londonba, Svájczba, 1837-ben Olaszországba 
ment, 1839 — 47. hangverseny körű tat tett egész Euró
pában, mindenütt nagy lelkesedést keltve; 1847 — 61. 
főkarmester Weimarban, azóta Rómában (1865 óta a 
papi rendbe lépett) és Bpesten tartózkodott, Bpesten 
1870 óta a zeneakadémia főig. volt; f 1886. jul. 31. 
Baireuthban, hol hamvai nyugszanak. Mint zongora
művész úttörő és utolérhetetlen; mint zeneszerző is 
kiválóan jeles. Főművei: symphonikus költemények 
(számra 11); az esztergomi és a koronázási mise; az 
oratóriumok: » Erzsébet*, » Krisztus*; humoreszkok : 
»Gaudeamus igitur* stb. Mint iró is működött, de 
nem magyar nyelven. Művei: >Chopin«, AVagner 

LohengrinjeésTannháuser*, »A czigányok és zenéjök 
Magyarországon* stb. Összegyűjtött iratai 6 kötet
ben jelentek meg 1880—83. — 2) F e r e n c z , crimi-
nalista, az előbbinek unokaöcscse, szül. 1851. Bécs
ben, 1889. a hallei egyetem tanára; Németországban 
főképviselője azon iránynak, mely a büntetőjogi po
litikát a társadalmi bajok gyógytana gyanánt fogja 
fel s mint ilyet a büntetőjogi tudomány központjává 
igyekszik tenni. Több szakmüvet irt. 

Liszt-alapítvány, német, Weimarban, 1888. okt. 
alapította Hohenlohe Mária hgnő ; fiatal zenei tehet
ségek és rokkant zenészek támogatására szolgál. 
Főgondnoka a szász-weimari nagyherczeg. 

Lisztanyag, farinose, a keményítő lényeges alkoti 
része, mely jódra meg nem kékülő sejtanyagból áll. 

Lisztféreg, tenebrio molitor, rovar a gyászbogarak 
családjából, 15 mm. h., gyakori pékeknél, molnárok
nál. Álczája, a l i s z t k u k a c z , lisztből, kenyérből 
stb. él ; szobamadarak táplálékául tenyésztik. 

Liszthamisi tás , homok, gipsz, sulypát vegyítése 
által történik; gyakran különféle állati és növényi 
részeket, mint rozsdagombát, an3>arozst, bükkönyt 
stb. vegyítenek a liszthez. Az anyarozszsal kevert 
liszt hevítés alkalmával kálilugot ad és héringszagot. 
terjeszt. A hamisított lisztet legkönnyebben mikros-
koppal lehet felismerni. 

Lisztharmat , 1. levelész. 
Liszti család, 1. Listi. 
Lisztkukacz, 1. lisztféreg. 
Lisztláng, a szitára őrölt íiszt legfinomabbja. 
Lit., a liter v. a litera (betű) rövidítése. 
Litánia (gör.), az ó-keresztényegyházban könyörgő 

ima; később ünnepélyes imádságok responsoriu-
mokkal. 

Lit de just ice (francz., li dö zsüsztisz), eredetileg 
azon trónhoz hasonló emelkedett hely, honnan a 
franczia király törvényt mondott; később a rendes 
parlamentek idején a király széke, midőn a törvényt 
mondó gyűlés ülésein megjelent; végül a királyi kor
látlan uralom idején azon gyűlés, melyben a király 
személyesen megjelent s egyszerűen ráparancsolt a 
parlamentre, hogy olyan határozatokat hozzon, illetve 
vegyen fel jegyzőkönyvébe, melyekhez a többség ön
kényt nem akart hozzájárulni. 

Liter, űrmérték = 1 köbdecimeter = 10 decil. = 
100 centiliter; 100 1. = 1 hectoliter. 
Litera (lat.), betű; többese literae, betűk, vlmi Írás

beli, levél; tudományok. Közmondás: Litera seripia 
manet, az irott betű megmarad (míg a szó elrepül); 
literae non erubescunt (Cicero után), a levél nem pi
rul el, vagyis bátrabban irunk, mint beszélünk. 

Li teratura, irodalom (1. e.); a régieknél pusztán az 
irás használatát jelentette, mig a mit mi mai napság 
értünk alatta, ők a grammatica szóval fejezték ki. 
Ars literaria, a középkorban nyelvtant jelentett. 

Li terátus (lat.), tanult, tudós; régi emlékeinkben: 
deák, vagyis iskolázott, a deáki tudományokban já
ratos ember; ma i . ember, irodalmilag művelt. 

Literszázalék, az alkohol mérésére használt mér
tékegység; egyenlő olyan 1 liter folyadékkal, mely 
l°/o alkoholt és 99°;0 vizet tartalmaz, v. a 1. egyenlő 
1 liter tiszta alkohol Vioo részével; hazánkban, 
Ausztriában, Németországban és az Egyesült-Álla
mokban használják az alkoholmennyiség megállapí
tására. 

Li thargyrum (gör.), ólomoxyd. 
Lithiasis (gör.), kőbántalom (1. kőképződményekj. 
Lithion, 1. lithium. 

Tavaszi dalok 1S46. Ujabb palócz dalok, 1857. Dal
zongora, 1858. Madarak pajtása 1859. — L. Lisz-
nyai. Nekrol. Koszorú. 1863. Vahot Imre, L. K. emlé
kezete. 1871. Magyar Phőnix. Német János, Lisznyai 
Album. Vadnai Károly, Madarak pajtása (Emlékezés 
Lisznyaira). Nemzet 1882. I. és Emlékezések. Sa
lamon Ferencz, L. Madarak pajtásáról, írod. Tanul
mányok II. 1889. Závodszky Károly, L. és a kelmei-
ség, Figyelő 1871. 

Liszt, a gabonaszem összezuzása v. őrlése által 
előállított pornemü anyag, mely különböző minőségű 
a szerint, a mint többé v. kevésbbé van a gabona
szem külső héjától (korpa) megtisztítva; egykor 
mozsárban, azután vízszintes malomkövön, később 
porczellán- és legújabban vashengereken állítják 
elő. A liszt jósága tápértékétől és kelési képessé
gétől, ez pedig a benne levő sikertől függ; a jó l.-et 
hidegsége, kellemes fris szaga, szemcséssége, egyen
letes sárgás-fehér színe, tiszta ize, jól nyujthatósága 
és viz-felvevő képessége jellemzi. A kereskedésben 
a l.-et a gabonanem szerint nevezik és minőségét 
0—8 számokkal jelölik. A legtáplálóbb a fehér, finom 
buzal., mely 60 — 65°/0 keményítőt, 11 — 14°/o fejér-
jenemüt tartalmaz, a rozsliszt 65 és 13, az árpal. 
53 és 14, a zabl. 58 és 22°/o-ot; készitnek még l.-et 
kukoriczából, tatárkából, rizsből stb. A I. fontos ke
reskedelmi czikk és Európa keleti államaiból szállít
ják Nyugotra és Észak- vmint Dél-Amerikába. Euró
pában a fő lisztszállitó kikötők Fiume, Trieszt, Ham
burg és Amsterdam. Hazánk külkereskedésében a 1. 
igen fontos szerepet játszik, mivel nemcsak Német-, 
Franczia-, Angolországba, Belgiumba, Svájczba, ha
nem Amerikába,kül. Braziliába is szállítják a magyar 
l.-et; a legtöbbet Angliába (fehér finom l.-et) és Né
metországba többnyire kenyér- és fekete lisztet. A 
kivitel nagyrészt Fiúmén át történik. A 1. barna szine 
a belé őrölt gabonahéjtól, u. n. k o r p á t ó l ered. A 
legfontosabb gabonanemekből nyert 1. százalékos 
összetétele a következő: 
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Lithium, Li, alkáli fém-elem, előfordul a petelitban, 
lithionesillámban, triphyllinban, ásványvizekben, 
növényi hamuban, tejben és vérben, mindenütt csak 
csekély nyomokban ; tulajdonságaira nézve a kálium
hoz nagyon közel áll. P. s. 7., f. s. 0'59, f. p. 180°, 
oxygénnel 1. oxydot (lifhion) alkot ; hugysavas sója 
könnyen oldható ; sói a lángot veresre festik. 

Lithochromia (gör.), szines kőnyomat. 
Li thoglyphika (gör.), kőmetszés. 
Lithographia (gör.), kőnyomat (1. e.). 
Lithologia (gör.), a köveket tárgyaló tan. 
Lithopaedion »(gör.), kőmagzat, kőszülött. L. mé-

hen-kivüli terhesség. 
Lithophania (gör.), képes ábrázolás máz nélküli por-

czellánlapon, áteső fénynél árny és fény közötti szép 
átmeneteket mutat. 

Li thoskop (gör.), kőjelző kutasz. 
Li thosphaera (gör.), a föld kérge. 
Lithotomia (gör.), hugykőmetszés; lithotripsia, 

hugykőzúzás: Hthotritia, hugj'kőmorzsolás. 
Lithotypia (gör.), a könyvnyomásnak átnyomatása 

a lithographiai kőlapon. 
Lithotypographia (gör.), a régi könyv- v. réznyo

másnak átnyomatása a lithographiai kőlapon. 
Litigans (lat.), perlekedő, liügatio (lat.), perlekedés. 
Litorale (lat.), a magyar tengermellék latin neve. 
Litotes (gör.), kicsinyítés, pl. az ilyen kifejezés: 

könnyű mint a pehely. 
Lits Gyula , orsz. képv., szül. 1846. Simongáton, 

Somogy m. Jogot végzett, 1869. Fehérmegyében 
tiszt, aljegyző, 1870. kir. Ítélőtáblai fogalmazó, 1875. 
a vaáli járás főszolgabirája, 1881 óta orsz. képviselő. 

Lit teratura, irodalom, 1. literatura. 
Little Popo (ang., litl p. = kis-P.), a Popo-terület 

(Felső-Guineában, a rabszolgaparton, Afrika) nyu
gati része; német védelem alatt; főhely L. P. a ten
gerparton. 

Lit torales, lile-félék, 1. e. 
Littré Miksa Pá l Emil , franczia orvos, bölcsész 

és főleg nyelvtudós, szül. 1801. febr. 1. Parisban. 
1871. a polytechnikai iskola tanára Parisban s az 
akadémia tagja, f 1881. Főművei: »A franczia nyelv 
története«, s kiváló »A franczia nyelv etymologikus 
szótára*. Mint bölcsész a positivismus híve. 
Littré-féle sérv, bélsérv, metynél a bélcsőnek csak 

egyik fala fekszik a sérvtömlőben. 
Lit trow J ó z s e f J á n o s , csillagász, szül. 1781. 

márcz. 13. Bischofteinitzban Csehországban, 1807. 
tanár Krakkóban, 1810. Kazánban, 1816. a budai, 
1819. a bécsi csillagda igazgatója, f 1840. nov. 30. 
Bécsben. Számos csillagászati művet irt. 
Liturgia (gör.), eredetileg Athénban a polgárok 

által önként magukra vállalt közterhek jegyzéke; a 
kath. egyház ezen értelmet átvitte az istentisztelet 
körüli cselekményekre és ilyen értelemben jelenti a 
szertartások összeségét és a szertartásos (l.-gikus) 
könyveket. A tridenti zsinat az egyház egységes 
szervezetét tartván szem előtt, a lat. nyelvet tette az 
istentiszteletre kötelezővé és a pápára bízta a litur
gikus könyvek szerkesztését. így jött létre a Ponti-
ficale Romanum, Ceremóniáié Episcoporum. 
Liturgika (gör.), szertartástan, liturgiát tárgyaló 

tudomány. 
Liturgikus könyvek, 1. liturgia. 
Lituus (lat.), a római augurok görbe botja. 
Litvánia, egykori lengyel nagyfejedelemség, mely 

Vilna, Grodno, Mohilev, Witebsk és Minsk mai orosz 
kormányzóságokból és a Gumbinnen mai porosz 

kormánykerület területeiből állott, alkatrészei vol
tak a voltaképpeni L., Samogitia és litván Orosz
ország. 

L i t v á n i a t ö r t é n e t e . A litvánok a IX. szd kö
zepétől lakták a róluk elnevezett területet, melyen 
papjaik és fejedelmeik uralma alatt kasztokra osztva 
éltek. Első nagyfejedelmük R i n g o l d volt (1230 — 
35.). Ennek fia M i n d o w g 1252. fölvette a keresztsé
gét, de ismét visszatért nemzeti hitéhez. G e d i m i n 
(1315 — 40.) elfoglalta déli Oroszország egy részét 
és szerencsével hadakozott a német lovagrend ellen, 
mely régóta igényt tartott a nagyfejedelemségre. 
Utóda O l g e r d (1345 — 77) tovább folytatta a hódí
tásokat, melyeknek Nagy Lajos királyunk, mint Káz
mér lengyel király szövetségese s utóbb utóda, több 
izben fegyverrel volt kénytelen határt szabni. O. leg
ifjabb fia J a g e l l ó U l á s z l ó 1386. Krakkóban meg
kereszteltetve Nagy Lajos leányának, Hedvignek keze 
által a lengyel trónra jutott, s itt a J a g e l l o - u r a l -
k o d ó h á z a t (1. e.) alapította; Litvániát azonban 
kénytelen volt unokatestvérének, Vi t ó i d n a k , Keistut 
fiának átengedni, ki Zsigmond császártól királyi czi-
met kért, de nem kapta meg. V. halála után (1430.) 
Jagelló Ulászló testvére, Svitrigailo ellenében a lit
vánok V. testvérét Z s i g m o n d o t (1430—40.) válasz
tották nagyfejedelemmé. Ezt Kázmér, 1444-től len
gyel király, s ezt 1492. 3-ik fia, S á n d o r követte, a 
ki 1511. a lengyel és 1. koronákat végleg egyesité. A 
teljes beolvasztás azonban csak az 1569. lublini 
országgyűlésen ment végbe. Lengyelország 3. felosz
tásakor 1795. L. nagyobb része Oroszországnak, a 
kisebb Poroszországnak jutott; 1814. azonban ez 
is nagy részt Orosz-Lengyelországhoz csatoltatott. 

Liudprand, középkori történetíró, szül. 922. Felső-
Italiában, 961. cremonai püspök, f 972. Művei fon
tos kútfők. 

Liu-Kiu, japáni szigetcsoport, területe 3800 km2 

370.000 lak. 
Liva (tör.), 1) hadosztálytábornok; — 2) kerület 

v. szandsák, néha egész pasalik. 
Livadia, 1) az orosz czárné birtoka Krím félszige

ten, Jalta tengeri fürdő mellett. — 2) (Lebadea), 
város Attika Boeotia görög nomarchiában. Hellasnak, 
Közép-Görögországnak, régi neve. 

Livazeny, község Hunyad m., 3S66 lak. Bányász
telep a Zsilvölgyben. 
Lívek v. l i v o n o k , finn néptörzs, melytől L í v 

ián d a nevét kapta; már csak kis töredéke létezik, 
a nép nagyobb része beolvadt az észtekbe és let
tekbe. A lív nyelvnek még 2 nyelvjárása él: a keleti 
Koschtraggen és a nyugati Pilten körül (Windau 
mellett). Az utóbbi, melyet csak mintegy 700 ember 
beszél 3 faluban, tisztábban maradt meg, mint a ke
leti, melyet 11 falu lakói, körülb. 1600-an beszélnek-

Liverpool (líverpúl), város Lancaster angol gróf
ságban, a Merseynek az Ír tengerbe való ömlésénél. 
518.000 lak. Az angol kivitel főkikötője. London 
után az ország második kereskedelmi városa, a ki
vándorlók egyik állomása, hatalmas gyáripar. Egye
tem, orvosi tanfolyamok, muzeumok, csillagda, füvész
kert, műegyetem. Számos templom, nagy áruház. 
Szemközt fekszik B i r k e n h e a d , melylyel alagút 
köti össze. 

Liverpool (líverpúl), 1) K á r o l y J e n k i n s o n gróf, 
angol miniszter szül. 1727. f 1808. — 2) R ó b e r t 
B a n k s J e n k i n s o n gr., az előbbinek fia, szül. 1770. 
jun. 7., ismételve miniszter, 1812 — 2.7. miniszter
elnök, f 1828. decz. 4. 
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Livia Drusilla, Augusztus római császár 3-ik neje, 
előbb Tiberius Claudius Nérónak volt felesége, kitől 
38. Kr. e. elvált; a szép és szellemes, de ármánykodó 
nő nagy befolyással volt Augustusra, s első férjétől 
való fiát, Tiberiust jutatta a trónra, f 29. 
Livingstone (-szton) Dáv id , hires afrikai utazó, 

szül. 1813. márcz. 19. Blantyreban Glasgow mellett, 
1840. missionarius Fokföldön, 1849. a Kalahári-pusz
tán a Ngami tóig nyomult előre, 1851. Zambesiig, 
1853 — 56. bejárta az egész délafrikai continenst, 
1858—64. a Zambesi vidékét kutatta (a Sirva tó fel
fed.), 1866. Zanzibártól a Niassa tó déli vidékére 
indult, majd é.-ny.-ra Kazembe felé, délre a Tangan-
jika tótól; 1869. május—júniusban Udsidsiben volt, 
a hova a Manyuema tartomány kutatása után visz-
szatért 1871. okt. 23-án. A felkeresésére kiküldött 
Stanley 1871. rátalált és vele együtt kutatta a Tan-
ganjika tó északi végét, f 1873. máj. 1. Halában, 
Bangveolo mellett. Utazásairól több művet irt. 

Livistonia, pálmafaj ; l. australis (corypha austra-
lis), Ausztráliában, pálmakelt, kalapokhoz fonóanya
got szolgáltat; nálunk dísznövény. L. chinensis (la-
tania chinensis, l. borionica) dísznövény. 

Livius, 1) M a r c u s , »Salinator« melléknévvel, mi
vel censorsága idejében a só árát fölemelte; mint 
consul megverte Hannibál testvérét, Hasdrubált. — 
2) Ti t u s , római történetíró, szül. 59. Kr. e. Paduá-
ban, Augustus alatt Rómában élt s f 11. Kr. u., 
szülővárosában. Főműve: Róma története, a város 
építésétől kezdve Drusus haláláig (9. Kr. e.). Művészi 
előadás, nemes ékesszólás tünteti ki. L. Capes W., 
L. élete és tört. irói munkássága, ford. Fináczy Ernő, 
Bpest, 1886. 

Livius Andronicus, Marcus Livius consulnak sza
badon bocsátott rabszolgája, tarenti születésű görög, 
a Kr. e. III. szdban, lyrai, epikai es drámai műveivel 
megalapította a római költészetet. 

Livland (Liefland v. Livonia), orosz kormányzó
ság a Keleti tenger partján, ter. 47.030 km2, 1,239.728 
lak. Földje termékeny, erdőségek és tavak (1494 km2) 
fedik. Lakói esztek, lettek, németek ; a finn eredetű 
livek beolvadtak környezetükbe. Fővárosa Riga. 

Livnó, város Boszniában, a dalmácziai és hercze-
govinai halárszélen, 4535 lak. 

Livohuta, község Sáros m., 362 lak. Üveggyár. 
Livonia, Livland latin neve. 
Livorno, olasz tartomány, ter. 343 km2, 130.000 

lak. Főhelye L., a Földközi tenger m., 103.000 lak. 
Kikötő, élénk kereskedelem a Kelet felé, korall, ala
bástrom, márváriytárgyak készítése, szalmakalap-, 
üveg-, papírgyártás. Világító torony; püspökség. Az 
ó-korban Portus Liburnus. 

Livre, 1) 1795-ig a franczia pénzrendszer alapegy
sége = 20sou; —2) régi franczia font = 489'5 g.; — 
3) 1. s t e r l i n g , 1190 óta Angliában forgalomban volt 
ezüstpénz; jelenleg számolási érték, mely 20 shil
lingre v. 240 pennyre oszlik = 12 frt; aranyban 
kiverve sovere ign-nek hívják. 

Livrée (francz., livré), libéria, bérruha, inasruha. 
Lixivium causticum, kálilúg. 
Ljeszek, község Árva m., 1275 lak. 
Ljetava, község Trencsén m., 348 lak., a falu felett 

meredek sziklaormon a L. vár festői romjai; hajdan 
nagy uradalom központja. 

Ljubescica, község Várasd m., 1299 lak. 
Ljukovó, község Szerem m., 1695 lak. 
Liánok (spany., lyán-), nagy kiterjedésű lapályok, 

hatalmas nagy fűmezők Dél-Amerikában az Órinoko 

és Marannon közt, termékenyek, áthatatlan őserdők
kel, száraz időben sivár pusztaságok. L l a n e r o k , 
a I. lakói, állattenyésztéssel foglalkoznak. 

Llanquihue (lyannki-), tartomány Chile dél-ameri
kai köztársaságban, ter. 20.260 km2, 70.503 lak. Fő
helye Puerto Montt. 

Llorente (lyor-) don J ü a n A n t a l , spanyol törté
netíró, szül. 1756. f 1789-ban; #z inquisitio első 
titkára volt s nagy munkában irta meg a spanyol 
inquisitio történetét. 

Lloyd (ang., lajd), 1) a tengeri kár ellen biztosítás 
és a biztosító ügynökök közös érdekeinek védelmét 
czélzó intézmény Londonban, mely ezeknek mintegy 
tőzsdéje; székhelye a tőzsdeépületben van és L. 's 
list név alatt a hajókra vonatkozó ügyeket napon
kéntmegjelenő lapban teszi közzé; nevét onnan vette, 
mert régebben a hajóügynökök és biztosítók Lloyd 
Eduárd kávéházában gyűltek össze; a londoni L. 
intézménynyel hajóosztályozási intézet (1. e.) áll kap
csolatban. A londoni L. mintájára hasonló intézmé
nyek keletkeztek ugyancsak 1. név alatt más álla
mokban, mint a trieszti, volt osztrák magyar, jelen
leg osztrák L., mely 1833-ban hajóbiztositásra ala
kult, de 1836-ban gőzhajózási részvénytársulattá 
bővült; az osztrák államtól subventiót kap, melynek 
ellenében a tengeren túli postát szállítja és háború 
esetén hajóit az állam rendelkezésére bocsátja; szék
helye Trieszt, három főosztályra oszlik, u. m. a hajó-
biztositó, gőzhajózási és műszaki, irodalmi osztályra. 
Triesztben nagyszerű arsenálja van gép- és hajó
építésre; nevezetesebbek még az é s z a k n é m e t L., 
mely 1859-ben alakult és 1885 óta a német állam 
subventióját élvezi, minek ellenében a keletázsiai 
és ausztráliai postát közvetíti, az o r o s z L., 1856. 
alakult Odesszában a Fekete és Földközi tengeren 
hajózásra; — 2) átv. ért. a különböző kereskedelmi 
testületeket, egyesületeket is 1.-nak hívják. Ilyen 
Bpesten a L . - t á r s a s á g , mely a fővárosi nagykeres
kedelem tagjaiból alakult s »Pester L.« czimmel napi 
lapot is ad ki. 

Ló, equus, az egypatások (solidungula) családját 
egyedül képviselő állatfaj. A ló, equus caballus, szá
mos válfajban elterjedt házi állat; elvadulva Közép-
Ázsiában, Ausztráliában és Amerikában (mustang, 
címarrone) fordul elő, hol a legidősebb mén vezetése 
alatt csapatokban száguldozik. F a j t á i : az angol 
telivér (1. angol ló), az arabs ló, a pony, stb. (1. Házi 
állatok V. ez. mellékletünket és magyarázatát I. köt. 
987.1.). T e l i v é r 1., vmely elismert nemes fajtához 
tartozó ló, voltaképen csak angol telivér, mely az an
gol studbookban fel van jegyezve, vagy annak elődei 
abban feljegyezve találhatók. F é l v é r , nemes vér
nek közönséges fajtával való keresztezéséből egye
nest (első sorban) származó ló. A lovak életkorát a 
fogakról határozzák meg ; átlag 20—25 évet élnek. 
L. Kovácsy-Monostorv: A ló és tenyésztése (Kassa 
1892.). 
Load (ang., lód), angol űrmérték, liszt- és sörnéi 12, 

sónál 18, heringnél 12 barrel ; gyapjúnál súlymérték 
= 39 hundred weight. 
Loafer (ang., lófer), naplopó, csavargó. 
Ló-állomány, a legutóbbi összeírás szerint a ma

gyar korona országai területén 1,966.132 ló talál
tatott; ebből a magyar anyaországra 1,748.859 s igy 
átlag 100 km2 re 625 drb esik; az egész világ l.-át 
60—61 millió drbra becsülik, melyből 39%, Euró
pára, 35°/o Amerikára, 11 Ázsiára, ugyanannyi Ausz
tráliára, 4 Afrikára esik. 
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X 

Loanda, S a o - P a o l o de L., tengeri város Dél-
Afrika tengeri partján, 16.000 lak., az itteni portugál 
gyarmatok főhelye. 
Loango part, Afrikában Alsó-Guinea egyik területe 

a Lopez-foktól a Kongó torkolatáig; előbb önálló, 
1885 óta fel van osztva a francziák, portugálok és a 
Kongo-állam közt. Főhelye L. 

Loangwa, a Zambesi baloldali mellékvize Afriká
ban ; Zumbo portugál telepnél ömlik a Zambesibe. 

Lóavatás, a lovaknak időszakonkint való előállí
tása és feljegyzése ágon czélból, hogy hadjárat ese
tén az állomány kiegészítésére alkalmas lóanyag 
összeírva legyen. 

Lob, g y u l a d á s , g y ű l é s , inflammatio, kóros fo
lyamat, melynek jellemző tüneteiként mar Galenus 
a lobos szervek pirosságát, fájdalmasságát, feldaga-
dását és hőjét hozta fel, melyekhez később a rendes 
működés megváltozását csatolták (rubor, dolor, 
tumor, calor, functio laesa). A lobnak lefolyását csak 
a legújabb időben derítette ki Cohnheim a béka 
mesenteriumán véghezvitt kísérleteivel; lényegét ille
tőleg ma is csak hypothesisek léteznek. A valódi lobra 
az említett tüneteken kívül jellegző a lob terméke, 
a geny , mely, a mint azt Cohnheim kimutatta,- a 
véredények megváltozott falzatán átvándorlott fehér 
vérsejtekből képződik, de ujabb kutatások szerint a 
genyképzésben egyéb tényezők is részt vesznek. 

Lóbagócs, gastrus equi, 1. bagócs. 
Lobanov-Rosztovszky Alexe i B o r i s o v i c s hg., 

orosz diplomata, szül. 1825. decz. 30. Pétervárt; 
előbb konstantinápolyi, 1882. bécsi nagykövet. 

Lobau, dunai sziget Ausztriában, Bécstől d.-k.-re : 
1809. az asperni csatában megvert franczia sereg e 
szigeten át vonult vissza. 
Lobelia, porhonrojt, növény a lobeliaceák rendjé

ből. A l. inflata, Észak-Amerikában honos, erősen 
bódító gyógynövény ; a lobelia crinus, 6—20 cm. m., 
egynyári, kék, fehér, rózsaszín és márványozott; 
a lob. fulgens, évelő, a /. scarlet Queen Victoria 
1 — l'/s m. m., bíborvörös levelekkel es skarlátvörös 
virágokkal, dísznövények. 
Lobellenes szerek, anliphlogistica, hűsítő szerek, 

véreivonók ; elvezető szerek, frissítő italok, rothadás-
ellenes szerek ; összehúzó szerek (adstringentia). 
Lobkowitz, cseh főúri család, mely 1659-ben 

magyar honfiusitást nyert: 1) G y ö r g y , raudnitzi 
herczeg, osztrák politikus, szül. 1835., a cseh tarto-
mánygyülésen mint a cseh érzelmű feudális nemesség 
vezetője kiváló szerepet játszott, 1881. a reichsrath 
képviselőháza első alelnöke, 1883.az urakháza örökös 
tagja. 1884 óta mint cseh tart. marsai a tartomány-
gyűlés cseh többségének volt vezére. — 2) Rudo l f 
herczeg, főrendiházi tag, a 4. hadtest parancsnoka 
és tábornok Bpesten, szül. 1840. aug. 16. Frischau-
ban Morvaorsz. Résztvett az 1859 ki olasz, vmint 
az 1866. porosz háborúban. 1870—74. ő Felsége 
szárnysegéde, 1875. alezredes, 1876. ezredes, 1878. 
Bosznia megszállásakor a 4-ik hadtest tüzérségi 
főnöke, 1882. vezérőrnagy, 1886-ban altábornagy, 
1891-ben hadtestparancsnok és titkos tanácsos. — 
3) Vencze l hg., I. Lipót minisztere, szül. 1609. 
január 20. ősrégi cseh főnemesi családból, melyet 
II. Miksa császár emelt római szent bír. herczegi 
rangra. A 30 éves háborúban a császári seregben 
szolgálva, 1640. táborszernagy, 1647. tábornagy, 
1652. a hadi tanács elnöke, 1658. I. Lipót császárrá 
választása körül szerzett érdemeket. Az 1659:CXXXI. 
t.-cz.-ben magyar indigenatust nyert. 1669. Lipót első 

miniszterévé nevezte ki ; mint ilyen, vérbe fojtotta 
Zrínyi Péter és társai összeesküvését és nagyban sa
nyargatta a magyarokat. XIV. Lajossal, kiben az ab-
solut uralkodó mintaképét látta, titkos egyetértésben 
állván, 1673. okt. 13. felségsértés vádja alá fogatott 
s 1674. okt. 17. raudniczi birtokára száműzetett, hol 
t 1677. ápril. 22. Wolf: Fürst W. L. (Bécs, 1869.). 

Lobkovitz-codex, régi magyar nyelvemlék, 1514. 
írták, kiadta Volf György a Nyelvemléktár XIV. 
kötetében. 

Lobmayer I s t v á n , szegedi kir. főügyész, szül. 
1835.jul. 19. Rumában, Szerem m., köz- és váltó ügy
véd, 1856. soproni helytart.-tan. gyakorn., 1858-ban 
keszthelyi szolgabírói tollnok, 1861. baranyamegyei 
aljegyző, 1864. u. o. tszki biró, 1872. pécsi kir. 
ügyész, 1875. újvidéki tszki elnök, 1891. szegedi 
kir. főügyész. 
Lob-Nor, Lob-tó, tó a khinai Kelet-Turkesztán terü

letén, ter. 2000 km2, 670 m. magasban; ide szakad 
a Tarim folyó. 

Lobogó, általában zászló, különösen a tengerészet-
nél használt négyszögletű zászló, mely a hajó hátul
ján van nyélre kifüggesztve s színével és czimerével 
a hajó nemzetiségét jelzi; minden hajó köteles 1.-t 
használni; van k a t o n a i és k e r e s k e d e l m i 1., to
vábbá olyan, melyet bizonyos alkalmakkor (jelző, 
vész, vesztegzár 1. stb.) tűznek ki. (A főbb európai 
államok lobogóit 1, szines mellékletünkön.) 

Lobor, a gör. p y r a m i s után csinált szó (mert 
lobbal égő tűzhöz hasonlít), később az obelisk-re 
foglalták le. 

Lóca credibilia (lat.), hiteles helyek, 1. e. 
Localis (lat.), helyi; l . - izálni , egy helyre szorítani, 

vminek terjedését az illető helyen túlra megakadá
lyozni. 
Locanda (ol.), korcsma, fogadó; I.-iera, korcs

márosné. 
Locarno, város Tessin svájczi kantonban a Maggia 

folyónak a Lago-Maggioreba való ömlésénél; ezért 
a tó e részét l.-i tónak is nevezik; 3112 lak. 
Loch v. I o u g h (skót, lokk), tó, mocsár. 
Lochia (gör.), gyermekágyi folyás, gyermekágyi 

tisztulás, szülés után a szülő részekből történő véres, 
később nyálkás kifolyás ; körülbelül 4 — 6 hétig tart. 
Lochos, a régi görögöknél 100 emberből álló gya

logos csapat; vezetőjük l o c h a g o s . 
Locke (lok), J á n o s , kiváló angol bölcsész, szül. 

1632. Wringtonban (Somerset), \ 1704. Oalesban 
(Essex). A modern empirismus megalapítója; tagadta 
a velünk született eszméket (e felett vitája volt Leib-
nizzel) s minden megismerést és gondolkozást a külső 
és belső tapasztalatokra vezetett vissza. Főműve: 
»Essay concerning humán understanding« (1690). A 
neveléstörténetben is fontos hely illeti meg; a testi 
nevelés felkarolását s az értelemfejlesztő oktatást 
sürgette. L. Málnai Mihály, L. és Leibniz vitája, 
1883. Szabó Aladár, L., 1891. Browning, A nevelés 
elméletének története, Bpest 1885. 
Lockout (ang., lokkaut), a strike-kel ellentétben a 

munkaadók egyesülése oly czélból, hogy a munká
sokat a gyári munka megszüntetése utján a bérle-
szállitás elfogadására kényszerítsék. 

Lockroy (lokroa) E d u á r d I s t v á n A n t a l S imon , 
franczia politikus, szül. 1838. Parisban, hirlapiró, 
1871. a radikális párt tagja, 1876. képviselő, 1886-tól 
1887-ig közmunkaminiszter, 1888. közoktatásügy
miniszter; kiadta nagyanyja naplóját (»Journal d'une 
bourgeoise 1791 — 93.*, 1881.). 
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Lockyer (-lókjer) J ó z s e f N o r m a n , angol csilla
gász és természettudós,szül. 1836.máj. 17.Rugbyban, 
1870. a »Royal commission on scientific instruction* 
titkára. Az égi testek physikai alkatának kutatása kö
rül szerzett érdemeket. Csillagászati műveket irt és 
természettud. folyóiratokat ad ki. 

Locle Le (lokl), város Neuchatel svájczi kan
tonban, 11.226 lak. Óraipar. 

Loco (lat.), helyben, helyett; l. citato (rövid l. c), 
és l. laudato (rövid /. !•), az idézett helyén (vmely 
könyvben); /. sigilli (rövid l. sj, pecsét helye. 
Locomobil (lat. = helybői mozgatható), mozgony 

(!. e.). 
Locomotiv (lat.=helyből mozdító), mozdony (l.e.). 
Lőcs, görbe fa, melynek egyik vége a szekér olda

lának felső részét a kidőlés ellen támogatja, alsó, ka
rikás vége pedig a tengelyre van erősítve. 

Lócsagaz, ceratophylhtm, növény a lócsagazfélék 
(ceratophylleae) rendjéből. Fajai a suta 1., c. submer-
sntn és a szarvas 1., c. demersum, vizi növények. 

Locsahur , peplis, növény a füzényfélék (lythrariae) 
rendjéből. A henye 1., p. portula, kis gyepekben, 
vizjárta helyeken nő. 

Lőcse, sz. kir. rend. tan. város Szepes m., 6.318 
lak. Magaslaton épült; körfalai részben még állanak; 
az árkok most kertekké vannnak átalakítva. A falak 
hajdan 13 bástyával voltak megerősítve; bejárásul 
két fő- és egy mellékkapu szolgált. Legszebb része a 
piacz, melynek közepén a Szt-Jakab plébániatemp
lom áll. A XIII. szdban épült; a legrégibb részei, a 
középhajó még román és átmeneti modort mutatnak; 
a később építettek szép gót stílben tartvák. Eredeti 
terve három hajóju bazilikára vall, mely k. felé a 
nyolczszögnek ötoldalából képezett apsisban végző
dik. Csúcsos boltozatai szépen alkotvák. Az oldal
hajóhoz Szt-György és a bélpoklosok kápolnái csat
lakoznak. Régi festészeti és szobrászati műemlékei 
érdekesek. Érdekes a régies városház, a vármegye
ház és az evang. templom. A sétahelyen 1849. hon
védemlék. Van kath. főgymnasium, áll. főreáliskola 
és áll. felső leányiskola; törvényszék, járásbir. és 
adóhiv. A lőcsei fehér asszon}' mondáját (Géczy 
Juliánná történetét, ki a várost 1709. a németek ke
zére játszotta) Jókai nagy regényben dolgozta (él. 

Lőcsei fehér asszony (A), J ó k a i reg. (1885). 
Lőcsei kalendár iom, a közmondás ma is emlegeti 

a lőcsei naptárakat, melyek a XVII. szdtól kezdve 
Lőcsén a Brever-féle nyomdából kikerültek s nagyon 
elterjedtek. Első összeállítójuk Fröhlich Dávid, a 
hires késmárki mathematikus volt. A naptári részen 
kivül jövendöléseket, apró históriákat és a közelmúlt 
eseményeinek krónikás áttekintését tartalmazták. 
Közmondás: Hét országra szól, mint a 1. k. Olyan 
régi, mint a 1. k. 
Lőcse-Lublói hegység, a Poprád medenczéje (Kés-

márk-Lublói) és a Hernád völgye között; é.-k. irány 
banhuzódik, é. felé mindinkább magasodva. Kárpáti 
homokkő alkotja. Legmagasabb csúcsai: a Kereszt
hegy 1226 m., Ihlahegy 1284 m. 

Locsi-fecsi, fecsegő, csacska. 
Lócsimbe, hippobosca equina, kétszárnyú rovar a 

bábszülők (pupipara) alrendjéből. Melle fényes barna, 
sárga rajzzal, potroha barnás, szőrös. Lovak és 
marhák lágyabb bőrű testrészein tartózkodik; oldal-
v i s t ü i t . 

Locska, bombycüla, éneklő madár a légykapók 
(muscicapidae) családjából: a s e l y e m f a r k u . 1. v. 
f e n y v e s m a d á r , b. garrula, vmivel nagyobb a ve

rébnél, selyemszerü, vörös hamvaszürke, evezőtollai 
széle sárga, farka fekete, végén sárga szegélylyei. 
Nálunk csak áttelel; északon él. Nem énekel, könnyen 
szelídíthető; roppant falánk; rovarokkal, bogyókkal, 
kalitkában főzelékfélével, gyümölcscsel, borókával éi. 

Lőcsláb, pes varus, a lábnak eltorzult, hibás állása, 
melynél a belső lábszél felemelt, a külső lefelé fordul 
s a talp illetőleg a láb ilyformán lefelé fordult: 
leginkább veleszületett s az Achilles-in megrövidü
lése által feltételezett. Kezelés: korai műtét és meg
felelő erőművi készülékek (orthopaedikus czipők). 

Locsmánd, község Sopron m., 1251 lak. 
Locumtenens (lat.), helytartó; locumtenentialis, 

helytartósági; consilium locwnlenentiale, helytartó
tanács. 

Locus (lat.), hely; 1. a quo, azon hely, melyből. 
I. ad quem, amelyhez, l. regit adum, a hely sza
bályai, törvényei mérvadók vmely cselekedet elbírá
lására ; 1. communis, közhely. 
Lócz, község Nógrád m., 1407 lak. 
Lóczy L a j o s , a bpesti egyetemen a földrajz nyilv. 

r. tanára, szül. 1849. Pozsonyban. 1874. mérnöki 
oklevelet szerzett Zürichben, 1876. részt vett a gróf 
Széchenyi Béla harmadfél évig tartó ázsiai útjában s 
főleg geológiai és földrajzi tanulmányokkal foglal
kozott. Ennek eredménye két tud. munka: a »Khinai 
birodalom leirása« és »Khina geológiája*. 1885—88. 
a József-műegyetemen a geológia rk., 1889 óta .->. 
tud. egyet.-en a földrajz nyilv. r. tanára. Tagja a m. 
tud. Akadémiának, elnöke a földrajzi társaságnak. 

Lódarázs, vespa crabro, 20—26 mm. h. darázsfaj; 
szúrása nagyon fájdalmas. 

Lódén, posztónak szánt szövedék, melyet csak a 
szövő-széken szőttek, de nem kallóztak; hires a 
stíriai 1. 

Lodi, város Milano olasz tartományban az Adda. 
m., 19.000 lak., sajtkészités, majolika-gyártás, élénk 
kereskedelem (nagy vásárcsarnok); 1796. máj. 10. 
Bonaparte alatt a francziák győzelme az osztráko
kon; a várostól nyugatra L. V e c c h i o (vekkió), a 
római Laus Pompeji. 

Lóding, lőportartó; lőfegyver szija. 
Lodoicea (tengeri kókusz), pálmafaj. L. Sechella-

rum, a Sechell-szigeteken, a létező legnagyobb ter
méssel, mely 45 cm. h., 20—25 kg. súlyú; először 
a tengeren találták s innen sok monda tárgya lett. 
Levelét főzelékül, háztetőnek stb. használják. 

Lodoméria, Vladimír mai volhyniai város után igy 
nevezték e. város vidékét és a mai Gácsország egy 
részét, melyet II. András hozott a magyar korona 
főhatalma alá. Királyaink azóta élnek Halics és 
Lodoméria kir. czimével. Története összefügg Gács-
országéval (1. e.), melylyel 1772. Mária Terézia bir
tokába került, de az 1815-iki bécsi nemzetközi szer
ződésekben nagyobb része orosz terület lőn s csak p. 
maradék teszi most GácSország kiegészítő részét. 

Lődörögni, kóborogni, hazátlanul bolyongani. 
Lodz (Lodsi), város Piotrkov lengyel-orosz kor

mányzóságban 113.000 lak. A lengyel »Manches-
ter«, posztógyárak, gyapotipar. 

Loe F r i g y e s K á r o l y W a l t e r D e g e n h a r d 
báró, porosz tábornok, szül. 1828. szept. 9. Allner 
várában, 1848. hadnagy, 1861. őrnagy és Vilmos, 
a későbbi császár szárnysegéde, 1862. katonai atta-
ché Parisban, 1873. tábornok, 1885. a 8. hadtest 
parancsnoka. 

Lóerő, a munkateljesítmény mértéke, jele e v. HP. 
az angol h o r s e - p o w e r - t ő ! : jelenleg általában 75 
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méterkilogrammot értenek alatta v. is azon erőt, 
mely 1 kgr-nak 75 m-re, v. 75 kgrnak 1 mp. alatt 
1 m-re való felemeléséhez szükséges. Régi erőegy
ség a l á b f ő n t volt (1. e.). Egy lónak a valódi ereje 
az egységnek csak 60°/i)-a, egy emberi erő pedig 
valami '/s-a. 

Loewenstein (luv-), erőd Geldern hollandi tarto
mányban; 1619 óta állami fogházul szolgál. 

Lófark, régi emlékeinkben b o n c s o k (1. e.) török 
hadi zászló; a basa (1. e.) méltóságának.diszjele. 

Lőfegyver, általában minden fegyver, melyből 
vmely 'lövedéket"ft. e.) kidobnak: van k é z i 1. és 
olyan fegyver, melynek kezeléséhez egynél több em
ber szükséges. 

Lofö, svéd sziget a Málartóban, Drottningholm ki
rályi kastélylyal. 

Lófő székely, 1. székely. 
Lofotok, szigetcsoport Norvégia északi partja 

előtt 300 km. hosszúságban, feloszlanak a tulajdon-
képeni L.-ra, a déli csoportra, melyhez Ost és Vest-
vaagö, Moskenüsö, Mosken, Várö és Rost tartozik és 
a Vesteraalokra Hindö, Langö, Andö. Mocsarak, ta
vak, rétek fedik. 

Lófuttatás, I. lóverseny. 
Log, mérőorsó (1. e.). 
Logaeodi versek, azon antik verssorok, melyek-

Tjén egy- és kéttagú eséssel (thesis) biró verslábak, 
mint pl. a dactylus (— >-- ~^) és trochaeus (— •—), 
együtt fordulnak elő, pl. az adonisi, sapphoi, askle-
piadesi stb. versek. 

Logarithmus v. rövidítve log. valamely számra 
vonatkozólag azon kitevőt jelenti, a mely mutatja, 
hogy egy bizonyos másik felvett számot, az úgy
nevezett a l a p s z á m o t hányadik hatványra kell 
emelni, hogy a kérdéses szám kijöjjön. Alapszámul 
bármely számot vehetünk s ennek folytán számta
lan sok 1. rendszer lehetséges; leghasználtabb a 
Brigg-féle (1624.), melynek alapszáma 10, ennek 
l.-ai a Vega-féle táblázatokban 1—10000-ig van
nak elősorolva; e szerint 10-nek négyzete (102) 
egyenlő 100, tehát 100-nak l.-a v. is l og 100=2, a 
•táblázat szerint log. 45 = l-6532ies. mert a 10-et 
1 '6688125 hatványra kell ememelni hogy 45 kijöjjön. 

-Másik 1. a t e r m é s z e t e s v. Napier-féle, ennek 
alapszáma 2,7182318. A i.-okat a szorzás-, osztás-, 
hatványozás-, négyzetgyökvonásnál igen kényel
mesen lehet a müvelet rövidítésére felhasználni. 

Logarithmus vonal, azon sík görbe vonal, mely
nek ordinátája mértani, abscissája pedig számtani 
haladványt képez ; a l o g a r i t h m u s c s i g a v o n a l 
nál a sugarak mértani, a szögek számtani halad-
-ványban nőnek. 

Loge (francz., lózs), páholy. 
Logé (francz., lozsé), a szeszkereskedésben annak 

jelölésére szolgál, hogy a szesz a hordóvai együtt 
szállítandó és a hordó is a vevő tulajdona. 
Lógereblye, széna forgatására és gyűjtésére hasz

nált, lovak által húzott nagy gereblye. 
Lógesztenye, aeseulus kyppocastamm, vadgeszte

nye (1. e.). 
Loggia (ol., lodsa), félig nyitott oszlop- vagy 

ivcsarnok; ivfolyosó vmely épület oldala mentén, 
mint ilyen híresek Rafael l.-i. a Vatikánban. 

Logika (gör.). é s z t a n v. g o n d o l k o d á s t a n , a 
bölcsészet azon ága. mely a helyes gondolkodás és 
megismerés törvényeivel foglalkozik. A mennyiben 
a I. azon általános szabályokat és elveket állapítja 
meg, melyek kivétet nélkül minden, tudományos 

kutatásnál követendők : előkészítő tudomány min
den önálló kutatás számára. Két részre oszlik : az 
egyik a logikai formákat (általános gondolkodás
formák : a fogalom, Ítélet, következtetés, és a rend
szeres gondolkodás formái: a meghatározás, osztá
lyozás, bizonyítás), a másik pedig a tudományos 
kutatás módszereit tárgyalja. Magyar l.-i kéziköny
veket irtak : Brassai Sámuel, Bihari Péter, Babics 
Kálmán, Böhm Károly, Öreg János, Pauer Imre, Kla-
marik János, Sárffy Aladár stb. 

Logikus, észszerű, a gondolkodás törvényeinek 
megfelelő ; logice, észszerűen, okszerűen. 

Logis (francz., -zsí), lakás. 
, Logista (gör.), számoló; logistika, számtan, régeb
ben az algebra neve. 

Lógó, mellékrúd a kocsi oldalán, melyhez a harma
dik v. negyedik lovat fogják, midőn két lónál többet. 
fognak be egy széltében. L ó g ó s az a ló v. csikó, 
melyet lógórúdra fognak; átvitt ért. mellékes személy. 

Logographusok, a legrégibb görög történetírók a 
Kr. e. VI. és V. szdban, kik először jegyezték föl a. 
mondákat prózában. 
Logogriph (gör.), szó- v. betürejtvény, mely vmely 

kitalálandó szó betűiből uj szókat alkot, pl. a virág-
szóból a következőszók alkothatók: víg, ág, rág, ir, ár. 

Logomachia (gör.), szóharcz, szóvita. 
Logos (gör.), 1) szó, beszéd; 2) ész, elme, gondol

kodó tehetség: 3) isten igéje, kinyilatkoztatás; 4) 
János evangéliumában Jézus mint a megtestesült is
teni ige. 

Logotheta (gör.), számvivő, kanczellár. 
Logrono (-gronyó), spanyol tartomány, ter. 5041. 

km2. 181.465 lak. Főhelye L., az Ebro m. 
Lőgyapot pyroxylin, nitrocellulose, robbanó test, 

keletkezik, ha 1 s. r. salétromsav és 1 s. r. kén
sav keverékébe gyapotot áztatunk: vízben, alkohol
ban, aetherben oldhatlan, de oldható a két utób
binak keverékében, ezen oldat a collodium, sürü 
folyadék, mely, ha az aether elpárolog belőle, egy 
vékony hártyát hagy hátra, a photographiában és 
sebészetben használták. A 1. igen hatékony rob
bantó szer, de lövedék hajtására nem alkalmas, ha
nem mint robbantó szert a lövedékekben, torpedók
ban s különféle iparágban használják. 

Lóhátról beszélni: fennen, gőgösen. 
Lohengrin (Loherangrin = Garin le Loherain, a. 

lothringi G.), egy 1300 körül keletkezett középfel
német költemény hőse, Parcival fia, hattyúktól vont 
kocsin a légen keresztül Elza brabanti herczegnő 
segélyére megy, kit megszabadít ellenségétől. Telra-
mundtól s nőül vesz, de midőn neje, tilalma ellenére, 
származása titkát kutatja, örökre eltávozik tőle. E 
mondát Wagner Rikhárd 1847. híres zenedrámában 
dolgozta fel. 

Löher F e r e n e z , német történész, született 1818. 
október 15. Paderbornban, 1855. müncheni tanár, 
1864. a bajor állami levéltár igazgatója, f 1892. 
márcz. 2. Számos munkát irt: hazánkban is járt s 
ellenséges szellemben i r ta le a "magyar -vrszrjnyofcat.. 

Lóhere , trifoliwn, növény a pillangósak (papilio-
naceae) rendjéből. Rendkívül sok fajtáját ismerik, me
lyek közül sok (Hazslinszky 38-at említ) nálunk is 
tenyész ; mindenütt tenyész; nő vadon, de nagyban 
vetik is. Fontosabb fajtát: a k ö z ö n s é g e s vagy 
r é t i I., ir. pratense, virágja piros, ritkán fehér, 
kitűnő takarmány, 200 mázsánál több szénát szol
gáltat hektáronkint; tápértéke valamivel nagyobb 
mint a jó réti szénáé. A h ú s s z í n ű lóhere, trifolium 
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incarnatum, hazája Olaszország, mivelik Dél Német
országban, Franczia- és Angolországban, vala
mint nálunk is, az ország déli részében. A g y ö k e 
r e z ő v. k ö t ő h e r e , tr. repens, az előbbieknél na
gyobb tápértékü. A k o r c s 1., tr. hybridum, nagy 
értékű. Említendők még a d u n a m e l l é k i !., tr.pan-
nonicum Jag, a s á r o s i 1., tr. Sarosiense Hazsl., 
a h e r e h u r a 1., tr. arvense, stb. — A lóherét már a 
XVI. század előtt mivelték Olaszországban, innen 
Francziaországba, Belgiumba, Angliába, onnan a 
XVI. sz.-ban Németországba jutott. — A lóherére 
jellegzetes a három levele; azért a nép már régi idők 
óta arról, a ki négylevelü 1.-t talál, azt hiszi, hogy 
szerencsés lesz. 

Lohmann de S a v o r n i n S á n d o r , hollandi poli
tikus s a conservativok egyik vezére, született 1837. 
Groningenben; előbb biró, azután amsterdami egy. 
tanár, 1879. képviselő, 1890 — 91. belügyminiszter. 

Lóhus , főleg Németországban kezd a rendes élelmi 
szerek közt helyet foglalni, az izmokban levő dús 
czukortartalom miatt íze kissé édeskés; ételnek ugy 
készítik mint a marhahúst. 

Loi (francz., loá), törvény. 
Loing (lóén), a Szajna baloldali mellékvize Fran-

cziaországban; a Szajna és Loire közti csatorna
összeköttetést közvetíti. 
Loire (loar), 1) franczia departement, ter. 4760 

km=, 616.227 lak., főhelye St.-Etienne; — 2) Alsó-L. 
(L.-Inféríeure), francz. dep., ter. 6875 km2, 645.243 
lak., főhelye Nantes; — 3) Felső-L. (Haute-L.), 
francz. dep., ter. 4962 km2, 316.735lak., főhelye LePui. 

Loire (loár), Francziaország legnagyobb folyója, a 
Cevennekben ered, folyása Orleansig északi, innen 
Toursig ny., hol nagy kanyarulatot tesz. St.-Nazaire 
m. ömlik az Atlanti oczeánba, de előbb felveszi az Al
iiért, Chert, Viennet, Sévret, Mayennet. A Saőnenal 
Szajnával csatorna köti össze. 

Loiret (loaré), 1) franczia departement ter. 6771 
km2, 377.718 lak., főhelye Orléans; — 2) folyó, a 
Loireba szakad. 

Loir-et-Cher (loár-e-sér), franczia departement. 
ter. 6381 km2, 280.358 lak: főhelye Blois. 

Loisinger J o h a n n a L e o p o l d i n a , férj. grófHar-
t e n a u Sándorné (Battenberg Sándor volt bolgár feje
delem neje), szül. 1865. ápril 18. Pozsonyban, 1884 
óta drámai énekesnő, 1889. vette nőül Hartenau 
Sándor gróf. 

Lojnica, község Belovár-Körös m., 1518 lak. 
Lókapáló, lovak v. ökrök által vont gazdasági gép, 

a sorokba vetett répa stb. közeinek megmunkálására. 
Lókereskedés, a ló egyik fontos kiviteli czikke ha

zánknak; kivitelünk főleg Német- és Olaszországba 
irányul, mely utóbbi lószükségletének legnagyobb 
részét hazánkban fedezi. De a külföld minden részé
ről felkeresik a győri és pápai lóvásárokat, melyek 
Európaszerte híresek. A lókivivő országok közt első 
helyet foglalja el a roppant lóállománynyal rendel
kező Oroszország, mely pedig még egy évtizeddel 
ezelőtt lóbevitelre szorult, ezután az osztrák-magyar 
monarchia, Brit Canada, Dánia, Uruguay, az Argen
tínai köztársaság, Németalföld, Norvégia stb. A lóbe-
vivő országok közt első helyet foglal el Németország, 
azután következnek az Egyesült-Államok, Olaszor
szág, Románia, Svájcz, Portugália és Spanyolország, 
Nagy-Brittania, mely csak nemrég lóbehozatalra szo
rult, most a kiviteli államok közt foglal helyet; a 
hazánkból évenkint kivitt lovak száma több mint 
12 ezer és értéke meghaladja a 4Va milliót. 

Löket , valamely mozgásban lévő test pillanatig 
tartó hatása folytán beálló mozgása egy másik test
nek, pl. a billiardnál stb. 

Löki v. Loke , a germán hitregében a tűznek és ált. 
a romboló erőknek istene. 

Lokk, község Bihar m., 1306 lak. 
Lökő erő, azon erő, melynél fogva a löveg v. más 

a lökés által mozgásba hozott test a czél felé halad. 
Lókötő, igy nevezik az alföldön a lótolvajt. 
Lokr is , a régi Görögország egyik területe. 
Lókut , község Veszprém m., 1849 lak. 
Lokva hegység, a Krassó-Szörényi (1. e.) hegy

rendszerhez tartozik, ny.-on a Kraku Almáshoz csat-
lakozik s a Duna és Néra völgyei közt terjed. Gerin-
cze é. felé domború ivet alkot. Kristályos palákból 
áll; menedékesen ereszkedik; csak Bazicsnál dől me
redeken a Dunára. Főcsúcsa a Fontana Grosz (639 m.). 

Lökve, község Modrus Fiume m., 1887 lak. 
Lóláb, pes cquinus, a lábnak veleszületett v. szer

zett eltorzulása, melynél a sarok fel van húzódva, 
mig a lábujjak lefelé állanak; gyógyítása v. javítása 
az achilles-in átmetszése, helyreigazítás és megfe
lelő gypszkötés által történik. — Az ördögöt a közép
kori művészet lólábbal szokta volt ábrázolni, való
színűleg a régiek erdei istenei után. Innen a szólás
mód: k i l á t s z i k a l ó l á b , azaz gonoszság rejlik a 
dolog mellett. 

Lola Montez, tánczosnő, szül. 1820. Skócziában; 
bekalandozva Európát 1846. Münchenbejutott, hol 
megnyerte I. Lajos bajor király kegyét, ki Landsfeld 
grófnői czimet adományozta neki; de oly kihívóan 
viselte magát, hogy 1848. Münchenből távoznia kel
lett, f 1861. jun. 30 New-York közelében. 

Lom, folyó Bulgáriában, Lom-Palánkánál szakad a 
Dunába. 
Lomány, község Szeben m., 1143 lak. 
Lombár, oly marha, melynek szarvai messze eláll

nak egymástól. 
Lombard, a bank és bankár által értékpapírra, ne

mes fémre v. árura nyújtott kézi zálogkölcsön, az 
erre vonatkozó ügylet a l.-ügy let, az elzálogosítás- | 
ról kiállított okirat a l.-jegy, a nyújtott kölcsön a 
zálog értékénél kisebb és ez által különbözik az u. 
n. koszt-ügylettől, mert a hitelezés alapja maga a j 
zálog; a 1.-ügylet nevét onnan vette, mert régente a 
zsidókon kívül kül. Lombardiában foglalkoztak ilyen 
ügylet kötésével. 

Lombard, 1. déli vasút. 
Lombardia, észak-olaszországi tartomány, ter. 

24.205 km2, 4,013.973 lak. Feloszlik Bergamo. 
Brescia, Como, Cremona, Mantua, Milano, Pavia 
Sondrio kerületekre. Fővárosa Milano. Nevét a longo-
bardoktól nyerte, kik 568. itt megtelepedtek. Legna
gyobb részét 1714—97. az osztrákok bírták, majd 
Transpadan (a Pon túli) köztársaság, 1814. az osz
trákok visszanyerték és ekkor Velenczével a lombard-
velenczei királyságot (1. e.) alakították bolőle. Lom
bardia 1859. került Olaszországhoz. 

Lombardus Pé t e r , híres scholastikus, Abailard 
(1. e.) tanítványa, szül. Olaszországban, f mint párisi 
püspök 1160; Híres műve: Sententiarum libri IV, 
mely után magister Sententiarum-neik, tanítványait 
s e n t e n t i a r i u s o k n a k nevezik. 

Lombard-velenczei ki rá lyság, Itália Lombardiá
nak nevezett felső részéből és a velenczei köztársa
ság területének egy részéből alakult 1815. Ekkor a 
bécsi congressus ez uj királyságot Ausztriához csa-
tola. 1848. forradalom által akart a Habsburg-háztól 
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elszakadni, de Radetzky győzelmes hadjárata vissza-
hóditá. A villafrancai békében (1859.) Ausztria el
veszte a lombardiai részeket a Mincioig s az 1866. 
bécsi békében a velenczei területet is, melyek az 
olasz királyságba bekebeleztettek. 

Lombfák, az évgyűrűt és valódi, délen gyakran 
állandó, leveleket termő fák. 

Lombfürész, a 1. munka készítésénél használt vé
kony és keskeny, apró fogú fürészke. 

Lombik, a vegyészeti munkálatoknál használt 
finom, jól hűtött üvegből készült s nyakkal ellátott 
gömbalaku v. fenekén lajaos edény; k a l i b r i r o z o t t 
1., mérő üveg, melybe bizonyos határozott mennyi
ségű folyadék fér, Vio, Vs, 1U, Vs, 1 stb. liter; az is 
reá szokott etetve lenni, hogy a mérték mely hőmér-
séknél, rendesen 15°C-nál, érvényes. 

Lombroso Cesa r e , olasz orvostud. iró, szül. 1836. 
Veronában, már gyermekkorában regényeket és szín
müveket irt, részt vett mint katonaorvos az 1859-iki 
hadjáratban, 1862. a páviai egyetemen az elmekór
tan tanára, azután a pesaroi tébolyda igazgatója, 
később pedig a turini egyetemen a törvényszéki el 
mekórtan tanára. Könyvei közül főleg a »Genio e 
follia« (lángész és téboly, 1864.) és a törv. elmekór
tanra vonatkozó müvei keltettek feltűnést; tanai egy 

. uj iskola keletkezésére vezettek. 
Lomnicz (Kakas-), 1) Nagy-, 1314 lak. - 2) Kis-, 

824 lak., községek Szepes m. 
Lomnicza, a Dnjeszter mellékvize Galiczia keleti 

részében. 
Lomuiczi csúcs, a Magas-Tátra második legma

gasabb csúcsa, 2635 m.; csak a hetvenes években 
eszközölt mérések derítették ki, hogy a Gerlachfalvi-
nál alacsonyabb; addig ezt tartották a Magas Tátra 
legmagasabb csúcsának; touristák gyakran meg
másszak. 

Lomond, Loch, tó Skócziában, 39 km, hosszú, 11 
km. széles, mélysége 192 m., 24 kisebb-nagyobb 
szigettel. 

Lom-Palánka, város Bulgáriában, a Lomnak a 
Dunába ömlésénél, 8.000 lak. 

Lomsha (lengy., Lomza), orosz-lengyel kormány
zóság, ter. 12.087 km2, 613.297 lak. Főhelye L. 
Lónadály, haemopis vorax, 1. nadályok. 
Loncz, lonicera, növény a lonicerafélék rendjéből. 

Fajai a j e r i k ó i 1., /. caprifoliitm, cserje Dél-Európá
ban és a Keleten; tengeiye kúszó, virágja fehér, ró
zsaszínű v. vörös, bogyója skarlátvörös; lugasok, 
falak befuttatására használják. A b ú b o s 1., I. peri-
clymenum, Közép- és Dél-Európában, a Keleten és 
Észak-Afrikában tenyészik; bogyója mérges. Az 
ü k ö r k e 1., I. xylosteum, Európában és Ázsiában, 
erdőszéleken s mesgyéken nő, virága halványsárga. 
Ezeken kívül előfordulnak nálunk a fekete 1., /. 
nigra, a kék 1., I. coerulea és állítólag a b é r e z i 1., 
/. alpigena, melynek bogyója zöld, veresbe játszó. 
London (londön), Nagy-Britannia fővárosa, a világ 

legnépesebb városa a Themse m., Middlesex, Surrey, 
Kent és Essex grófságokban, ter. 1787 km2 (City 
38.000 Belső-London 4.211,000, County of London 
4,231.000 1.), Metropolitan és City, vagyis Nagy v. 
egész L. 5,633.000 lak. A város maga, a Ci ty (a régi 
belváros) a nagykeresked. és a pénzvilág székhelye; 
részben önálló közigazgatása és törvénykezése van. 
A lakóházak helyét óriási áruházak és raktárak fog
lalták el s igy a City lakossága (1801. még 129.000) 
folyton apad. Itt van a híres szt. Pál-templom, az 
angol bank, a tőzsde, sok más kereskedelmi palota 

Tőle nyugotra a Westend, a vagyonos osztályok lak
helye, benne számos állami épület, paloták, a nagy 
parlament, a Westminster apátság, a British mu-
seum, a földrajzi társaság; az épületek hosszú sorát 
gyönyörű parkok és köz-sétaterek tarkítják. Északra 
az iparosok városrésze ; a keleti városrészben van a 
Tower. A Themse folyó mentén hatalmas raktárak, 
ezektől távolabb szegényes házak és számos nagy 
gyár. T a n i n t é z e t e k : University és a King's Colle-
gium, katonai, keleti, művészeti akadémiák, hit-
tani, tengerészeti, orvosi, állatorvosi iskolák, mű
egyetem, felső-, közép-, nép- és szakiskolák, kereske
delmi és iparintézetek, tudós akadémiák (Royal 
Society), több múzeum, a British museum könyv
tárával, kézirataival, régiség- és műgyüjteményeivel 
ritkítja párját a világon. Képcsarnokok (St. James, 
Kensington, Bath House, Bridgewater House), füvész-
és közkertek. A lak. 23°/o-a iparral foglalkozik; 
a legkiválóbb iparág a sörfőzés, de nincs oly ipar, 
mely képviselve nem volna. A bevitel nagyobb a ki
vitelnél, mert a világ minden tájáról, főleg Kelet-
Indiából és Khinából óriási mérvű nyersanyagot 
hoznak, mely feldolgozva ismét kivitelre jut. L. vi
lágkereskedelmét a leggazdagabb pénz-, hitel-, biz-

'tositási és részvénytársulatok, bankok, tőzsdék, 
főleg az angol bank (»a világ szive<) mozdítja elő. 
A közlekedést az innen kiinduló sűrű vasúti hálózat, 
számos külvárosi és a többnyire mély bevágások és 
alagutak közt haladó városi vasúti hálózat közvetíti, 
ezenkívül lóvasutak, Themse gőzösök, két alagút 
a Themse alatt; egyikén a folyam ágya alatt 
vasút halad, mig egy másik vonal a házak fölött 
épített utón vezet. A Themsén több nagyszerű hid 
is van, legkiválóbb a L.-, Alexandra-, Southwark-, 
Waterloo-, Chelsea- és Westminster-hid. A várost 
erős, füstös köd szokta borítani, de azért a kitűnő 
csatornázás és vízvezeték folytán az egészségi vi
szonyok elég kedvezők; a szobrok, emlékoszlopok 
(Waterloo. Wellington, York, Nelson stb.) által dí
szített utczák, közutak és terek közt nagy sétányok 
és kertek (Hyde-, James-,Green-, Regent's Park) terűi
nek el. Kiválóbb épületek : a királyi palota, továbbá 
a régi Whitehall és Szt. James palota, az Apsley 
House, Westminster, Somerset és Burlington House, 
a Tower erőd; számos színház, templom (1043), 
kórház, tébolyda, fegyház, jótékony intézet; missio-
narius-egyesületek, biblia-társulat, klubbok. London 
környéke igen barátságos, itt fekszik Richmond, 
Windsor (az angol udvar székhelye), Kew, Eton, 
Sydenham (kristálypalota), Dentford, Greenwich, 
Woolwich (óriási arzenál). — L. (Londinium) már 
a rómaiak idejében virágzó város (= mocsáron 
épült hely), Tacitus már emliti kereskedelmi élénk
ségét; az 1 mill. lak. e szd. elején érte el. 

Londonderry (londondéri, Derry), ír grófság, ter. 
2124 km2, 151.666 lak. Főhelye L., a Foylem., 28.000 
lak., fontos kikötő. 

Londoni értekezletek, nemzetköziek, 1) 1829. és 
1832. Görögország ügyében; — 2) 1830., 1832. és 
1839. Belgium ügyében; — 4) 1863. a görög trón 
betöltése ügyében; — 5) 1864. a dán-porosz viszály 
ügyében; — 6) 1867-ben Luxemburg ügyében; — 
7) 1871. az 1856. párisi béke revisiója ügyében; — 
1884. az egyiptomi kérdésben. 
Londres (londr), 1) London franczia neve; — 

2) szivarfaj. 
Long C h a i l l é , afrikai utazó, szül. 1843. Balíi-

moreban, 1877. az egyiptomi hadseregbe lépett mint 
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aliszredes, 1874. felfedezte a Longtavat (Ibrahim 
basa-tó) és keresztül utazta 1875. a Bari-földet. 
Utazásairól több művet irt. 

Longaevitas (lat) , hosszú életkor. 
Longchamps (-sám), a párisiak kedvencz sétahelye, 

hol a lóversenyeket tartják. Paristól ny. fekszik. 
Longfellow (-lo), H e n r y W a d s w o r t h , amerikai 

költő, szül. 1807. febr. 27. Portlandban (Maine), több 
utazást tett Európában, 1835—1854 Cambridgeben 
(Massachusetts) az ujabb nyelvek tanára, f 1882. 
márcz. 24. Irt bölcselkedő elemmel átszőtt, hangula
tos lyrai költeményeket (ford. Szász Béla, Lévay 
József s egyeseket Szász Károly), epikai müveket 
(»Evangeline«, »Hiavatha«, 1. e.) és színmüveket. Fia 
E r n ő , szül. 1845.. jeles táj- és arczképfestő. 

Longford, ir grófság, ter. 1090 km2, 52.553 lak. 
Főhelye Longford. 

Longimanus(lat.),hosszú kezü,I.Artaxerxesperzsa 
király mellékneve. 

Longinus D i o n y s i u s C a s s i u s , görög bölcsész, 
szül. 213. körül Kr. u. Athénben vagy Emesában, 
Zenobia palmyrai királynő tanácsadója, úrnőjének 
legyőzetése után 2 73-ban Aureiianus parancsára lefe
jeztetett. Egy aesthetikai müve maradt »A fenséges
ről*. (Kis János fordításában kiadta a Kisfaludy-
társaság.) 

Long Island (-ájiénd), New-York észak-amerikai 
állam (Egv.-Áll.) d.-k.-i partja előtt fekvő sziget, ter. 
3742 km2," 800.000 lak. Főhelye Brooklyn. 

Longitudo (lat.), hosszúság. 
Longobárdok, Jütland szigetérő! származó svév 

(germán) eredetű népfaj, mely nevét állítólag hosszú 
szakálától (longa bárba) vette. A |Kr. e. II. sz.-ban 
az Élbe alsó részénél tűnik fel, hol a Kr. u. 4—6. 
években Tiberius által leigázva római felsőség alatt 
élt. Később kelet felé vándorolt, Attila birodalmának 
felbomlása után 455. Morvaországban mint a heru-
lok adófizetője lépett fel; 493. legyőzte a herulokat 
s Pannónia é. határáig terjeszkedett. A l b o i n kirá
lyuk 561—573. a gepidákat hosszú küzdelmek után 
566. legyőzte. 568. Itáliába vonult s a pannóniai 
területeket az avaroknak engedte át azon kikötéssel, 
hogy, ha itáliai vállalata nem sikerül, azokat vissza 
adják neki. De \-áIIalata sikerült és az egész" északi 
és közép Itáliát magában foglaló királyságot alapí
tott, melynek fővárosává Milánót tette. Második 
utóda A u t h a r i (574—590.) az ariánus hitről a 
katholikusra tért át és országának uj alkotmányt 
adott; őt követte nejének T h e o d o l i n d á n a k máso
dik férje Ag i lu l f (590 — 615.), előbb turini herczeg, 
az Agilulfing dynastia alapitója. R o t h a r i király 
(636 — 652.) 644-ben törvénykönyvbe foglalta a I. 
nép jogszabályait. További királyaik közül neveze
tesebbek G r i m o a l d (662—672), "ki a görögök, fran
kok és avarok betöréseit visszaverte, L i u t p r a n d 
(713—744.), a ki egész Itáliát uralma alá akarta haj
tani, ugy hogy II. Gergely pápa kénytelen volt Mar-
tell Károly frank udvarnagyhoz fordulni segítség
ért. A i s t u l f (749 —756.) Ravennát elfoglalva Rómát 
vette ostrom alá, s II. István pápát csak a segélyül 
hívott Kis Pipin szabadította ki szorult helyzetéből, 
a ki A.-ot 2 hadjáratban megverve, a frank felsőbb
ség elismerésére'kényszerité. D e s i d e r i u s (756-tól 
774-ig) alatt, a ki Karimán fiait N'agy-Károly elle
nében védelmébe fogadta, ez utóbbi elfoglalta az 
országot s véget vetett a l.-ok uralmának. Bluhme 
Frigyes : Die gens Langobardorum und ihre Herkunft 
(1868 — 1874.). Flegter: Das Königreich der L, in 

Italien. Borovszky Samu: A longobárdok vándorlása 
(Századok 1885.). 
Longuevitle, 1. Dunois. 
Longwood (-vud), majorság Szent Ilona afrikai 

szigeten, hol I. Napóleon 1815—21. mint az angolok 
foglya élt. Az angolok 1858-ban III. Napóleonnak 
ajándékozták. 

Longwy, franczia határszéli vár és város a sedan-
luxemburgi vasút mentén. 

Lönhárt F e r e n c z , erdélyi püspök, főrendiházi tag, 
szül. 1819. okt. 3. Nagyágon. 1853. püspöki titkár, 
1857. kanonok, 1864. kolozsvári plébános. 1865. 
czimz. apát, 1882. erdélyi püspök, 1883. titkos tan. 

Lönnrot I l l é s , finn tudós, szül. 1802. Sammatti-
ban, 1853 — 62. a finn nyelv tanára a helsingforsi 
egyetemen; j 1884. márcz. 19. A »Kalevala« (1. e.) 
följegyzője s finn népköltészeti termékek kiadója 
(1. finn nyelv és irodalom). 

Lonovics József , kalocsai érsek, szül. 1793. jan. 
31-én Miskolczon. Tanulmányait Egerben végezte. 
1826. Klobusiczky József borsodi főispán felett tar
tott gyászbeszédével magára vonva a közfigyelme:, 
azontúl élénk részt vett a megyei mozgalmakban. 
1829. egri kanonok; az 1830. és 1332. országg-
seken káptalanját képviselve, az 1833-iki vallásügyi 
tárgyalásoknál a káptalanok vezérszónoka volt. 
1834. Csanádi püspök; 1841. a püspöki kar Rómába 
küldte, hogy a vegyes házasságok kérdésében enged
ményeket eszközöljön ki. Kopácsy érsek halála után 
a közvélemény őt jelölte ki a prímási székre; de a 
kinevezésnél más befolyások érvényesültek. 1 
egri érsekké neveztetett ki, de székét nem foglalhatta 
el, s 1849. lemondásra kényszeríttetvén, a mölki 
kolostorba, utóbb Bécsbe internáltatott. Mint amasiai 
ez. érsek és hétszemélynök tért vissza 1861. Pestre; 
1866-ban kalocsai érsekké neveztetett ki, de mielőtt 
széket foglalhatott volna, gégerákban t 1867. márcz. 
13. Irodalmi működéséért, melynek főbb termékei: 
Népszerű egyházi archaeologia (1857.), A Josepbi-
nismus (1856".\ az Akadémia még 1843. tiszteletbeli 
tagjává választotta. Ipolyi Arnold: L. J. emlékezete 
(Kisebb munkái V. k.). 

Lons-le-Saunier (lón le szonyé), Jura franczia de-
partement főhelye, 12.000 lak.; vasúti csomópont. 

Lónya folyó, a Száva baloldali mellékvize, az 
Ivancsicza és Kálnik hsgek között ered; a lapályon 
többször megoszlik, kanyargós útjában mocsarakat 
alkot. Mellékvizei jobb felől csak apró csermelyek; 
balról: a Csaszma folyó, jelenzkai patak, Illova a 
Pakrával stb. 

Lónyabánya. község Nógrád m., 782 lak. Ha
bán bányászat. 

Lónyamező, Horvátország legmélyebben fekvő 
lapálya: 30 km. hosszú és 22 km. széles. Sziszek és 
a Lónya torkolata közt terül el; közepes magassága 
38 méter. •» 

Lónyay (nagylónyai és vásárosnaményi), régi ne
mesi család, mely állítólag a Kéme nemzetségből 
származik; eredetét a tatárjárás idejében élő N a n e 
berenczei birtokosig viszi fel, s jelenleg grófi és ne
mesi ágon virágzik. L. Z s i g m o n d 1627. báróságot 
kapott, de ágazata 3 leányában kihalt. A grófi ran 
got L. M e n y h é r t miniszterelnök 1871. szerezte meg 
leszármazóinak. — 1) Anna , Zsigmond krasznai fő
ispán leánya, szül. a XVII. sz. elején, Wesselényi 
Istvánhoz (f 1656.) ment nőül. kitől Pá! nevű fia szü
letett; özvegyen maradván, 1660. Kemény Jánosnak, 
a későbbi erdélyi fejedelemnek lett neje; ennek halála 
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után mostoha fiával Kemény Sim. magyarorsz. birto
kaira vonult s többnyire az aranyosmegyesi várban élt. 
Innen támogatta az I. Rákóczy Fer. által 1670. támasz
tott zendülést s csapatai részt vettek a gombási ütkö
zetben. Ezért sokféle üldözésnek volt kitéve. A debre-
czeni főiskolát nagyobb adományokkal gazdagította, 
t 1690 körül. — 2) Géza , orsz. képv., sz. 1857. Som
ban Bereg m. Gazdasági tanulmányokat végzett Rosz-
ikauban és Bécsben, visszatérve részt vett a megyei 
életben, 1892. orsz. képviselő. — 3) J á n o s , Menyhért 
országgy. követ fia, szül. 1796. decz. 15. Vásáros-
Namányban; beregi *lispán, majd kanczelláriai elő
adó, Beregmegye tőispáni helytartója és titkos taná
csos, a pesti árviz és a kolera idejében kormánybiz
tos, 1857. ő vezette a protestánsok küldöttségét ő 
felsége elé. f 1859. decz. 19. — 4) J á n o s , főrendi
házi tag, szül. 1828. jun. 29. Tuzséron Szabolcs m. 
1841 — 56. katonai pályán működött, az alkotmányos 
élet beköszöntével főispáni helytartó, 1872. képviselő, 
1878. Mármaros m. főispánja, 1891. a főrendiház 
tagja. — 5) M e n y h é r t gróf, János beregi főispáni 
helytartó fia, szül. 1822. jan. 6. Nagy-Lónyán; 1843. 
Bereg vármegye követül küldé az országgyűlésre, 
hol a. kereskedelmi és pénzügyi választmányok tagja 
lett és az ellenzék mozgalmaiban tevékeny részt 
vett. 1848. képviselő, csakhamar pénzügyi al-állam-
titkár, mindvégigrésztvettazországgyűlés tanácsko
zásaiban. A szabadságharcz után Parisba menekült, 
de már 1850. kegyelmet nyerve visszatért és a Tisza
szabályozás keresztülvitele, a földmivelés és gaz
daság terén és hitelintézetek alakítása körül fejtett 
ki nagy tevékenységet. Részt vett az 1861. ország
gyűlésben és 1865. a kiegyezést előkészítő 76-os bi
zottság és 15-ös választmány tagja volt. 1867. pénz
ügyminiszter, 1870. közös pénzügyminiszter, aug 
3-án grófi rangot kapott, 1871. nov. magyar minisz
terelnök, de az ellene saját pártjában föl hangzó tá
madások miatt már 1872. decz. 2-án visszalépett. 
1875-től a főrendiházban foglalt helyet. A közgazda
sági, pénzügyi és politikai irodalom terén kifejtett 
tevékenységéért az Akadémia már régebben tagjává, 
1871. pedig elnökévé választotta, f 1884. nov. 3. 
Nevezetesebb művei: Az államvagyonról (.hivatalos 
előterjesztés, 1869.), Nézetek Magyarországnak pénz
ügyi állapotairól (1873.), gróf Széchenyi J. és hátra
hagyott iratai (1875.), A bankügyről (1875.) stb. — 
6) Sándor , Bereg megye főispánja, szül. 1857. 
Nagy-Lónyán. Zürichben látogatta a műegyetemet, 
1876. katonai pá'yára lépett, 1881. Bereg m. tiszt. 

jegyzője, 1884. orsz. képviselő, később Beregm. főis
pánja. — 7) Z s i g m o n d , István szatmári és tokaji 
főkapitány (f 1616.) és Báthory Kata fia, kora ifjú
ságában 1627. krasznai főispán lett s ugyanez év
ben báróságra emeltetett. II. Rákóczy György 1648. 
Bereg vármegye főispánjává nevezte ki. 1649-ben 
nádorjelöltül szerepelt, f 1653 körül. 

Loof, a keleti tengeri orosz tartományokban hasz
nált gabonamérték, Rigában 682/31., Révaiban 423/s 1. 

Lopás, furtum, vétség v. bűntett; elköveti, a ki 
idegen ingó dolgot másnak birtokából v. birlalatából, 
annak beleegyezése nélkül, azon czélból vesz el, 
hogy jogtalanul eltulajdonítsa. Ha a lopott tárgy ér
téke 50 frtot meg nem halad, a 1. vétség, ha értéke 
nagyobb, bűntett. Tekintet nélkül a lopott dolog érté
kérebűntett a 1., ha visszaeső (1. e.) követi el, továbbá 
s. minősített lopás eseteiben. A 1. vétsége — melynek' 
kísérlete is büntetendő — egy évig terjedhető fog
házzal sujtatik; a 1. bűntettének 5 évig terjedhető | 

Az Athenaeum Kézi Lexikon? . 

börtön, illetőleg fegyház a büntetése. Családtag és 
szolgálatban álló egyének által elkövetett 1. csak a 
sértett fél, a családfő illetőleg a háztartás fejének in
dítványára büntethető. 

Lope de Vega C a r p i o Fé l ix , hires spanyol drá
maíró, szül. 1562. Madridban, f 1635. u. o , a világ 
legtermékenyebb irója, 1500-nál több kisebb-nagyobb 
színmüvet irt, melyekkel megalapította a spanyol 
nemzeti szinmüvészetet; eposzai, lyrai költeményei, 
regényei és beszélyei szintén szép számmal vannak. 
Lopenik hegység, az északnyugati határlánczo-

latban. D.-ny.-é.-k. irányú; a Sztrázsoi és Hroszin-
koi szorosok közt terjed. Több hágó és út visz 
rajta át Trencsén megyéből Morvaországba. Leg
magasabb csúcsa a Lopenik (912 m.). Homokkő és 
mészkövek alkotják. 
Lopó, folyadéknak főleg hordóból való kiemelésére 

szolgáló eszköz, rendesen lapos golyó v. henger-
edény, egy hosszabb alsó és egy rövidebb felső 
hozzá forrasztott csővel üvegből v. bádogból; ha 
tüdőnkkel kiszívjuk belőle a levegőt, a folyadék 
benne felszáll s a felső cső nyílását elzárva, a 
folyadék a 1.-val együtt kiemelhető. 
Lopócska, p i p e t t a , a vegyi munkálatoknál bizo

nyos mennyiségű folyadéknak kiemelésére szolgáló 
kis üveglopó. 
Lőpor, a lövésnél, repesztéseknél, stb. használt 

keverék, mely csekély eltéréssel 75 s. r. salétrom 
(káli), 15 s. r. szén és 10 s. r. kénnek lehető benső 
keverékéből áll; ezen alkatrészeket külön-külön 
porrá zúzzák, vizzel nedvesítve összegyúrják s erre 
szitán átnyomkodván apró gömböket készítenek 
belőle, ez a puskapor. Robbantási czélokra vagy 
ágyukba stb. nagyobbszemü, rendesen prismatikus 
v. koczkás 1.-t használnak. A 1. elégésénél nagy
mennyiségű gázok fojlődnek, melyek ereje —V a fel
melegedés által még fokozva — a golyót kilöki 
vagy a repesztendő tömeget szétveti. A lövésnél 
visszamaradó fekete tömeg főleg szén- és alkal:-ké-
negekből áll, ettől ered a kellemetlen záptojás szag 
a csőben lövés után. A repesztő port mindinkább 
kiszorítják az ujabb robbantó szerek, különösen 
a dynamit. A 1. fajsúlya 1'66— 1*8T; felrobban 270— 
320°-ra való gyors hevítésnél, szikra és tüzes test, 
valamint ütés által; elégésnél 57°/0 szilárd és 43°/o 
légnemű termék fejlődik. A 1.-hoz hasonló gyúanyagot 
a chinaiak és a görögök a legrégibb időben ismertek, 
ilyen volt a nevezetes >görög tűz* is, de lövésre 
csak a XIV. szdban kezdték használni és először 
valószinüleg az arabok. F ü s t t e l e n 1. előállítása 
lőgyapot felhasználásával történik. A közönséges v. 
fekete 1. elégésénél súlyának több mint fele része 
szilárd állapotban, részint a fegyverben mint mara
dék, részint pedig finoman szétosztva, mint füst 
marad vissza, mert a kaliumcarbonat-sulfid és 
sulfát égési termékek oly sókat alkotnak, melyek 
magas hőmérséklet mellett is megtartják szilárd 
halmazállapotukat. Ellenben a lőgyapot elégésénél 
magas hőfok mellett: szénsav, nitrogén és viz, tehát 
tisztán légnemű anyagok keletkeznek. _ Az utóbbi 
mint vizgőz száll fel és lehűtéskor köddé sűrűsödik 
és valóban a füsttelen l.-ral való lövésnél hamar 
eltűnő vizgőz észlelhető. 

Lőporgyár, azon telep, a hol a lőport készítik, 
áll zúzóművekből, keverőtelep, szita- és száritó-
házból; az elsőben porrá zúzzák a lőpor alkatré
szeit, erre összekeverik, nedvesitik s a szitaházban, 
feiaprózzák, utolsó művelet a szárítás. 

63 
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Lőporjövedék, az államnak a 1. termeléséből és 
elárusitásából folyó jövedelmi forrása; a 1. és az ezt 
pótló robbantó szerek (dynamit,nitroglycerinstb.) ter
melése és elárusitása az állam kizárólagos joga; ná
lunk a közös hadügyminisztérium felügyelete alatt 
áll. Lő- és egyéb robbantóport kizárólag csak a 
kincstári raktárakból szállított salétromból szabad 
előállítani az állam számára annak, ki termelési en
gedélyt kapott; ezt csak oly teljeskoru egyén kap
hatja, ki feddhetlen előéletű, magyar v. osztrák hon
polgár és a termeléshez szükséges eszközökkel 
rendelkezik; az engedély át nem ruházható. A lőpor 
elárusitása csak belügyminisztert engedély mellett, 
a pénzügyi közegek ellenőrzése alatt történhetik, 
és csak az árjegyzékben foglalt árakon. Az eladó 
a beszerzett és eladott 1.-ról szabályszerű jegyzéket 
tartozik vezetni, melybe minden egyes elárusitást, 
a vevő nevét, az eladott áru nemét és mennyiségét 
be kell jegyeznie. A 1. és ált. a robbantó anyagok
kal való házalás tilos. A 1. külföldről való behoza
talára csak a tüzérségi hadparancsnokság adhat 
engedélyt és behozatali vám fejében 100 kg lőanyag 
után 52'/a frt, minden más robbantó és lobbanó 
szer után 24 frt fizetendő. 

Lőporjövedéki k ihágás , az államnak a 1. tekin
tetében való megkárosítása. A 1.-nak és egyéb rob
bantó anyagnak tilalom elleni termelése, árulása v. 
forgalomba hozása kgonként 16 frt büntetés alá 
esik; azonkívül a kihágás tárgyát tevő anyagot 
lefoglalják és a legközelebbi cs. és k. tüzérszerrak
tárba szállítják, mely kgonként 57 krjával veszi át ; 
a szállítási és egyéb költségek a jövedéki birsági 
alapot terhelik. 
Lőporösszeesküvés , angol, 1. Fawkes. 
Lopótök, a cucurbita lagenaria v. 1. nevű hosszú 

csöves növény megszáradt héja, használják lopónak. 
Lopvanőszők v. rej tvenőszők, kryptogamok, 1. e. 
Loquacitas (lat.), csacskaság, bőbeszédüség. 
Lorántdal, 1. Roland-ének. 
Lórántffy Z s u z s a n n a , erdélyi fejedelemasszony, 

L. Mihály, Sárospatak urának egyetlen gyermeke, 
szül. 1600 körül; 1616. ápril 16-án lépett házas
ságra Rákóczy Györgygyei, ki 1630. Erdély feje
delme lett. Férjével megosztva az uralkodói gondo
kat, a vallásos, fenkölt szellemű, jótékony magyar 
hölgy igazi példányképe gyanánt élt. Ő alapította 
a sárospataki ref. kollégiumot, 1650. Comeniust 
híva annak vezetésére s könyvsajtót állítva mellette; 
azonkívül a debreczeni, váradi, kolozsvári és gyula
fehérvári iskolák fentartásához is sokkal járult. 
A prot. vallás védelmére maga is irt egy könyvet, 
mely »Mózes és a próféták" czimmel Gyulafehér
váron 1641. jelent meg s a nagyszombati jezsuiták 
részéről polémiát idézett elő. Férjét túlélve, Sáros
patakra vonult vissza, s itt f 1660. ápril 18. Szilá
gyi Sándor: L. Zs. emlékezete (Akad. évk. 1872.). 

Loran thus , fakín , növény a fakínfélék (lorantha-
ceae) rendjéből; az e u r ó p a i f, l. europaeus, virága 
fürtös, sárga-zöld: bogyója sárga, levele tojásdad-
hosszúkás, nyeles. Élősdi növény tölgyeken, kivéte
lesen gesztenyén s fehér szádokon. Nálunk minden
hol előfordul, a hot tölgyek vannak. V. ö. fagyöngy. 
Loránt-oszlop, fából v. kőből faragott szobor, 

mely pánczélos, karddal, czimerrel ellátott férfit 
ábrázolt; Eszak-Németország régi városainak főte
rein szokott felállítva lenni, mint a középkori városi 
szabadság és önállóság jelképe; hazai német váro
sainkban is előfordult. 

Lorch, helység Württemberg királyság Jagst kerü
letében, régi benczés kolostora a Hohenstaufok te
metkező helye. 

Lord (ang.), ur; a law ward (a törvény őre) sza
vakból származtatják; általánosságban főrendü, kü
lönösen a herczegek és marquisok fiai mind, a gró
foknak pedig legidősebb fiai. E czimet viselik a 
cabinet egyes tagjai (a tengerészet, kincstár stb. 
l.-ja); 1. l i e u t e n a n t (magyarul: helytartó), az ir 
alkirály czime; l .-mayor (ejtsd: lordmér), a londoni, 
dublini és yorki főpolgármesterek czime. 
Lordosis (gör.), előgörnyedés, előgörbedés, mell-

púp, a gerinczoszlopnak mell felé való elgörbülése, 
különösen a gerinczoszlop egyéb elferdüléseinél és 
csípőizületi lobnál. 

Lordship (ang., -síp), a lordság, a lordi méltóság. 
Lőre, azon nedv, mely a kisajtolt törkölyre öntött 

vizből képződik, némi borize van; gúnyosan igy 
nevezik az igen savanyu és gyönge bort is. 

Lorelei v. Lurlei, St-Goar és Oberwesel közt a 
Rajnából függélyesen kiemelkedő, 132 m. magas 
szikla, egy monda szerint a L. vízi tündér lakása, 
ki bűvös énekével a hajósokat az örvénybe csalja. 
E monda egészen uj keletű s Brentano Kelementől 
(1. e.) származik. 

Lorenz O t t o k á r , német történész, szül. 1832. 
Iglauban, 1860. tanár Bécsben, 1885. Jenában. A 
történetírás elméletén kívül főleg a középkori német 
történelmet míveli s ide vonatkozó munkáiban ha
zánkkal is foglalkozik. 

Lorenzo, San, folyam, 1. Lőrincz. 
Lorenzo di Medici, 1. Medici. 
Loreto, város Ancona olasz tartományban az 

Adriai tenger közelében, 4000 lak. Az angyalok által 
1295. szűz Máriának Nazarethből ide hozott há
zát a székesegyházban őrzik; látogatott bucsujá-
róhely. 

Loret te , régebben a párisiak nyelvén ledér nő, ki 
a grisettetől (1. e.) főleg abban különbözött, hogy 
nagyobb fényt fejtett ki. Nevét valószínűleg onnan 
vette, hogy legnagyobb számmal a Notre-Dame-de-
Lorette templom környékén laktak. L.-dráma, oly 
színmű, mely a l.-k életét festi; ifj. Dumas S. volt a 
megalapítója. 

Lorgnette (francz., lornyet), fogóval ellátott szem
üveg, míndakét szem számára, melyet a szem elé 
tartanak; l o r g n o n (lornyon), szemüveg egy szem 
számára; l o r g n e t t e z n i , l.-en át nézni. 

Lóri, stenops, emlős a félmajmok (prosimiae) rend
jéből, a restmajmok (nycticebina) családjából; lusta, 
nappal faoduban tartózkodó állat, gyümölcsből, ma
darakból, tojásból álló eledele után éjjel jár. A 
k a r c s ú 1., s. gracilis, 25 cm. h., hazája Ceylon; az-
o t r o m b a 1., s. tardigradus, 35 cm. h., hazája Kelet-
India, Szunda-szigetek. Farkuk nincsen. 

Lorica, a római legionáriusok mellvértje. 
Lorient (lorián), város Morbihan franczia depar-

tementben, a st-louisi öböl mellett, 34.000 lak. Erő
dítmények, hadi kikötő, tengerészeti iskola. 

Lőrincz, Szent, 1. Laurentius. 
Lőrincz folyam, Szent L. folyam, Észak-Amerika 

egyik legnagyobb folyója, az Ontario-tó kifolyása, a 
canadai tavak vizét szállítja az Atlanti oczeánba, 
1140 km hosszú, a Lőrincz-öbölbe szakad. 
Lőrinczi (Lehr) Z s i g m o n d , iró, ref. pap, pozso

nyi lyceumi tanár, szül. 1841. szeptemberben, Szt-
Lőrinczen, Tolna m. Irt számos szépirodalmi dolgo
zatot és költeményt. Fordított angolból (Moore, 
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Shakespeare stb.); t 1871.szept. 3. L. Reform. 1871. 
Tanáregyleti Közlöny 1871—72. 

Lőrincz-öböl, S z e n t L.-öböl, Észak-Amerikában, 
830 km hosszú, 370 km széles; három tengerszo
roson át áll összeköttetésben az Atlanti óczeánnal; 
ezek a belle-islei ut, Labrador és Ujfundland közt, a 
déli ut, Ujfundland és Cap Breton közt, a Canso, a 
Cap Breton és Ujskóczia közt. 
Loris-Melikov M i h á l y T a r i e l o v i t s T a i n o v 

gróf, orosz katona, szül. 1826. jan. 1., 1875. lovas
sági tábornok, 1877. az orosz hadsereg parancsnoka 
Armémában, s noha IvfUkhtar basa két izben meg
verte, nov. 18. elfoglalta Karst és csakhamar meg
semmisítette a török sereget; 1878. grófságot nyert, 
később belügyminiszter, 1881. máj. III. Sándor el
bocsátotta, f 1890. 

Lorm H I e r o n y m u s , családi nevén L a n d e s m a n n 
Henrik (1. e.). 

Lorne, marquis, Viktória angol királynő veje, Argyle 
herczeg legidősebb fia (1. Argyle 5) Sir John). 

Lorrain, 1. Claude Lorrain. 
Lorraine (lőrén), Lothringen franczia neve. 
Lortzing G u s z t á v Alber t , német zeneszerző, 

szül. 1803. Berlinben, f 1851. Vig dalmüveivel nagy. 
sikert aratott; a főbbek: > Fegyverkovács «, »Czár és 
ácsmunkás«, >Hans Sachs« stb. 
Lós, község Sopron m., 1442 lak. 
Los Angeles, California állam legrégibb városa a 

L. folyó m., 26.000 lak. Ipar. 
Lóskay Bekény, cist. r. pap, főgymn. tanár, szül. 

1828. febr. 29. Pápán, Veszprém m. Irt számos iro
dalomtörténeti és nyelvészeti dolgozatot. 

Losoncz, rend. tan. város Nógrád m., 7460 lak. 
Losoncz és Tugár patakok közt. Hajdan kőfallal és 
sánczokkal volt kerítve. A piaczon álló temploma 
állítólag 1128. épült. Járásbir. és adóhiv., 1849. aug. 
7—9. az oroszok kirabolták és feldúlták; az égés 
után szabályosabban épült. 

Losonczy,család, a losonczi Bánffyakkal egy törzs
ből ered, s származását a XIV. sz. elején élt Ta
másig vezeti vissza, kinek unokái voltak L á s z l ó , 
1389. Szörényi bán és D e z s ő , 1437. erdélyi vajda. 
Ez utóbbinak ágából származott A n t a l , kir. főpo
hárnok, kit neje Báthory Klára megfojtatott, s test
vére I s t v á n , a temesvári hős, ki mint Nógrád vm. 
főispánja 1547. János király pártjáról Ferdinándhoz 
csatlakozott és mint temesi főispán 1552. jun. 27-től 
Temesvárt a török ellen hősiesen védelmezve, vér
tanúi halállal f július 30-án. 0 volt nemzetsége 
utolsó férfisarja. Leánya, A n n a , Ungnád Kristóf 
horvát bán neje, kihez Szilády Áron szerint Balassa 
Bálint (1. e.) szerelmi költeményeit irta, 1562 táján 
ment férjhez Ungnádhoz, ki 1578. lett horvát bán. 
Kardos Albert szerint (Századok, 1884.) azonban 
Balassa nem L. A.-ba, hanem ennek leányába, Ung
nád Anna Máriába volt szerelmes, kit szintén meg
illet a L. név, mert Ungnádné fiusitott leány volt. 

Losonczy, 1) L á s z l ó , népies költő, szül. 1818. 
május 25-én Kecskeméten, f 1879-ben. Irt igen sok 
költeményt, melyek közül nem egy nagyon népsze
rűvé vált, pl. A vén czimbalmos stb. — 2) Ödön, 
curiai biró, szül. 1841. május 28-án Komáromban, 
ügyvéd, 1861. komáromi városi aljegyző, 1863-ban 
tvszki joggyak., 1867. főjegyő, 1872. kir. tvszki, 
1878. bpesti táblai, 1837. curiai biró. 
Lósy Imre , esztergomi érsek, protestáns családból 

szül., a theologiát és bölcseletet Rómában hallgatta. 
1607. pozsonyi, 1611. esztergomi kanonok, 1623. 

Csanádi, 1625. váradi és 1633. egri püspök, 1637. 
követte barátját és pártfogóját, Pázmány Pétert a 
primási széken, 1638. Nagyszombatban zsinatot tar
tott, f 1642. nov. 9. 

Lösz, szürkés v. barnás, finom szemcséjű homokos 
márga, 15—30°/0 mészszel; igen elterjedt a magyar 
alföldön, a Duna mindkét partján kisebb-nagyobb 
megszakítással mindenütt található és sokszor egész 
40 m. magas falakat alkot, a Bácskában a telecskei 
fensik, Szabadka környékén, a Tisza baloldalán stb. 
Hatalmas rétegekben Khihában fordul elő. Keletkezé
sét valószínűleg a szél működésének köszöni. 

Lőszer, lövéshez szükséges szerek; lövegnél: töl
tény, lövedék és gyutacs; puskánál: töltény (éles és 
gyakorló töltény). 

Lószerszám, hám, a ló vezetésére szolgáló eszköz, 
mely lehet húzós szerszám v. kumet szerszám. 
Lószőr, a ló sörény- és farkszőre, melyet nyersen 

v. tisztítva ipari czélokra használnak; legjobb az 
irlandi, angol és hollandi 1., legolcsóbb az orosz 1.; 
legkeresettebb a fehér szinü; használják a vöröset 
és feketét hegedüvonóra, sisakdiszül, női alsóruha 
előállítására, szita, gomb stb. készítésére és vánkos-, 
matrácz -töltelékül. 

Lot, 1) hajózható folyó Francziaországban, a Lo-
zére hegységben ered, Aiguillon m. a Garonneba 
folyik. — 2) L. departement, ter. 5212 km2, 253.855 
lak. Főváros Cahors. 3) L.-et-Garonne dep., ter. 5354 
km2, 295.360 lak. Főváros Agen. 

Lot, Hárán fia, Ábrahám unokaöcscse, az utóbbit 
elkísérte Kánaánba, azután Sodomában lakott annak 
elpusztulásáig; midőn háza népével menekült, fele
sége az isteni tilalom ellenére kíváncsiságból visz-
szatekintett a pusztuló városra s büntetésbői sóbál-
ványnyá változtatott (Mózes I. könyve, 19, 26.). 

Lotárvár , az Olt szoros őrizésére épült régi kir. 
várak egyike Szeben megyében. 

Lótenyész-intézet, ál lami, 1. lótenyésztés. 
Lótenyésztés, czélja nemes vérű, gyorsaságot és 

kitartást egyesítő, edzett, SZÍVÓS és munkaképes ló-
anyag tenyésztése. A 1. nálunk igen kifejlődött. Ki
tűnő tájlovak: a l i p p i z z a i (fogarasi telep),a m a g y . 
be l fö ld i (nagy-kőrösi telep), az e r d é l y i , nagy és 
kis N o n i u s (Mezőhegyes), az a n g o l t e l i v é r és 
a n g o l fé lvér (Kisbér), az a r a b s t e l i v é r (Bá
bolna), a n o r m a n d i a i (Mezőhegyes), a n o r f o l k i 
(Zeliz), a p e r c h e r o n és n o r i (Kisbér), a k a r s t i , 
czindejri , t r a k h e n i stb. Az országban száznál 
több magánménes van, ezenkívül az országos te
nyésztés czéljából az állam fentartja a l.-i i n t é z e 
t e k e t , mint állami méneseket és méntelepeket (1. e,), 
a ménesbirtok-gazdaságokat, továbbá segélyezi a 
budapesti és vidéki versenyeket, jutalomkíosztásokat 
rendez,- előmozdítja a közös csikólegeíők és kifutók 
létesítését, községek számára ménlovakat nevel és 
ad el, s részt vesz a katonai lóvásárok rendezésében. 

Lótenyésztési alap, 1860. a király által adomá-
nyoztatott, 315.445 frt értékű értékpapírból és a 
káposztás-megyeri kanczatelepből áll. Kamatjövedel
mét, melynek felhasználása iránt a magyar Iovar-
egylet intézkedik, az angol telivér-tenyésztés előmoz
dítására fordítják. 

Lótenyésztési bizottmány, minden vármegyében 
alakított b., mely közvetítő kapocs a kormány, mint 
az állami lótenyésztési intézetek fentartója és a 
tenyésztő közönség között; tagjait és elnökét a me
gyei gazdasági egyesület, a hol pedig ilyen nem mű
ködött, a megye közönsége választja. 
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Lótetü v. ló féreg, gryllotalpa vulgáris, egyenes
szárnyú rovar a tücskök (gryllida) családjából; 5 cm. 
hosszú, nyakpánczéla elől kivágott, hátul legömbö-
lyitett; a melső lábszárak erősen fogazottak, az elő-
lábak laposak, erősek. Színe barna, alul sárgásbarna, 
finom szőrrel. A növények gyökereinek megrágása 
által nagyon kártékony. Földbe ásott s felül nyitva 
hagyott fazekakban fogják, melyekbe éjjeli vándor
lásaik alatt belehullanak ; másutt lyukaikba olajat 
öntenek v. felássák. 

Lothár r ó m a i c s á s z á r o k : 1) I. L., a Karoling 
dynastiából, Jámbor Lajos fia,szül. 795., 817-ben még 
atyja életében császár lett és 820-ban Itáliát kapta 
osztályrészül; 829. Alemannia birtoka miatt fellázadt 
atyja ellen, kit 833. lemondásra kényszeritett ; 834. 
azonban ifjabb testvérei visszahelyezték Lajost a 
trónra. Ennek halála után 840. az egész birodalmat 
igényelte, de megveretvén, a verduni szerződésben 
843. megelégedett a császári méltóságon és Itálián 
kivül Burgunddal s a Rajna, Maas és Schelde közti 
területtel, t 855. szept. 29. — 2) II. L., szül. 1065 
körül; 1106-ban V. Henriktől a szász herczegséget 
kapta, később fellázadt Henrik ellen és 1125. a né
met trónra emeltetett, 1133. római útja alkalmá
val a császári koronát is elnyerte. 1134. császári 
tekintélyével helyre állitá a békét Béla magyar király 
és III. Boleszláv lengyel fejedelem között, f 1137. 
deczember 3. 

Lotharingia , Lothringen (1. e ). 
Lothr ingen (Német-L.), Elzász L. német birodalmi 

tartomány kerülete, ter. 6222 kma, 510.801 lak. 
Főhelye Metz. Németország a frankfurti békében 
1871. szerezte meg. 

Lothringen (francz. Lorraine), 1766 — 1870. fran-
czia tartomány. Maas, Mosel, Meurthe, Vogesek 
departementekből és az Alsó-Rajna dep. némely terü
letéből állott. 1871-ben német birtok lett. Nevét 
I. Lothar-tól nyerte, ki az atyai örökség felosztása
kor 855. ezen területet kapta. Bruno kölni érsek 
953. Alsó- (Lotharingia Mosana v. Ripuaria) és 
Felső- (L. Mosellana) L.-ra osztotta, az utóbbi her-
czegei a XII. szd. óta Brabanti herczegeknek nevez
ték magokat. 

Lothringeni Károly, 1. K á r o l y lotharingiai hg. 
Lothringeni uralkodóház, Elsassi G e r h a r d grófig 

viszi fel eredetét, ki III. Henriktől 1048. Felső-Loth-
ringent kapta hübérül s a l.-i herczegek ősatyjává 
lőn. Utódai közül K á r o l y herczeg 1431. fiu-utódok 
nélkül halván el, az ifjabb ágbeli V a u d e m o n t 
A n t a l folytatta a családfát, melynek egyik ága a 
XVI. szdban Francziaországban a G u i s e házat 
és ennek mellékágait a M a y e n n e , A u m a l e és 
E l b e u f családokat alapította. Lothringen 1733-ig 
maradt a L.-i ház birtokában ; Francziaország, mely 
már az előző században többször elfoglalta a feje
delemséget, ez évben kiűzte F e r e n c z I s t v á n her-
czeget (a későbbi I. Ferencz császárt), ki a Lesz-
czinszky Szaniszló lengyel királynak átengedett feje
delemségért 1738. a toscanai nagyherczegséget kapta 
kárpótlásul, azonkívül a Habsburgház örökösét, 
M á r i a T e r é z i á t vette nőül, és ezzel a H a b s 
b u r g - L o t h r i n g e n - háznak (1. e.) Ausztria és Ma
gyarország ez idő szerinti uralkodóházának lőn meg
alapítójává. 

Loti P i e r r e (Péter), családi nevén V i a u d (vió), 
franczia regényíró, szül. 1850. január; 1867 óta a 
tengerészetben szolgál: jelenleg mint tiszt. Számos 
regényt és elbeszélést irt, részben a tengerészeti, 

japáni és khinai életet rajzolva, 1891. máj. 21. a 
franczia akadémia tagja. Több müvét magyarra is 
lefordították. 

Lotophagok, 1. lotos. 
Lotos , ókori növénynév. A lotophagok (lotos-evők) 

l.-a valószínűleg zizyphus fajok nedvdús bogyókkal; 
Homer l.-a(lótakarmány) talán a melilotus; a mondák 
l.-a, l. nelumbium és nymphaea. 

Lotteria, 1. lottó. 
Lottó, az állam által v. annak felügyelete alatt ren

dezett szerencsejáték ; lehet 1) o s z t á l y s o r s j á t é k . 
melynél bizonyos számú sorsjegyre meghatározott 
nyereség jut és a sors határoz a felett, hogy mely 
sorsjegy nyer, melyik nem ; az o. s.-nál nemcsak 
egész, hanem fél, negyed és nyolczad jegyek is bo
csáttatnak ki, a sorsjegyek kihúzása több időpont
ban történik és a sorsjegy árát a vevő részletekben 
is, minden húzás előtt törlesztheti, de jogában van 
esetleg a játszástól visszalépni; 2) s z á m s o r s j á t é k 
v. tulajdonképeni (genuai) 1., melynél a játszó az 
1 — 90 számok közül 1, 2, 3, 4 v. 5-re tetszés szerinti 
összeget megtesz, és ha a szerencsekerékből, mely
ben szintén 1—90 számok vannak, a megrakott szá
mokat húzzák ki, meghatározott összeget kap ; ez 
utóbbi, minthogy a szegényebb osztályok tömege
sebben vehetnek benne részt, gazdaságilag károsabb 
az osztálysorsjátéknál. A 1. eredetét a velenczei köz
társaságnak a középkorban történt doge-választá-
saira vezetik vissza. 

Lottojövedék, az államnak a 1.-ból való bevétele ; 
hazánkban egyedül a szám- v. genuai lottó áll fenn 
és külföldi sorsjátékokban résztvenni, azok betéti v. 
részletjegyeit árulni, megvenni, újságban hirdetni 
tilos; a tiltott játékok sorába tartozik minden sze
rencsejáték, mely a 1. szervezetével megegyez. 

Lottojövedéki kihágás^ a kincstárnak a l.-j..tekin
tetében való megkárosítása ; engedély nélkül sors
játékot játszók a játékdij 5—15-szeresével büntet
tetnek ; ha a kincstári lottogyüjtő a betéteket a maga 
javára szedi v. ezt megkísérli, az ált. büntető tör
vény által kimért büntetésen kivül az általa elfoga
dott és elfogadni megkísérelt betétek 10 —50-szeres 
erejéig terjedő pénzbüntetéssel és a lottogyüjtési en
gedély elvonásával fenyíttetik; a kihágás 6 hónap 
alatt évül el. 

Lotus, k e r e p , növény a pillangósak rendjéből. 
Számos faja van; a s z a r v a s k., I. cornictdatus, 
Európában, jó takarmány. 

Lotz K á r o l y , magyar képiró, a jelenkori freskó
festészet legjelesebb művelője, szül. 1833. Hessen-
Homburgban. A bécsi képzőművészeti akadémián a 
hires Rahlnak volt tanítványa. Bécsből jött Bpestre, 
hol szakadatlanul él és nagy részt vett a magyar mű
vészet lendületében. A festészet csaknem minden ágá
ban dolgozott, festett arczképeket, népéletet, egyházi 
és történelmi képektt. Igazi művészkép e két utóbbi
ban szerepel és a freskó-festészetnek első képviselője. 
E nembeli műveit különösen a rajz tökélye, a mesteri 
compositio és az erősen történelmi jelleg jellemzi, 
mely egyházi művein is kidomborul. Kiváló alkotása: 
a freskók a nemzeti múzeum lépcsőházában, az aka
démia dísztermében s első sorban az operaház pla-
fondja, melyet a legjelesebb műkritikusok a párisi 
opera hires plafond-festményével állítottak egy sorba. 
Egyházi festményeivel a bpest-ferenczvárosi templom, 
a pécsi székesegyház stb. ékeskedik. A főváros több 
palotáját szintén díszítik művei. A bpesti rajz-tanár
képző intézet tanára, a már megszűnt női festő tar_-
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folyam igazgatója volt, most külön mesteriskola épül 
számára. 

Lotze Rudol f H e r m á n , német bölcsész, született 
1817. Bautzenban, 1844. göttingai, 1881. berlini 
egyetemi tanár, f 1881. Logikai és lélektani előadá
sait leford. Kármán Mór. 

Loubet (lubé) Emil , franczia politikus, szül. 1838. 
decz. 31. Marsanneban, Drőmem.; előbb ügyvéd, 
azután maire, 1876. képviselő, 1887. közmunka-mi
niszter; később senator s a senatus pénzügyi bízott

nak elnöke. Benső barátságban állt Carnot köz
társasági elnökkel, ki 1892 február végén miniszter
elnökké s belügyminiszterré nevezte ki. 
Loudon, 1. Laudon. 
Lough (.ír, laf), tó, öböl, igy L. Allén, Belfast, Car-

lingford, Leane, Neagh, Tay. 
Lóugrás , sakkjátékban a lófigurával való húzás; 

továbá egyik neme a talánynak, melynél vmely költe
mény stb. egyes szavai, szótagjai v. betűi a lóugrás 
alakja szerint a sakktábla mezőin el vannak osztva. 

Louis (francz., luj), Lajos. 
Louisd'or (francz., Iujdór), 1640 óta forgalomban 

levő franczia aranypénz, mely kezdetben 10, később 
24 livre tournois-ra oszlott. 1785 óta 24 15 arany 
frank = 9 78 arany forint; 1795. a 20 és 40 frankos 
darab a forgalomból kiszorította; a kettős 1.-t doub-
l o n n a k (dublón) hívják. 
Louisiade, Melanesiában (Ausztrália) fekvő sziget

csoport, ter. 2200 km2. Bougainville 1768. fedezte fel. 
Louisiana, állam az észak-amerikai Egyesült-Álla

mok déli részén, a Mexikói öböl mentén, területe 
126.180 km2, 1,118.587 lak. Folyama a Mississippi, 
csak belsejében termékeny; éghajlata egészségtelen. 
Fővárosa New Orleans. Nevét XIV. Lajostól nyerte. 
1763-ig és 1800—1803-ig franczia birtok. 
Louisville, Kentucky é.-amerikai államban (Egy.-

Áll.) város, az Ohio m., 200.000 lak. (Uj-Albany és 
Jeffersonsville al). Elénk ipar és keresk. dohánynyal, 
liszttel és sertéssel. 

Lourdes (Iurd), város HautesPyrénées franczia de-
partementben, 6000 lak. Márvány- és palatörés; 
1858. a massaviellei barlangban megjelent szűz 
Mária és ez idő óta látogatott bucsujáróhely; a l.-i 
víz, a barlangban levő forrás vize, melyet a kath. 
hivek világszerte elvisznek. 
Louth (lath), ír grófság, ter. .818 km2, 70.852 lak. 

Főhelye Dundalk. 
Louvain, 1. Löwen. 
Louvel (luvel) P i e r r e L a j o s , szül. 1783. okt. 7. 

Yersaillesben; 1820. febr. 13. a Bourbonok elleni 
gyűlöletből meggyilkolta Berry herczeget, a trónörö
köst. 1820. jun. 7. kivégezték. 
Louvet de Couvray (luvé dö kuvré) J e a n Bap-

t is te , franczia író, szül. 1760. június 11-én Paris
ban, f u. o. 1797. aug. 25-én. A »Les aventures 
du chevalier Faublas* ez. sikamlós regény (ma
gyarul » Faublas lovag kalandjai* czimen jelent meg) 
szerzője. 
Louvois (luvoa) F r a n c o i s Miche l Le T e l l i e r 

marquis de, franczia hadvezér, szül. 1641. jan. 18. 
Parisban, 1688 óta hadügyminiszter, nagy befolyást 
gyakorolt XIV. Lajos katonai vállalataira. 1681. el
foglalta Straszburgot; f 1691. jul. 16. 

Louvre (luvr), a régi franczia királyok nagyszerű pa
lotája Parisban, XIV. Lajos kibővítette s ez a rész az 
Uj-L. 1793 óta a francziák első nemzeti múzeuma; 
a világ egyik legnagyobb ily intézete; 17 külön rop
pant nagy osztályból ál!; szoborművei közt van a 

Miloi Venus ; dúsgazdagok a képtárak, az ó-és közép
kori régiségek tárai, ott őriztetnek a franczia korona 
még el nem adott gyémántjai, a régi uralkodóházak 
koronázási jelvényei s ékszerei stb. — L. nevet vi
sel Paris egyik legnagyobb árucsarnoka is, mely 
a múzeum közelében épült. 

Lovácz, törökül L o v c s a , város Bulgáriában, Plev-
nától délre, mely az 1877. háborúban fontos szerepet 
játszott. 

Lovag, 1) lovas katona; 2) középkori levente, ki 
megfelelő neveltetés és szolgálat után l.-gá üttetett 
(1. lovagintézmény); 3) a lovagrendek (1. e.) tagja; 
4) ma vmely nőnek udvarló, nőt kisérő férfiú. 

Lovagdráma, a ném. irodalomban a múlt század 
vége felé Goethe »Berlichingeni Gottfried«-jének ha
tása alatt kifejlődött irány a szinmüköltészetben, 
mely a középkori lovagi életből vett tárgyakat ked
velte. Utolsó terméke ez iránynak Kleist H. »Heil-
bronni Katiczá«-ja volt. A l.-ák a magyar színpadot 
is elárasztották (xvitézi játékok*), átdolgozóik ren
desen ugy jártak el, hogy a német darab cselekvé
nyét magyar földre s magyar viszonyok közé he
lyezték át. Még Katona József is sokáig ez irány 

-hatása alatt áll, melynek nyomai a »Bánkbán«-ban 
is föllelhetők (az összeesküvők, a lézengő ritter Bi-
berach s egyéb motívumok). 
Lovagias , a régi lovagok módjára a nőnem iránt 

gyöngédséggel viseltető s a maga szeplőtlen becsü
letére kényes; 1. ü g y , melyben vki a becsületén ej
tett sérelem orvoslását keresi. 
Lovagintézmény v. l o v a g i s á g , a középkori kato

náskodás sajátságos szervezete. A lovas harcz tisz
tességesebbnek tartatván a gyalogosok harczánál, a 
hűbérurak teljesítették a lovas szolgálatot, míg a 
birtok nélküli köznép a gyalogságot képezte. A lovas 
szolgálatban résztvevő hűbérurak szorosabb egye
süléséből eredt a 1. A levente 3 rangfokozaton ment 
keresztül: az elsőben mint a p r ó d (1. e.) szolgált 
vmely lovag udvarában (7—14. év), a másodikban 
(14 — 21. év) mint f e g y v e r n ö k , és ennek elteltével, 
ha méltónak találtatott, l o v a g g á ü t t e t e t t . A be
avatás mindegyik rangfokozatba ünnepélylyel volt 
egybekötve. Vallásosság, jó hirnév, harczi vitézség 
és a nők iránti tisztelet voltak főerényei a lovagnak. 
A 1. a XIV. és XV. szdban hanyatlásnak indult 
(rabló lovagok). 

Lovagjáték v. t o r n a , harezjáték neme, melyet a 
középkori lovagok részint mulatságból, részint hadi 
gyakorlat kedvéért v. versenyképen űztek; rendesen 
lóháton, pajzszsal és karddal v. dárdával, néha gya
log is történt. Kezdetben fakard volt a fegyver, vas, 
de él nélküli hegygyei, később dárdát és közönséges 
kardokat használtak, de ezeket megélesíteni nem volt 
szabad. A jutalmat előkelő hölgy adta át a győz
tesnek. Ily l.-ok rendesen lakodalmi, koronázási s 
egyéb nevezetes ünnepélyeken tartattak. Csak az 
vehetett részt benne, ki 4 őst tudott felmutatni, isten
félő és fejedelméhez hű volt. 

Lovagköltészet , a középkori fejedelmek és főurak 
udvarában kifejlődött költészet, melynek művelői 
lovagok voltak. Fejlődése a XI. szd végén kezdődött 
Francziaországban, délen a troubadourok szerelmi 
lyrájával, északon a trouvérek lovagi epikájával; 
amaz aztán a déleurópai, ez az északi országokban 
terjedt el s vert gyökeret. A lovagi eposzokat, me
lyek a különböző klasszikus és középkori monda
körökből vették anyagukat, a XIV. szdban prózában 
írott l o v a g r e g é n y e k k é alakították át, melyeknek 
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elfajulása szülte az Amadisról (1. e.) s más lovagok
ról szóló kalandos könyveket. 

Lovagkor, a középkor azon századai a keresztes 
háborúk után, melyekben a lovagiság virágzott. 

Lovaglás, az embernek azon képessége, hogy a 
lovat kellő ügyességgel és biztossággal személyének 
hordására felhasználja és pedig a négy természetes 
menetben: lépésben, ügetésben, galoppban és karrier
ben. Ezenkívül a műi. circusokban. A 1.-t a görögök 
eleinte nem ismerték, később Thessaliából vitték be 
s eleinte (Theodosiusig) nyereg nélkül; a rómaiak 
már korán ismerték és kedvelték, a byzancziak 
pedig művésziesebben kiképezték. A középkorban a 
1. nagy tekintélyben állott s később Franczia- és 
Angolországban némileg a tudomány színvonalára 
emelték. A magyarok már elejétől fogva nagy ügyes
séggel és előszeretettel űzték a 1.-t. 
Lovagló üteg, tüzérségi alosztag, legénysége lova-

sitott; hadi állománya 8 ágyú, 179 ember, 215 ló. 
Lovagregény, a lovagi életből merített regény, a 

középkori epikának továbbfejlődése (1. lovagkölté
szet). A 1.-ről a magyar irodalomban 1. Bognár 
Theophil dolgozatát (1891). 
Lovagrendek, a keresztes hadjáratok idején kelet

kezett egyházi és világi testületek, melyeknek czélja 
volt a zarándokok és szenthelyek megvédése, se
besültek és betegek ápolása. A világi főfelügyelet a 
nagymester (generális), az egyházi a perjel (prior) 
kezében összpontosult. Nevezetesebb 1. voltak : a 
Johanniták, a Német lovagrend és a Templomosok 
(Templariusok). A 1.-ből fejlődtek a modern polgári 
és katonai érdemrendek. 

Lovar v. m ű l o v a r , 1) jockey, 2) circusi művész, ki 
a^ lovaglásban nagy ügyességet fejt ki s lovon külön
féle mutatványokat ad elő. 
Lovarda, a lovaglás tanítására és gyakorlására 

szolgáló térség; télen fedett helyiséget, f ede t t 1.-t 
használnak. 
Lovaregylet, 1. jockey-club. 
Lovas, község Szerem m., 1426 lak. 
Lóvásárok (katonai), czélja, hogy a hadseregaz 

évente szükségelt lóanyagot közvetlenül a tenyésztő 
közönségtől szerezze be. Rendesen ősszel, de több 
helyen tavasszal is tartatnak. 

Lovasberény, község Fejér m., 3600 lak. 
Lovas-dandár, két lovas-ezredből álló csapattest; 

parancsnoka vezérőrnagy, néha lovassági ezredes. 
Lovas-ezred, hat századból (escadron) álló csapat

test; parancsnoka ezredes. 
Lovas-hadosztály, két lovasdandárból álló csapat

test; parancsnoka altábornagy, néha vezérőrnagy. 
Lovas-katona, 1. lovasság. 
Lovasság, a haderő egyik külön fegyverneme; azon 

csapatok, melyek lóháton teljesitik katonai szolgá
latukat; leginkább portyázásra, kémszemlére, hír
szerzésre és az ellenség üldözésére alkalmazzák, de 
csapattestté (hadosztálylyá) szervezve tettleges részt 
vesz az ütközetben is. Taktikai egysége a század 
(escadron) 156 lóval. Közös hadseregünk lovassága 
áll 14 dragonyos, 16 huszár és 11 ulánus ezredből, 
egy-egy ezred 6 tábori és 1 pótszázadból; állomá
nya: 1599 tiszt, 42.571 ember, 37.023 ló. A honvéd
lovasságot 1. honvédség. 

Lovassági főfelügyelő, a közös hadseregben 
Gemmingen-Guttenberg O. báró altábornagy. 
Lovassági tábornok, a tábornoki karnak III. díj

osztályához tartozó tagja; egyrangu a táborszer-
nagygyal. 

Lovassy L á s z l ó , szül. 1816; jogot tanult, az 
1832—36. országgyűlésen az u. n. országgyűlési 
ifjúság egyik vezére; ez okból Hollósi József kir. 
ügyész az országgyűlés befejezése után 1836. május 
30. Nagyváradon katonai karhatalommal elfogatta. 
A kir. tábla 1837. február 27. 10 évi várfogságra 
ítélte. Az 1839-iki országgyűlés követelésére V. Fer
dinánd a politikai elitélteknek, Kossuthnak, Wesselé
nyinek stb. 1840. ápril 29. kegyelmet adott; de L. 
május 13. elméjében megzavarodva került ki a spiel-
bergi börtönből. Azóta visszavonultan élt rokonai 
körében, f 1892. 

Lovas-század (francz.: escadron), 150 lovas ka
tonából álló osztag; parancsnoka százados (ka
pitány). 

Lóvasut, azon közúti vasút, melynél a vontatás 
lóval történik; a közönségesen alkalmazott rend
szernél u. n. c s a t o r n á s sineket (Loubat-sinek) 
használnak, a kerekek nyomkarimával futnak a sín-
csatornában, a sinek hosszalzaton feküsznek; a pe r -
ambulator-rendszernél a kocsikerekek hengertal-
puak és karima nélküliek, ugy hogy a vágányon 
kivül is járhatnak, a vágányban való járásra külön, 
kiemelhető vezető kerekek szolgálnak. Az első sze
mélyszállító 1. Angliában 1825. nyilt meg. Hazánkban 
az első l.-at, megelőzve ebben a legtöbb szárazföldi 
államot, 1827. Szt. István napján az ország nádora 
jelenlétében nagy ünnepélyességgel nyitották meg; 
ezen 1. a kerepesi vámsorompótól Kőbányáig veze
tett; de csekély jövedelmezése miatt nemsokára fel
hagytak vele. 1837. megkezdték a Pozsony-n.-szom-
bati 1. építését és 1846. befejezték, ezt később loko-
motivos vasuttá alakították át. (L. K. Lipthay Sán
dor. Vasutépitéstan. Bpest 1885.) 
Lovászmester, 1. főlovászmester. 
Lovász-Patona, község Veszprém megyében, 2224 

lakossal. 
Lovcsányi Gyu l a , a bpesti áll. polgári és elemi 

iskolai tanítóképezde tanára, szül. 1850. ápril. 
15.; a földrajzi irodalom terén működik; főműve: 
A Vág és vidéke (Bpest, 1881.) 

Lövedék, vmely távolabb eső test találására 
kilőtt v. hajított test; ilyen: parittyából és vetőgép
ből kihajított kő; íjból kilőtt nyil; a sima mozsár és 
taraczk kőgolyója; a sima löveg ólom- és vasgolyója 
és a vontcsövű puskánál és lövegnél l.-ül használt 
hosszúkás, gömbölyded hegyű ólom- és vastest. Van 
t ö m ö r 1. és ü r l . (shrapnel, gyúl., kartács, bomba, 
stb.); az utóbbinak belső üregében a robbantó töl
tet, golyók, vasdarabok stb. vannak. 
Löveg, a tüzérség fegyvere, melyet bronczból, 

öntött- és kovácsolt vasból és öntött aczélból készí
tenek és rendesen a cső belső átmérője (kaliber) 
szerint centiméterrel jelölnek; ide tartozik: á g y ú 
(1. e.); t a r a c z k v. rövid ágyú, 11 kaliber hosszú; 
m o z s á r , 6 k. hosjzu, mindkettő hajító 1.; — to
vábbá a s z ó r ó 1., mitrailleuse; r e v o l v e r á g y ú , 
különösen torpedónaszádok ellen, 5 csővel, me
lyek egy velők párhuzamos tengely körül forgatha
tók. — A 1. főalkatrészei: cső a závárzattal, talp és 
mozdony. 

Lovelace (lövlesz), Richardson ang. regényíró 
»Clarissa« ez. művének egy alakja, szeretetreméltó 
világfi és nőcsábító. 

Lövelő, injedor, 1. e. 
Lóverseny, lovak versenyfutása a mozgás gyor

sasága tekintetében, ha ez versenypályán egy v. 
több pályabíró jelenlétében pénz-v. tiszteleti díjért. 
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betétért v. fogadási összegért történik. Ősidőktől szo
kásban van, a görögök a hippodromban (1. e.), a ró
maiak a circusban (1. e.) tartották. A középkorban is 
divatban volt; Angliában a XII. század óta. Nálunk 
1525-ből van biztos adat, hogy l.-ek tartattak; ez a 
kelenföldi mezőn folyt le, részt vettek II. Lajos király, 
az urak és a krakkói vajda lovai. Ujabban gróf Szé
chényi István buzgólkodására 1826. Pozsonyban tar
tatott az első, 1827. Pesten ; ugyanekkor megala
kult az első pályafuttatási-társulat, mely 1827. Pestre 
helyeztetvén át, lótenyésztési társulattá alakult; 1829. 
jelent meg az első ^yepkönyv. Azóta az ügy egyre 
fejlődött s ma a bpesti l.-ek (májusban, Szent-István 
napja körül, októberben) európai érdeklődés közt 
mennek végbe; vidéken is több helyen tartatnak. 

Lövés, 1) a fegyver durranása ; 2) a tény, hogy vki 
lő; 3) a seb, melyet a lövedék okoz s mely a szerint, 
a mint a test bizonyos részén van, fej-, nyak- stb. 1. 

Lövész, a katonaságnál, főleg a gyalog csapatoknál 
olyan katona, ki a czéllövési gyakorlatoknál tűnik 
ki; kitüntetésül zubbonyára akasztott v a d á s z boj 
t o t visel. Speciális lövészcsapatok nálunk a vadász
zászlóaljak, Olaszországban a bersaglieri, Franczia-
országban a chasseurs á pied et á cheval. 
Lövészárok, a hevenyészett erődítés egyik neme; 

árokból és mellvédből áll s a gyalogságnak fedezetül 
szolgál a fegyvertüzelés ellen. 

Lövész-egylet, a középkorban a városi polgárság 
körében alakított egylet oly czélból, hogy a férfi 
lakosság, mely támadás esetén a várost védeni volt 
hivatva, a fegyverfogásban gyakorolja magát. Hazai 
városainkban is voltak már a középkorban ily egy
letek, melyek tagjai a város által fentartott lövöldék
ben gyakorolták magokat; a diszlövészet évenkint 
nagy ünnepélyességgel folyt le s a legjobb lövészek 
nagyértékü dijakat nyertek. Ma ez egyletek egészen 
magánjellegüek; tagjaik a lövő sport barátaiból ke
rülnek ki s a költségek a tagdijakból fedeztetnek. 
Hazánkban is több egylet van; de különösen sok 
van Németországban, hol 1861. általános német 
lövész-szövetséggé alakultak, mely időnkint nagy 
lövészünnepélyt rendez. 
Lovinac, község Lika-Krbava m., 1147 lak. 
Lóvonatu vasút, 1. lóvasut. 
Lovrin, község Torontál m., 3798 lak. 
Löw, 1) Lipót , szül. 1811. máj. 22., Czernahorán 

(iMorvaor.), 1841—46. nagy-kanizsai, később pápai, 
1850 óta szegedi rabbi, f 1875. okt. 13. Szegeden. 
jMint tábori pap résztvett a szabadságharczban, 
melynek lezajlása után börtönbe került. A hazai 
zsidóság magyarosodásának, emanczipátiójának, 
művelődésének egyik előharczosa. Összegyűjtött 
munkái megjelentek 1892.;— 2) I m m á n u e l , dr., 
az előbbinek fia, szül. 1854. jan. 20. Szegeden; 
1878 óta ugyanott rabbi. Művei: A szegedi zsidók 
1785-1885. (Kulinyival). A szegedi chevra 1887. 
Szónoklatok s apróbb dolgozatok. 
Lowe, 1. Hudson Lowe. 
Lowell (loel), város Massachusetts észak-ameri

kai (Egy.-Áll.) államban a Concord és Merrimak 
m,, 80.000 lak. Virágzó gyapotgyárak, az Egy.-
Allamok Manchestere. 

Lowell (lóel) J a m e s Russe l , amerikai költő, sz. 
1819. febr. 22. Cambridegeben (Massachusetts), 
1855 óta tanár, 1881—85. amerikai követ London
ban. Igen népszerűek humoros költeményei. 

Löwen (francz. Louvain, hpll. Leuven), város Bra-
bant belga tartományban a Dyle m., 41.000 lak. 

Posztó- és csipkegyártás, sörfőzdék, élénk gabona
kereskedés. Egyetem (1426 óta). 

Lowestoft (lósztoff), város Suffolk angol grófság
ban, 20.000 lak. Kikötő, az angol heringhalászat 
egyik főhelye. Tengeri fürdő. 

Lowoodi árva, szinmű, Currer Bell regénye után 
Birchpfeiffer Sarolta. 

Lowry (ang., lóri v. lőre), szén, koksz, stb. szállí
tására szolgáló, felül nyitott vasúti kocsi. 

Lowther (lóther) J a m e s Vi lmos , angol politikus, 
L. Vilmos képviselő és diplomata fia, szül. 1855., 
1883. képviselő, s mig atyja a szabadelvű párthoz, 
őaconservativokhoz csatlakozott; 1891 —1892. aug. 
külügyi államtitkár lord Salisbury alatt, kinek unoka-
hugát vette nőül. 

Loyalis (francz., lojá-), törvényes, törvényszerű, 
kötelezettségszerü ; az uralkodóházhoz ragaszkodó; 
1.-t a s, törvényszerűség, alattvalói hűség. 

Loyalty szigetek, szigetcsoport Melanesiában, Uj-
Caledoniától keletre, ter. 2743 km2. 1795. fedezték 
fel, franczia birtok. 

Loyola (lojóla) I g n á c z (tkép. I n i g o L o p e z de 
R e c a l d e ) , a jezsuita-rend (1. e.) alapitója, szül. 
1491. Loyola várában Guipuzcoaban. Előbb katona, 
de súlyosan megsebesülvén, a vallásos érzés vett erőt 
lelkén; 1523. Jeruzsálembe zarándokolt, haza térve, 
hittudományokat hallgatott; 1534. dolgozta ki több 
társával a későbbi jezsuita szerzet rendszabályait; 
ő lett 1541. a rend első főnöke, f 1556. juj. 31 . ; 
1622. szentté avatták; emléknapjajul. 31. 
Loyson (loazón) K á r o l y , 1. H y a c i n t h e . 
Lozére, franczia departement, területe 5170 km2, 

135.527 lak. A Cevennek nyúlványai, a L. hegyek 
ágazzak be k.-en. Főhelye Mende. 

Lozornó, község Pozsony m., 1741 lak. 
L. S., a latin l o c u s s i g i l l i = pecsét helye rövi

dítése. 
L. St., a livre sterling (1. livre) rövidített jele, kü

lönben £-lel is jelölik. 
Lubbock (löb-) Sir J o h n baronet, angol tudós, 

szül. 1834. Londonban, bankár és parlamenti tag. 
Művelődéstörténeti és természetrajzi munkákat irt, 
melyek közül a » Történelem előtti idők« magyarul 
is megjelent. 

Lübeck, herczegség,01denburg német nagyherczeg-
ség alkatrésze, ter. 541 km2, 34.699 lak. Főh. Eutin. 

Lübeck, szabad városi köztársaság a német biro
dalomban, ter. 299 km2, 76.485 lak. A hatalmat a 
senatus (14 tag élethossziglan) és a polgárság gya
korolja. Fővárosa L., a Trave m., 63.000 lak. Keresk. 
és ipariskola. Nagy ipar, élénk kereskedelem a Keleti 
tenger kikötői felé, halászat. Kikötője Travemünde 
(2000 lak.). Nagyszerű templomok (Mária 1276., 
Péter, Katalin) gazdag műkincsekkel; 1143. alap., 
1226. szabad birodalmi város, a középkorban a Ke
leti tenger fő német kikötője és a Hansa-szövetség feje. 
Lubina, község Nyitra m., 2907 lak. 
Lübke V i lmos , német műtörténész, szül. 1826. 

jan. 17. Dortmundban. 1876 — 85. műegyetemi tanár 
Stuttgartban, azóta Karlsruheban. Számos műtörté-
neti munkát irt. 

Lublin (Ljublin), orosz-lengyel kormányzóság, ter. 
16.838 km2, 981.246 lak. Főhelye L., a Bisztricza m., 
40.000 lak. Lengyelországnak Varsó után legszebb 
és legélénkebb kereskedelmi helye; posztógyártás, 
évenként nagy vásárok; hatalmas erődítmények. 

Lubliner Hugó, német színműíró, szül. 1846. ápr. 
22. Boroszlóban, előbb gyáros, jelenleg mint író Ber-
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linben él. B ü r g e r H. név alatt számos vígjátékot 
és drámát irt. 

Lubló, 1) 0-, rend. tan. város Szepes m., 2121 lak. 
A 16 szepesi város egyike. Fölötte mészkő-hegyen 
van a még lakható lublói vár, hol a lengyel helytar
tók, az elzálogosított szepesi városok kapitányai, fé
nyes udvart tartottak. A szomszédos völgyben feny
vesek között L. f ü r d ő , égvényes vasas savanyú
víz. — 2) Uj-, község Szepes m., 1028 lak. 

Lubomirsky, lengyel herczegi család, eredetileg a 
Srzeniawa nevet viselte és 1600 körül vette fel a L. 
nevet. L. S e b e s t y é n (szül. 1537. f 1613.), ki II. 
Zsigmond Ágost király alatt magas méltóságokat vi
selt, a török háborúkban szerzett érdemeiért bír. grófi, 
fia S z a n i s z l ó (szül. 1583. f 1649.) pedig, ugyan
csak a török elleni háborúk jeles vezére, 1647. her
czegi méltóságot kapott. Ennek fia G y ö r g y S e b e s 
t y é n (szül. 1616. f 1667.) János Kázmér lengyel 
királylyal nyilt háborút viselt. L. S z a n i s z l ó (szül. 
1704. t 1803.) 1764. lengyel király-jelöltként szere
pelt. Több L. a Lengyelországnak elzálogosított sze
pességi városok kormányzójának tisztjét viselte. 

Lubovszky Ede, lengyel költő, szül. 1839. Kra-
kóban; Varsóban él. Számos regényt, vígjátékot és 
társadalmi színművet irt. 

Lubricans (lat.), sikamlós, csúszós; lubricantia, 
ingert keltő szerek. 

Lubrich Á g o s t , bpesti egyetemi tanár, szül. 1825. 
decz. 28. Beszterczebányán, Zólyom m. Eleinte a papi 
pályára készült, de később egészen a tanügynek 
szentelte magát. Több helyen volt középiskolai ta
nár; 1870 óta a budapesti egyetemen a paedagogia 
tanára. Számos kisebb bölcsészeti és paedagógiai dol
gozatán kívül nagyobb munkái: Neveléstudomány 
1868., melyet az Akadémia megjutalmazott. A neve
lés történelme, 1874. Természetbölcselet, 1889. s 
azóta több kötet. Mint iró a Garamszeghi nevet is 
használta. 1871. a m. tud. Akadémia lev. tagja, mely 
állásáról 1891. lemondott. 

Luby S á n d o r , hirlapiró és költő, szül. 1855. okt. 
30. Balassa-Gyarmaton, 1877. u. o. szépirodalmi 
lapot szerkesztett, 1882. a Budapest, 1884 óta a 
Pesti Hirlap munkatársa. 1880. Börne műveiből egy 
kötet fordítása, 1887. »Tünő perczek« költeménykö
tete jelent meg. 

Luca d'Ollanda (Leideni Lukács), németalföldi 
festő és rézmetsző, szül. 1494. Leidenben, f 1533. 
Festményei is vannak, de érdemet főleg réz- és famet
szeteivel (200-on felül) szerzett, melyekben Dürer 
követője s melyekkel a németalföldi genrefestészet 
terén uttörőleg hatott. 

Lucania (lat.), az ó-korban Alsó-ltália egy részé
nek neve, a tarenti tengeröböl s a Tyrrheni tenger 
közti rész; itt voltak Paestum, Sybaris, Heraklea stb. 
városok. 

Lucanus, szarvasbogár (1. e.). 
Lucanus M a r c u s A n n a e u s , római költő. szül. 39. 

Kr. u. Cordubában (Spanyolorsz.), Seneca unoka-
öcscse, Rómában quaestor és augur volt, t önkeze 
által 65. Műve: »Pharsalia« ez. befejezetlen eposz, 
mely 16 könyvben a Caesar és Pompejus közti pol-
gárharcz eseményeit tárgyalja. Magyarra ford. Laky 
Demeter (1867.) és Baksay Sándor (1869.), részlete
ket Márki József (1882.). 

Lucanus H e r m a n n , német politikus, szül. 1831.; 
1883. porosz közoktatási min. államtitkár, 1888. 
jul. óta II. Vilmos császár polgári cabineti irodájá
nak főnöke. 

Lucca, olasz tartomány, ter. 1410 km«, 300.000 I.„ 
1860-ig herczegség. Főhelye L., a Serchio közelében 
69.000 lak. Tudományos és művészeti akadémia, 
érsekség ; élénk ipar. 

Lucca (lukká) P a u l i n a , énekesnő, szül. 1842. 
ápr. 25. Bécsben, 1859. az olmützi színházhoz, 1860. 
Prágába szerződött, 1861 — 73 a berlini udv. opera 
primadonnája, azóta vendégszerepel, Bécsben él ; 
1868. Rhaden, 1873. Wallhofen neje. 
Lucia, s z e n t , magyarosan L u c z a , szül. Syraku-

sában, mivel nem akart férjhez menni, halálra kínoz
ták; emléknapja decz. 13. 

Luciafa, a délkeleti Európában és Ázsiában tenyé
sző mahaleb cseresznyefának, pruttus makaleb, illa
tos fája, melyet pipaszárul használnak. 

L u c i a n u s ( L u k i a n o s ) , gör.iró,sz. 125. Kr. u.Samo-
satában (Syria), Egyiptom procuratora, halála évét 
nem tudják; szatirikus és bölcsészeti iratai maradtak. 
Lucidum (lat.), világos, fénylő; /. intervallum, 

elmebetegnél a tiszta elméjű időköz. 
Lucifer (lat., világossághozó), eredetileg a hajnal

csillagnak (Venus) elnevezése, mivel a nap előtt kel 
fel. Jezsaiás 14, 12. alapján, hol a bukott babyloni 
király a hajnali csillaghoz van hasonlítva, a L. nevet 
a sátánra vitték át s ma L. alatt a sötétség fejedel
mét értjük. 
Lucilius Ga ju s , római költő, 180. körül Kr. e., 

f 103. A római szatíra megalapítója. 
Lucina, a fény istennője. Rómában Junot, ki a szü

lést oltalmazta, e néven tisztelték. 
Lucius, három pápa, 1) I. L., uraik. 252—53; — 

2) II. L., 1144—45; — 3) III. L., 1181 -85 . 
Lucius Róber t , porosz államférfiú, sjíül. 1835. 

decz. 20. Erfurtban; előbb orvos s bejárta Kelet-
Ázsiát, 1870 óta képv., 1879-90 . földművelési 
miniszter, 1888. bárói rangot nyert. 

Lucknow (Lakhnau), Audh indobrit tartomány fő
városa a Gumti m., 273.000 lak. Számos temploma. 

Lucrativ (lat.), nyereséget nyújtó, l u c r á l n i , nye
részkedni. 

Lucretia, Lucius Tarquinius erényes és szép neje, 
megbecstelenitve Tarquinius Sextus által, önkezűleg 
vetett véget életének, mi a Tarquiniusok bukását 
(510. Kr. e.) vonta maga után. 

Lucretius C a r u s T i t u s , római költő, szül. 98. 
Kr. e., f öngyilkossággal 55. Hires műve a »De rerum 
natura« (a dolgok természetéről) ez. tanköltemény, 
mely 6 könyvben az epikuri bölcsészetet és az ato-
mistikát tárgyalja. Jeles fordítását F á b i á n Gábor
tól birjuk. 

Lucrum (lat.), haszon, nyereség. 
Lucrum camerae (lat.), k a m a r a h a s z n a , régi 

magyar egyenes adó, mely Róbert Károlytól kezdve 
a XVI. század végéig fennállt; a jobbágyok fizették ; 
előbb a kincstárnak az a haszna, mely abból szár
mazott, hogy a forgalomban levő jó pénzt rosszab-
bal váltotta be. Hog r̂ a pénzromlást megakadá
lyozza, az ország e haszonért kárpótlásul a kincs
tárnak ugyanily nevű egyenes adót szavazott meg. 

Lucsivna, község Szepes m., 543 lak. A Magas-
Tátra alatt fensikon fekszik ; nagy parkban hidegviz-
gyógyintézet. 

Lucski, község Liptó m., 1213 lak. Fürdő vasas 
hévvizekkel ; hőmérsékök 31'5° C. 

Lucubratio (lat.), éjjeli munka; éjjeli tanulmány
nyal készült dolgozat. 

Lucullus L u c i u s L i c i n i u s , római hadvezér, 74. 
Kr. e. consul, több izben megverte Mithridatest, 67. 
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visszahivatva, pazar életéről lett hires (innen l u c u l 
l u s i l akomák) , f 57 körül. 

Lucus a non lucendo (lat.), Q u in t i 1 i an után köz
mondássá vált szatirikus példája a helytelen szószár
maztatásoknak : lucus (a liget) onnan kapta nevét, 
mivel nincs benne világosság (non lucet). Hasonló a 
canis a non canetido (1. e.). 
Lucza, a Lucia (1. e.) név magyaros alakja; Lucza 

napja, decz 13-ika, a népéletben többfélekép neveze
tes: 1) a gazdaasszonyok és szolgálók fejüket be
bugyolálva s meszelővel kezükben esténként bejár
ják a szomszédságot s megtapogatják a tyúkok al
felét, hogy annál többet tojjanak. — 2) L. napjától 
kezdve tizenkét napig vigyáznak az időjárásra, s azt 
hiszik, hogy a milyen az első nap, olyan lesz a jövő 
év első hava, amilyen a második nap, olyan lesz a 
második hó stb. Ezt L u c z a k a l e n d á r i u m á - n a k 
nevezik. — 3) E napon fognak a Lucza - széke 
(1. e.) készitéséhez. 

Lucza-széke, kis szék, melyet a babonahivők v. 
tréfakedvelők Lucza napjától kezdve készítenek, de 
ugy, hogy csak karácson böjtjéig legyen készen, s 
melyről azt tartják, hogy ha mestere karácson éjjel 
i.z éjféli mise alkalmával a templomba viszi és ráül, 
a boszorkányokat megismeri, minthogy az oltárnak 
hátat fordítanak. Közmondás: Lassan készül, mint 
a Lucza-széke. 
Lucza-széke, színmű K a t o n a Józseftől. 
Luczenbacher, 1) J á n o s , 1. Érdy; — 2) Pál , fő

rendiházi tag, szül. 1818. Szobbon. Az ország egyik 
legelső vasúti vállalkozója, számos gyár, bánya, ma
lom tulajdonosa. 

Luczerna, v. kék c s i g a c s ő , mcdicago sativa, nö
vény a pillangósak (papilionaceae) rendjéből. Hazája 
Persia v. Média, mint takarmányt miveük, nálunk 
6—10 esztendeig jó termést szolgáltat, a lóherével 
egyenlő tápértékü. A medicagofalcata, s á r k e r e p v. 
svéd l ucze rna és a m. lupulina, k o m l ó s c s iga 
cső, takarmány füvek. 

Luczfenyő, pinuspicea, 1. fenyőfa. 
Luczk v. Luzk, kerületi székváros Volhynia orosz 

kormányzóságban, a Gisetza mellett, 15.000 lak. 
Lud, anser, madárcsalád az úszók (nalatores) rend

jéből. A vad v. s z ü r k e 1., a. ferus, 1 m. h., Észak-
F.urópában és Észak-Ázsiában, északon, de nálunk 
is költ; a vetésekre kártékony, húsa és tolla becses; 
a hói ud (gyöngyvér), a. segetus, repüléskor csapatai 
háromszöget alkotnak. Az ö r v ö s 1., a. iorquatus, 
egyike a legkisebb 1. fajoknak, Észak-Amerikában; 
a bern ike l 1.. bernicla torquata, Island, Grönland, 
Oroszország és Ázsia északi vidékein honos; a ka
nada i v a d l ú d , kül. a Hudson öbölben tenyészik. 
A házi 1., a. domestkus, egész 14 kg. sulyu, tojási 
ideje január- és februárban kezdődik, 14—20, sőt 
több tojást is tojik; a libák rendszerint a 27. v. 28. 
napon kelnek ki. Húsa, zsirja, tolla és mája utján 
nagy hasznot hajt. Különösen hizlalják Pomerániá-
ban, Dél Francziaországban, Elzászban; Elzász kül. 
hires ludmájpástétomairól. Nálunk a hizlalás ugy 
történik, hogy a ludat háromszor naponta tömik 
áztatott tengerivel; kis darabokban sót is kapnak; a 
hizlalás ily módon 3 — 4 hétig tart. Fajtái közül em
lítendők: a közönséges 1., a pomerániai, az emdeni 
v. brémai, a toulousei, a fürtös, a khinai, az egyiptomi 
lud, stb. L. G r u b i c z y Géza , A baromfitenyésztés, 3. 
kiad. Bpest, 1891. 

Ludas, vmely csíny elkövetésében részes. 
Ludas Matyi, Fazekas Mihály komikus eposza. 

Ludbór, cntis anserina, hideg v. hirtelen lelki beha
tások folytán a kisebb bőrizmok összehúzódnak, 
minek következtében a bőr halvány és hideg lesz 
s rajta a faggyumirigyeknek megfelelőleg számos 
apró kiemelkedés támad; ez állapotot nevezik 1.-nek. 

Ludbrég, község Várasd m., 1431 lak. 
Ludenscheidi gombfém, 80°/o horgany és 20%> 

réz ötvénye, fémgomb készítésére szolgál. 
Lüderitzföld, az Atlanti oczeán -partján fekvő te

rület az Oranje folyótól északra, Lüderitz brémai 
kereskedő (f 1886. Afrikában) 1882. vásárolta meg; 
1884. német birodalmi fenhatóság alá került, Angra 
Pequena teleppel (1. az európai államok gyarmatai 
térképünket). 
Lüders S á n d o r gróf, orosz tábornok, szül. 1790., 

1848. a Romániában működő orosz hadak fővezére s 
hazánk területére lépve az erdélyi orosz sereg főpa
rancsnoka, 1855. a déli sereg fővezére, 1861—62. 
Lengyelország helytartója, f 1874. febr. 13. 
Ludi magister (lat) , iskolamester. 
Ludláb v. t ep s i láb,pes valgus s. planus, a láb el

torzulása, melynél a belső lábszél normális bolto-
zottságát elveszítette, ugy hogy járásnál az illető 
az egész talpra lép fel, mi gyors elfáradást, esetleg 
lábdaganatot és gyulladást okozhat. Veleszületett 
örökölhető, de meg is szerezhető (lakatosok, pékek, 
pinczérek). Kezelés: kötések, czipőbetétek stb. által. 

Ludmájpástétom, a Strassburg, Metz és Colmar 
környékén és a badeni nagyherczegségben össze
gyűjtött ludmájból és szalonna, zsir, tojás, gomba, 
petrezselyem, hagyma, fűszer és savanyu tejfel ke
veréséből előállított pástétom, melyet staniollal be
vont porczellánedényben hoznak forgalomba. 

Ludmilla, s z e n t , a csehek első keresztény hercze-
gének, Borczivojnak neje, a kereszténység buzgó 
terjesztője, pogány menye ösztönzésére 927. szept. 
16. megfojtatott; szentté avatták, Csehország egyik 
védszentje, emléknapja szept. 16. 

Ludmony, régi emlékeinkben : ludtojás. 
Ludolf-féle szám, a körre vonatkozó számítások

nál használt azon szám, mely az átmérő s körkerület 
közötti összefüggést fejezi ki: nevét L u d o l f v a n 
C e u l e n mathcmatikustól nyerte; jele it = 3.1415926. 

Ludovika-akadémia (Ludoviccum), magyar hon
védtiszt-képző intézet, közadakozásból jött létre az. 
1808. országgyűlés kezdeményezésére, melyen elő
ször foglalkoztak behatóbban a magyar ifjak katonai 
kiképzésének szükségével. A gyűjtés 29 év alatt l ' /s 
millió frtot eredmén3rezvén, József nádor 1830. tette 
le az épület alapkövét, mely a József-városban, az 
üllői-ut végén épült fel s nevét Mária Ludovika király
néról, I. Ferencz harmadik nejéről nyerte. A szabad-
ságharczot követő abszolút kormány által valódi 
czéljától eltérítve, csak 1872. nyerte vissza eredeti 
rendeltetését, midőn az országgyűlés azt honvéd
tiszt-képző tanintézetté tette. L. még Honvédségi 
Ludovika-akadémia. 

Ludovisi-villa, Róma északi részében, L. Lajos 
bibornok 1622. építtette, hires szoborgyüjtemény-
nyel. Jelenleg Piombino herczegé. 

Ludus (lat.), játék; iskola. 
Ludvércz, 1. lidércz. 
Ludwig Ot tó , német költő, szül. 1813. Eisfeldben 

(Meiningen), f 1865. Színmüveit és beszélyeit erő
teljes jellemzés s magvas nyelv tüntetik ki. Jeles 
Shakespeare-tanulmányokat is irt. 

Ludwigh, 1) G y u l a , a m. kir. államvasutak elnök
igazgatója, miniszteri tanácsos, szül. 1841. Szepes-
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Bélán, János (1. e.) fia; atyja a szabadságharcz után 
külföldre menekülvén Belgiumban nevelkedett sBrüsz-
szelben fejezte be műszaki tanulmányait. Erre Spa
nyolországban mint vasúti mérnök működött. 1867. 
főleg gróf Mikó Imre és Hollán Ernő, a magyar köz
lekedésügy akkori vezetői ösztönzésére a magyar 
állam szolgálatába lépett s fokozatosan emelkedett 
mostani kiváló állásába. 1892. júliusban a felség a 
Lipót renddel tüntette ki; — 2) J á n o s , az előbbi
nek atyja, iró és politikus, szül. 1812. Szepes-Bélán, 
a szabadságharczban képviselő és kormánybistos; 
hazatérvén ismét képviselő és hírlapíró, f 1870. 
július 11. 

Ludwigsburg, a württembergi Neckar ker. főhelye' 
a királyság 2. székvárosa, 17.000 lak., nagy ipar-
Favorité, Monrepos, Solitüde kir. kastélyok. 

Ludwigshafen, város Bajorországban a Rajna m., 
29.000 lak. Élénk kereskedelem és ipar. 

Lueg, hegyszoros Salzburg herczegségben, 8 km. 
h., 19 m. sz., a Salzach hömpölyög keresztül rajta. 

Lueger K á r o l y , osztrák reichsrathi képviselő, sz. 
1844. okt. 24. Bécsben; 1875. u. o. ügyvéd s a köz
ségi képviselet tagja, 1885 óta antisemita képviselő. 

Lues (lat.), ragályos járvány; l. venerea, bujakór. 
Luffa, nővén}' a tökfélék (cucurbitaceae) rendjéből. 

L. aegyptiaca, Egyiptomban és Arábiában; É.-Ameri-
kában mivelik; gyümölcse ehető; ennek edénynya
lábjai mint növényi v. luffaszivacs használatosak a 
fürdőszivacs helyett, továbbá czipőtalpak, kosarak, 
stb. készítésére. 

Lufidsi, hajózható folyó Német-Kelet-Afrikában, az 
Indiai oczeánba szakad. 

Lúg, közönséges értelemben a fahamunak vizzel 
való kezelésénél nyert aljas hatású oldat, melyben 
főleg hamuzsir (1. e.) van, az iparban röviden lúgnak 
neveznek igen sok sóoldatot; jelzőül annak szinét 
v. más tulajdonságát is hozzá teszik. 

Luga, folyó az orosz Pétervár kormányzóságban, 
315 km hosszú, a l.-i ö b ö l b e (a finn tengeröböl egy 
része) szakad. 

Lugano, város Tessin svájczi kantonban a luganoi 
tó m., 7000 1. Regényes fekvésű; őszi és téli gyógy
helynek használják, októberben évenként 8 napi nagy 
vásár, selyemipar. 

Luganoi tó, Tessin svájczi kantonban és Como 
olasz tartományban fekvő alpesi tó, ter. 54 km2, 
279 méter mély. Öblökben gazdag, gőzhajók köz
lekednek rajta, erdők és hegyek környezik, partján 
a gyönyörű Monté Generoso. 

Lugas, boltozott oszlopos folyosó a házsorban, 
különösen a déli vidéken, továbbá kis kerthelyiség 
vagy folyosó, melyet felfutó v. felvezetett növények 
vesznek körül. 

Lugdunum, Lyon latin neve; L.Batqvorum, Leiden. 
Lúgmérő, a marólúgok tartalmának meghatározá

sára szolgáló eszköz. 
Lugo, spanyol tartomány, ter. 9881 km2, 431.644 

lak. Főhelye L., a Minho m., 20.000 lak. Kénforrások 
(32—80" C ) . 

Lúgos, rend. tan. város Krassó-Szörény m., 12.489 
lak., a Temes folyó két partján; áll két községből: 
Oláh és Német L.-ból; amaz a jobb, ez a balparton. 
L. először 1369. említtetik, 1376. kir. vár, 1440. m.-
város volt. Karánsebessel szövetségben állott. Régi 
,ára elpusztult; gör. kath. püspökség, a székesegy
ház a város legszebb terének közepén áll. Díszes az 
apáczakolostor leánynevelő intézettel. Főgymnasium, 
törvényszék, járásbíróság, adóhivatal. 

Lugoshely, község Krassó-Szörény m., 1313 lak. 
Lugosi görög szertart. római kath. püspökség, 

alapíttatott 1853. a gyulafehérvár-fogarasi g. sz. ér
seki tartományhoz tartozik; kiterjed Krassó-Szörény, 
Temes, Torontál, Hunyad vármegyékre s Arad megye 
egyes részeire; püspöke dr. Mihályi Viktor (1. e.). 

Lúgsó, szénsavas kálium v. nátrium; i l ló 1., szén
savas ammóniák; 1. hamuzsir. 

Lugubre (lat.), szomorúan, gyászosan; c a r m e n 1., 
gyászének. 

Lugubritas (lat.), szomorúság, gyász. 
Lugubroso (ol., -rozo), zenében: szomorúan. 
Lúgzás , a fehérnemű tisztítása lúggal v. az ipar

ban bizonyos vegyületeknek kivonása alkalmas hideg 
v. meleg oldó szerekkel. A 1. gyakran alkalmazott 
eljárás a vegyi ipar és kohászatban különösen a réz-, 
ezüst- és aranynyerésnél (1. tüzetesebben ezen fémek
nél) annak porrá zúzott érczeiből. 

Lúgzómű, azon ipartelep, a hol a lugzás történik. 
Luhatsovitz, fürdőhely Magyar-Brod morva kerü

letben ; jód- és brómtartalmu konyhasóforrások. 
Luhi, 1) M a r g i t - f o r r á s , égvényesásványviztelep 

220 m. m., Bereg megyében, Holubina község közelé
ben, a Pinye patak balpartján; vize sok félig kötött és 
igen kevés szabad szénsavat tartalmaz; élvezik bor
ral vegyítve, de első sorban hurut-ellenes szer s a lég
zőszervek, a gége, a légcső, a tüdő, a gyomor hu
rutja ellen s gyomorégésnél alkalmazzák; — 2) Er
z s é b e t - f o r r á s , a másiknak közelében s h ozzá 
részben hasonló ásványvíz. 

Luitpold K á r o l y J ó z s e f V i l m o s La jos , Bajor
ország regens-herczege, I. Lajos király 2. fia, szül. 
1821. márcz. 12. Würzburgban, az 1866. háborúban 
tábornok, 1870 — 71. a főhadiszálláson volt Versail-
lesben, 1886. jun. 10. a kedélybeteg II. Lajos király 
s ennek halála után (jun. 13.) a szintén kedélybeteg 
Ottó király helyett regensi czimmel vezeti Bajoror
szág ügyeit; 1844. ápril 15. vette nőül Flórenczben 
Auguszta (szül. 1825. f 1864.) osztrák-toscanai fő-
herczegnőt. Gyermekei: 1) L a j o s L i p ó t hg., szül. 
1845. jan. 7., neje Mária Terézia osztrák főhgnő. 
— 2) L i p ó t hg. (1. e.), neje Gizella főherczegnő; 
— 3) T e r é z i a hgnő, szül. 1850. nov. 12.; — 4) 
Arnu l f hg., szül. 1852. jul. 6. neje Liechtenstein 
Terézia herczegnő. 

Lujza, porosz királyné, Károly mecklenburg-strelitzi 
herczeg leánya, szül. 1776. márcz. 10. Hannovera 
városában, 1793. ment nőül III. Frigyes Vilmoshoz, 
az "akkori porosz trónörököshöz, ki 1797. király lett s 
kinek nehéz sorsában a franczia háborúk idején hí
ven osztozott, f 1810. jul. 19. Férjével együtt Char-
lottenburgban, az ottani szép mauzóleumban van 
eltemetve. Fiai voltak IV. Frigyes Vilmos (1. e.) po
rosz király és I. Vilmos (1. e.) porosz király és német 
császár. 
Lujza M á r i a Arjjália, belga kir. herczegnő, hg. 

C o b u r g F ü l ö p n é , II. Lipót belga király leánya, 
szül. 1858. febr. 18. Brüsselben, 1875. febr. 4. ment 
nőül Fülöp szász-coburg-gothai hghez, kitől 2 gyer
meke született, és pedig L i p ó t K e l e m e n F ü l ö p 
Á g o s t hg., szül. 1878. július 19. Szent-Antalon és 
D o r o t t y a M á r i a H e n r i e t t e hgnő, szül. 1881. 
ápril 30. Bécsben. 

Lujza-rend, porosz hölgyrend, alap. III. Frigyes 
Vilmos király 1814., neje az akkor már elhunyt Lujza 
királyné (1. e.) emlékére; hazafiúi és emberbaráti te
vékenység jutalmazására szolgál. 

Luka, község Zágráb m., 1256 lak. 
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Lukács, s z e n t , a harmadik evangéliumnak és az 
apostolok cselekedeteinek szerzője, Pál apostol kísé
rője, a hagyomány szerint orvos, későbbi monda sze
rint festő. Emléknapja okt. 18. 
Lukács, l e iden i , 1. Luca d'Ollanda. 
Lukács, 1) An ta l , főrendiházi tag, született 1842. 

Temesvárt. Kereskedelmi pályára lépett, később a 
magyar földhitelintézetnél működött, melynek igazga
tója. Pénzügyi tanulmányokat irt. — 2) Béla, m. 
kir. kereskedelmi miniszter és orsz. képviselő, szül. 
1847. Zalathnán. A középiskolákat Gyulafehérvárt, a 
jogot Bpesten végezte. Korán az irói pályára lépett, 
de már e közben Kerkápoly mellett a pénzügyminisz
tériumban hivataloskodott, 1872. képviselő lett és a 
»Közvélemény« szerkesztője. A magyar államvas
utak újjászervezésekor azok igazgatója, Baross mi
niszterré kineveztetése után pedig a közmunka- és 
közlekedésügyi miniszt. s a keresk. miniszt. átala
kításakor ennek államtitkára, 1892. július keresk. mi
niszter. Sokoldalú irodalmi tevékenységet fejtett ki; 
irt hírlapi czikket, elbeszélést, történelmi és köz
gazdasági munkákat. Fő művei: A m. keleti vasút 
(Kolozsvár 1871.); Az 1848—49. pénzügy, az ere
deti számadások alapján (Budapest 1871); Az arany 
rabjai, elbeszélések Erdély arany-vidékéről (Budapest 
1872. két kiadás). Ausztria és Magyarország pénz
ügyei és adórendszere (Bpest 1870.), Államháztartás 
és adózás Angliában (Bpest 1884.); Ugyanez Fran-
cziaországban (Bpest 1884.). — 3) G y ö r g y , bel
ügymin., államtitkár, szül. 1820. Nagyváradon; jo
got végzett, 1848/9. a belügyminisztériumban szol
gált; azután ügyvéd, 1861. Nagyvárad polgármes
tere s képviselője, 1867— 1875. okt. ismét polgármes
tere, akkor a belügyminisztériumban min. tanácsos, 
1885. jun. 13. államtitkár; 1879. a szent István-rend 
kis keresztese. — 4) L á s z l ó , országgyűlési képvi
selő, szül. 1850. okt. 24. Zalathnán. Jogot végzett, 
nagy utazásokat tett, 1874. a győri jogakadémia 
rendk. tanára, 1878. orsz. képviselő, 1887. miniszteri 
tanácsos a pénzügyminisztériumban, még ez évben 
lemondott és újra képviselő lett. — 5) M ó r i c z , a 
Kisfaludy-Társaság elnöke, született 1812. szept. 5. 
Pesten, f 1879. Számos értekezést irt az aesthetika, 
jog s politikai tudományok köréből. 

Lukács-fürdő, Szent L.-f., fürdőtelep Budapest II. 
kerületében, a József hegy lábától a Dunapartig; 
van iszapfürdő (hőmérséke 27—60° C ) , összesen 11 
kénes hévviz forrás; legmelegebb a »Buzgó* (60° 
C) ; a víz belsőleg alhasi pangás, gyomor-bél-
hurut ellen, a fürdők rheumás bajok, ischias, bőrbe
tegségek stb. ellen javaltak. 
Lukácsy Sándor , a népszínház főrendezője s 

színműíró, szül. 1835. febr. 18. Aradon, ős székely 
családból. Aradon végezte a hat gymnasiumi osztályt, 
atyja elszegényedvén, Nagykikindára ment tanulmá
nyait folytatni. 1851. Kolozsvárt a színészi pályára 
lépett s bejárta Magyarország nagyobb vidéki váro
sait; jó hangzású nevet szerzett s 1876. márcz. 1. 
a népszínház kötelékébe lépett mint rendező, azóta 
folyton ott működik. Irt ötvennél több eredeti szín
művet, melyek kisebb-nagyobb sikerrel az ország 
különböző színpadain adatnak. Ezeken kivül írt tár-
czákat, költeményeket a lapokba. Színdarabjai közül 
legnagyobb sikert arattak : A veres hajú, A zsidó
honvéd, A fenelányok stb. 
Lukania, tartomány, 1. Lucania. 
Lukáts Gyu la , orsz. képv., szül. 1851. szept. 1. 

Székesfehérvárott. 1866. tengerészeti iskolába lépett 

és mint hadnagy nagy utazásokat tett. 1874. jogász 
lett, 1875. az »Egyetértés« belmunkatársa, 1876. az 
Abd-ul-Kerim basának Konstantinápolyba kardot 
vivő küldöttség vezetője, 1877. a török-orosz hadjá
rat idején az » Egyetértés « harcztéri levelezője Mehe-
med Ali táborában, 1880. N.-Várad aljegyzője, 1884 
óta orsz. képviselő és a »Nép Zászlója* szerkesztője. 

Lukianos , görög író, 1. Lucianus. 
Lukmanier , hágó Svájczban, a Medelsi völgyből 

a Blegno és Tessin völgybe vezet, 1917 m. magas. 
Lukokesa, a Lunda (1. e.) birodalom (Afrika), női 

uralkodója ; hivatalosan nem szabad férjének lennie, 
de azért van, sőt egyszerre több is van, kik közül 
a főkegyenczet asszonynak nevezik. 

Lukovi hegység, az északnyugati határlánczolat-
ban ; a vlárai és drietomai völgyek között dny.-é.-k. 
felé vonul. Csúcsai a 800 m. sem érik el. 
Lüktető ér, 1. ütér. 
Lukullusi , 1. Lucullus. 
Lulea, folyó Svédországban, gyönyörű vízeséseket 

és tavakat alkot. Norbotten kerület fővárosa, L. mel
lett szakad a Bottni öbölbe. 

Lully G i o v a n n i B a t t i s t a , hires olasz zene
szerző, szül. 1633. Flórenczben, a párisi nagy opera 
alapitója és igazgatója, f 1687. márcz. 22. Parisban. 
Számos kedvelt operát szerzett. 

Lulna, a Kassai (1. e.) afrikai folyó legnagyobb 
mellékvize. 

Lulungo, a Kongó baloldali mellékvize. 
Lumbago (lat.), ágyéktáji fájdalom; ágyékzsába. 
Lumen (lat.), fény, 1. m u n d i , világos fej, nagy 

tehetség, kiváló szellem. 
Lumineuse, eau v. f o n t a i n e (francz.), a leeső víz

sugár megett alkalmazott különféle szines lámpák 
által megvilágított szökőkút. 

Luminosus (lat.), világos, fényes. 
Lumniczer S á n d o r , orvos, a bpesti orvosi egye

temen a sebészet tanára, a főrendiház tagja, szül. 
1821. Kaposvárt. A szabadságharczban mint orvos 
működött Görgei táborában, később egyetemi tanár, 
1885. a főrendiház tagja. A szakirodalom terén is 
működött; f 1891. 

Lumpáczius, lump, korhely, gézengúz. 
Lumpáczi Vagabundus, Nestroy énekes bohózata, 

melyet Pály Elek és Telepy György átdolgozásában 
még ma is játszanak színpadainkon; a népszínház 
számára Csepreghy Ferencz teljesen átdolgozta. 

Lumsur , telep Ung m., Kis Turiczához tartozik. 
Kénköneges forrásokkal. 
Luna (lat.), hold, a hold istennője a görögöknél 

Selene. Az alchimiában ezüst. 
Lunambul ismus (lat.), holdkórosság. 
Lunarium (ujlat.), a holdnak a föld körül való 

mozgását feltüntető eszköz. 
Lunat ikus (lat.), holdkóros; lunatismus, hold

kórosság. 
Lunatio (ujlat.), azon idő, mely alatt a hold fázi

sainak egész sorozatán átmegy. 
Lunch v. l u n c h e o n (ang., löncs,-n), villásreggeli, 

rendesen déli 12 órakor szokás elkölteni. 
Lund, város Malmöhus svéd lenben, 15.000 lak. 

Egyetem (1668 óta), könyvtár. 
Lunda, néger birodalom Közép-Afrikában a Kuango, 

Lubilas és Kassai közt. Földmivelés, állattenyésztés. 
Főváros Mussumbava Muatyamvo. Nevét a kalunda. 
v. balunda bantu törzstől nyerte; az uralkodó után 
Muata ( = ú r ) Jamvónak is nevezik. A Muata J. mel
lett uralkodó még a Lukokesa (1. e.); a főnemességet 
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a kilolok teszik. Az uralkodói jelvények: karperecz, 
vörös papagájtoll-koszoru, jogar, szőnyeg, érczből 
és gyöngyből készült mellvért. Az uralkodókat a 
népgyűlés ellenőrzi. A dynastia temetkező helye 
Enzai szent hely, a főváros minden egyes király ha
lálával változik. 

Lundenburg, helység Morvaországban, a magyar 
határ közelében, 6424 lak.; a Ferdinánd császár
északi vasút csomópontja. 

Lüneburg, porosz kormány kerület (1866 óta),' ter. 
11.344 km2, 419.937 lak. Azelőtt hannoverai her-
czegség. Itt terül el a l.-i p u s z t a s á g , az Élbe és 
Weser torkolata közt kezdődik e foldhat és az Allerig 
húzódik, 70 km széles, közepén 171 m. magas; ter
méketlen, mocsa-ak, homokterületek, kővel bontva, 
fedik. Főhelye L., az Ilmenau m., 21.000 lak, Közép
kori színezete van, régi épületek; sóforrások, élénk 
kereskedelem és ipar. 

Lunel (lünell), hires bort termelő város Hérault 
francz. depart., a l.-i csatornaés Vidourlem.,6500lak. 

Lunette (francz., lünett), két homlok- és két oldal
vonalból álló erődítés; félkör- v. félholdalaku mező 
vmely boltozat alatt, ablak v. ajtó felett. 

Luneville (lünevil), város Meurtheet-Moselle fran-
czia depart.-ban a Meurthe m., 17.000 lak. 1801. febr. 
9. l.-i béke a német birodalom és Francziaország közt. 

Lunginto, tó Engadinban, Graubündten svájczi 
kantonban, az Inn folyó forrástava. 

Lunkovicza, község Krassó-Szörény m., 1213 lak. 
Lunula (lat.), holdacska, félholdalaku diszitmény; 

az ujjak körmeinek tövében látható félkóralaku fehé
res folt. 

Lupercus (farkasüző), Itáliában a nyájak véd-
istene, később a gör Pánnal (Faunus) egyesitették. 

Lupinjak, község Várasd m., 1325 lak. 
Luppa P é t e r , orsz. képv., szül. 1838. jun. 21. 

Pomázon Pest m., Bécsben műegyetemet hallgatott, 
1857. keleti utazást tett, melyről művet is irt, 1861. 
mérnök és Pest m. tiszt, főmérnöke, 1863. Pomázon 
mintagazdaságot rendezett be, 1875 óta orsz képv. 
Lupsa, község Torda-Aranyos m., 2688 lak. 
Lupulin, 1. komló. 
Lupus (lat.), farkas. Közmondássá vált j'dézet 

Terentius »Ade1phi«-jéből : l. in fabula, a farkas a 
mesében, azaz ha a farkasról beszélünk, ott terem. 

Lupus (lat.), orvosilag b ő r f a r k a s (1. e ). 
Lurkó, kópé, tréfás ember. 
Lusatia (lat.), Lausitz (1. e.). 
Luscitas (lat.), kancsalság. 
Lushai, vad hegyi nép Bengáliának Birma felé eső 

határán. 
Lusiadok, Lusus utódai, a portugálok ; Camoens 

(1. e.) nagy eposzának czime. 
Lusignan (lüzinyán). város Vienne franczia de-

partementeben, Melusina várkastélyának romjaival. 
Lusitania, Portugália neve, melyet lakóitól, a vitéz 

lusitanoktól nyert. 
Lussin (Ossero), osztrák sziget a quarneroi öböl

ben, ter. 187 kma, 11.000 lak. Chersóval és Vegliá-
val a l.-i kerületet alkotja. Halászat, kereskedelem, 
sok tengeri sót szolgáltat. Főhelye L» Picolo, 6000 
lak. Kikötő. 

Lustratio(lat.),ünnepélyes avatás; átnézés; szemle, 
régi emlékeinkben mustrálás (a fogadott katonaság 
feletti szemle). 

Lustre (francz., lüsztr), csillár, finom olvasz
tott üveg; — 2) keresztbe szőtt fénylő szövet söté
tebb láncz- és világosabb mejjék-fonallal; az előbbi 

gyapotból, az utóbbi pedig fésügyapju, alpacca v. 
mohairből készül. 

Lustrum (lat.), a rómaiaknál az 5 —5 évi census 
után tartott ünnep; ma öt évi időszak. 

Luteolin (lat.), a fogas rezeda minden részébe:i 
található sárgás festanyag, melynek timsós vizol-
data iszapolt krétával keverve a b o g y ó s á r g á t 
adja, ez kúpalakú darabka alakban kerül kereske
désbe és másolásra használják, ujabban mindinkább 
kiszorítja a quercitron. 

Lutetia Parisiorum, Paris latin neve. 
Luther M á r t o n , a németországi reformatio meg

indítója és legnagyobb alakja, szül. 1483. nov. 10. 
Eislebenben, hol atyja bányász volt. 1497—1501. a 
magdeburgi és eisenachi iskolákon, azután Erfurt
ban jogot tanult, 1505. az Ágostonrendiek kolosto
rába lépett, hol 1507. áldozárrá szentelték. 1508. 
bölcsészettanár Wittenbergában, s itt megszerezte 
a hittudori oklevelet is. Tezel Jánosnak a bűn
bocsátó levelekkel űzött visszaélései által felinge
relve, 1517. okt 31. kiszegezte a wittenbergi vár
templom ajtajára a nevezetes 95 tételt, melyekben 
erélyesen felszólal a főbb visszaélések ellen. 1519. 
dr. Eckkel L-'pcsében a pápaság felett vitázott s két
ségbevonta az egyetemes zsinatok csalhatatlan-
ságát is. Eszméi rövid időn annyira tért hódítottak, 
hogy 1520. Wittenberga piaczán nyilvánosan el 
merte égetni a pápai kiátkozó bullát. 1521. ápr. a 
wormsi birodalmi gyűlésen V. Károly előtt bátran 
ismételte tanait s veszélybe jutott volna, ha aggódó 
pártfogója: Bölcs Frigyes szász választófejedelem el 
nem fogatja s titkon Wartburg várába nem viteti, 
hol 10 hónapot töltött, az uj-testamentom németre 
fordításával foglalkozva (megjel. 1522., az egész 
biblia Wittenbergában 1534.), melylyel az ujfelnémet 
irodalmi nyelvnek és a modern német irodalomnak 
alapját vetette meg. Ezalatt megindult a képrombo
lás, mely a reformatiora könnyen végzetessé válha
tott volna. L. tehát elhagyta rejtekhelyét s lecsillapí
totta a dühöngőket. 1523. végleg letette a szerzetesi 
csuhát és 1525. nőül vette Bora Katalin volt apáczát, 
kivel boldog és elégedett családi életet folytatott, 
f 1546. febr. 18. Eislebenbe való utazása közben 
s a wittenbergai vártemplomban helyezték nyuga
lomra. Özvegyén kívül egy leányt és három fiút 
(János, Márton, Pál) hagyott vissza. Fiutódai 1759. 
haltak ki. Igen sok munkát és röpiratot irt népszerű, 
erőteljes német nyelven s sok egyházi éneket 
szerzett. Munkái és levelei számtalan kiadást értek. 
Számos magyarral is összeköttetésben állt. Életrajzát 
magy. megírták : Masznyik Endre, Pozsony, 1887., 
Gyurátz Ferencz, Pápa, 1888., Farkas Géza, Mező-
Tur, 1889. 

Lutherani comburantur (lat.), a lutheránusok 
égettessenek meg, az 1525-iki rákosi országgyűlés 
által hozott törvény ^Corp. Jur. Art. 4. §. 4 ) , mely
nek teljes szövege igy hangzik : »A lutheránusok 
az országból mindnyájan kipusztitandók, és bárhol 
találtatnak, nemcsak az egyháziak, hanem a világiak 
által is szabadon megfogattassanak és megégettes
senek.* Hogy e kegyetlen törvényt tényleg alkal
mazták-e, arra biztos adataink nincsenek. Különben 
is nem annyira a vallásos, mint inkább a politikai 
szempont volt irányadó a törvény hozatalánál, 
amennyiben az első lutheránusok hazánkban néme
tek voltak, még pedig az udvarnak befolyásos férfiai, 
kiket a nemzeti párt, mint az ország függetlenségé
nek veszélyeztetőit, minden áron el akart távolítani. 
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Lutheránus egyház, a Luther Márton (1. e.) hitújí
tásából származott egyház, melynek hitvallása 1530. 
az ágostai confessióban (1. ágostai hitvallás) foglalta
tott össze s az ágostai (augsburgi) vallásbékében 
1555. államilag elismertetett. A 1. egyház uralkodó 
északi Németország államaiban, Württembergben, 
Hessenben, Skandináviában, az orosz Balti-tartomá
nyokban és Finnországban; összes híveinek száma 
körülb. 30 millió; a magyart 1. ágostai hitv. evang. 
Magyarországban. 
Lutheránusok, az ágostai hitvallású evang. egy

ház hivei. * 
Lutri, 1. lottó. 
Lutter, 1) J á n o s , a budapesti II. ker. íőgymnasium 

igazgatója, szül. 1830. Lökön, Bars m. Különböző 
intézetekben volt tanár, 1884 óta igazgató. A meny-
nyiségtani szakirodalomban is működött. — 2) Nán
d o r dr., mathematikai iró, szül. 1820. szept. 3-án 
Béren, Nógrád m. A budai főgymnasium igazgatója, 
majd budapesti tankerületi főigazgató volt. Számos 
mathematikai dolgozatot, számtani s algebrai tan
könyveket irt. 1859. az Akadémia lev. tagja, t 1891. 
deczember 30-án. 

Lüttich, belga tartomány, ter. 2895 km2, 751.005 1. 
Főh. L. (vlémül Luik, francz. Liége), az Ourthe ésMaas 
egyesülésénél, 150.000 lak. Egyetem (1816 óta), mű
egyetem, bányászati iskola; fegyver-, üveg-, gyapju-
áruk, lenkelmék gyártása; közelében kőszéntelepek. 
Bazilika (XII. szd.) és nagyszerű templomok. A VI. 
szdban alapított kápolnából nőtte ki magát, 720 óta 
püspökség, Kis Pipin és Nagy Károly székhel3'e. 

Lützelburg, Luxemburgnak régi német neve. 
Lützen, város Merseburg porosz kormánykerület

ben, 3500 lak. 1632. nov. 16. Gusztáv Adolf svéd 
király győzelme a császáriakon, a csatában a hős 
király életét vesztette. 

Lützow, 1) Káro ly , német műtörténész, sz. 1832. 
decz. 20. Göttingában, 1864 óta a bécsi műakadémia 
tanára; számos mütörténelmi munkát irt. — 2) L a j o s 
Ado l fVi lmos báró, a róla elnevezett önkéntes csa
pat vezére, sz. 1782. máj. 18. Mittelmarkban. 1813. 
önkéntes csapatot alakított a francziák ellen, de több
ször megverték, 1814. alezredes, 1815. ezredes, 1832. 
tábornok, t 1834. decz. 6. Berlinben. 
Lux (lit),'..világosság, fény; lux perpelua, örök 

világosság. 
Lux An ta l E r v i n , afrikai utazó, sz. 1847. Velen-

czében, a közös hadseregben tüzérhadnagy, 1875. 
Poggeval bejárta Afrikát s »Loandatól Kembunduig« 
czimü munkában irta le élményeit; azután tanár a 
kis-martoni katonai reáliskolán. 
Luxatio (lat.), ficzam, ficzamodás. 
Luxembourg (lükszanbúr) F r a n c o i s H e n r i de 

M o n t m o r e n c y herczeg, franczia hadvezér, szül. 
1628. jan. 8. Nőül vette a L. ház örökösnőjét, 1661. 
felvette a L. nevet, 1672. Németalföld főparancsnoka, 
1675. tábornagy s az orániai herczeget, a későbbi 
III. Vilmos angol királyt, több izben (1693. jul. 29.) 
Neenvindennél megverte, f 1695. jan. 4. 

Luxembourg (lüxánbúr), régi palota Parisban, a se-
natus székhelye; egyik részében múzeum (élő művé
szek képei és szobormű vei), nagy park; 1615. épült. 
Luxemburg, 1) a l k o t m á n y o s önálló nagyher-

czegség, a német birodalom és Belgium közt az Ar
dennek déli lejtőjén terül el, ter. 2587 km8, 211.088 
lak. Az Ardennek ágazzak be, folyói a Sauer ésMosel. 
Főfoglalkozás az állattenyésztés, földmivelés, vas-
és antimon-bányászat, sörfőzés, cserzés, keztyüké-

szités; jó bor, gabona. Kiviteli czikkek: bor, gyapjú, 
marha, sertés, vas, posztó, sajt, fa, kender, len. A 
lak. franczia, német, olasz, a hivatalos nyelv a fran
czia. Feloszlik Diekirch és Grevenmachern kerüle
tekre; az állam élén a nasszaui családból származó 
nagyherczeg áll, jelenleg Adol f (1. Adolf 3); a rendi-
gyűlés 45 tagból áll. L. 1890. nov. 23-ig Németal
földdel personál-unioban állt, akkor ott kihalván a 
Nasszau-ház fiága, a nőág jutott a trónra. Ellenben 
L.-ban csak a fiág levén örökösödési joggal felruházva, 
e ház egy másik ága alatt önálló lett; a nagyhatal
mak még 1867. május 11-én a londoni értekezleten 
semlegesnek nyilvánították; vámügyileg a német 
birodalom kötelékébe tartozik. Főhetye L. (Lützel
burg), az Alsette m„ 19.000 lak. 1866-ig vár. A ró
maiak idejében gyarmat. — 2) B e l g a tartomány, 
ter. 4418 km2, 218.436 lak. Főhelye Arlon. 

Luxemburgi uralkodóház, V 'a leram limburgi her-
czegtől veszi eredetét, ki nejével Ermesindissel, I. Hen
rik lützelburgi gróf leányával, 1190. kapta a luxem
burgi grófságot. Ennek egyik utóda IV. H e n r i k gr. 
I. Albert csás-zár halála után 1308. VII. Henrik név 
alatt a német trónra emelkedett és a L. császári ház 
megalapítója lőn, melynek négy tagja egyúttal a 
cseh királyi trónon ült, és a legutolsó közülök, Zs ig 
mond császár, a magyar koronát is megszerzé. VII. 
Henrik (1308—1313.) fia volt J á n o s cseh királv 
(f 1346); ennek fia IV. K á r o l y császár (1346—78.), 
ki a császári koronát legidősebb fiára, Ven ez el cseh 
királyra(f 1418.)hagyta,legifjabb fiának Z s i g m o n d 
brandenburgi őrgrófnak pedig az Anjou-ház örököse, 
Mária királynő keze által a magy. trónra nyitott utat. 
Zsigmond utóbb a császári és a cseh királyi koroná
kat is egyesítve fején mint nemzetsége utolsó férfi
sarja f 1437., koronáit vejére: A l b e r t osztrák her-
czegre hagyva; ki által a Habsburg-ház a L. dynas-
tia örökébe lépve, a római császári méltóságot állan
dóan megszerzé, s első izben adott királyt Magyar
országnak és a cseh királyságnak. 

Luxor, a Nilus m. fekvő falu Felső-Egyiptomban, a 
szomszédos Karnakkai Thebais romjain épült. Régi 
egyetemi emlékek ; hires a 1. o b e l i s z k , mely innen 
szállíttatott Parisba saConcordia-téren van felállítva. 

Luxus (lat.) fényűzés, pazarlás; luxiiriosus, fény
űző, pazar fényű. 

Luzern, svajezi kanton, ter. 1500 km2, 135.722 1. 
Igen termékeny. Főhelye L., a Pilátus alján és a 
ReiHznak a vierwaldstátti tótól való kiömlésénél, 
21 000 lak. Turisták sűrűn látogatják; székesegyház 
(nagy orgona), a Pfyffer kertben a l.-i oroszlán (kő-
emlék) az 1792. aug. 10. Parisban elesett svájeziak 
emlékére; 1332. egyesült az ős kantonokkal. 

Luziensteg, megerősített hegyszoros Graubünden 
svájezi kantonban, Tirolba vezet, 727 m. magas. 

Luzsna, község Liptó m., 2110 lak. 
Luzzati (ludz-) Lu ig i , olasz államférfiú, sz. 1841. 

Velenczében, 1867. a paduai egyetemen az államjog 
és nemzetgazdaság tanára, 1871 óta képviselő, 
1891—2. a Rudini Nicotera-cabinetben kincstári mi
niszter. Számos államjogtani müvet irt. 

Lwow, Lemberg lengyel neve. 
Lwow A lexe i , orosz hegedűművész és zene

szerző, szül. 1799. Révaiban, 1854 óta a császári 
zeneintézetek főnöke Pétervárt; f 1870. decz. 28. 
Az orosz nemzeti hymnus szerzője (1833.). 

Lyaeos (gör., gondűző), Bachus mellékneve. 
Lycée (francz. liszé), lyceum (1. e.), a francz. állami 

középiskolák neve. 
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Lyceum (gör. Lykeion), Apolló Lykeiosnak szen
telt liget és küzdtér Athén mellett, hol Aristoteles 
és a peripatetikus bölcsészek tanítottak ; a közép
korban oly iskolák, melyekben Aristoteles munkáit 
magyarázták, jelenleg középiskola, kül. gymnasium. 

Lydia, aranyban gazdag kis-ázsiai tartomány, fő
városa volt Sardes. Az ó-korban a sandonidák és 
merinnádok uralkodtak benne, az utolsó 1. király 
Krösus volt. 

Lyell (lajel) K á r o l y , angol geológus, szül. 1797. 
nov. 14. Kinnordyban Skótországban, ügyvéd Lon
donban, 1831. a geológia tanára a King's College-on. 
t 1875. febr. 22. Londonban. Korszakos jelentőségű 
azon tana, hogy a föld felületének minden kimutat
ható változását még jelenleg is működő erők idézik 
elő. Számos földtani munkát irt. 

Lykantropia (gör.), őrülteknél az a képzelődés, 
hogy farkassá változtak át; főleg a régi Görögor
szágban s a középkorban fordult elő. 

Lykaon, arkadiai király, Zeust emberhússal kevert 
ételekkel kínálta meg, miért farkassá változott át. 

Lykaonia, kis-ázsiai tartomány, Okonion fővá
rossal. 

Lykia, kis-ázsiai tartomány, 546. Kr. e. a perzsák 
foglalták el, majd római tartomány, lakói a l.-iak a 
műveltség magas fokán álltak. 

Lykurgos L o g o t h e t i s , újgörög szabadsághős, 
szül. 1772. Samos szigetén, szervezte a szigetbeliek 
fölkelését, f 1851. mint görög senator és tábornok. 

Lykurgus, Spárta hires törvényhozója, a monda 
szerint a Proklidák régi királyi családjából szárma
zott, szül. Kr. e. a IX. szd. második felében. Spártá-
nak oly alkotmányt adott, mely az összes magán
érdekeket a közös államérdekek alá rendelte. Miután 
megeskette a polgárságot, hogy távollétében nem 
változtatnak törvényein, eltávozott, hogy többé 
vissza ne térjen. 

Lympha (gör) , nyirok, nyirk. 
Lymphadenitis (gör.), nyirkmirigylob ; lymphade-

noma, nyirkmirigydaganat; lymphangiektasia, nyirk-
edénytágulat; tymphangitis, a nyirkedénytörzsek 
lobja. 

Lymphatikus testalkat, petyhüdt, szivacsos al
katra mutató szervezet, nedves, duzzadt bőrrel, rest 
ütérlökéssel, gyenge légzéssel. 
Litnphoma (gör.), nyirkmirigydaganat. 
Lynch-biráskodás, állítólag John Lynchtől szár

mazik, Észak-Amerikában népbiráskodás, midőn arra 
nem hivatott magánszemélyek szolgáltatnak magok
nak bűnügyben igazságot. Főleg gyéren lakott vidé
keken, ahol a hatóság nem képes elég gyorsan se
gélyt v. orvoslást nyújtani, fordul elő, midőn a 
tömeg valakit, a kit bűntény elkövetésével gyanúsít, 
megrohan és nyomban kivégez, vagyis m e g l y n -
ehe l ; noha minden államban szigorúan tiltva van, 
főleg az uj-világban gyakran előfordul. 

Lynchelés, 1. lynch-biráskodás. 
Lynn, város Massachusetts észak-amerikai állam

ban, 46.000 lak. Jelentékeny czipőgyárak. 
Lyon (Hón), Rhone franczia departement fővárosa, 

a Saőne és Rhone m., 416.029 lak. Akadémia, állator
vosi intézet, csillagda, múzeum, képcsarnok. Európa 
legnagyobb selyemgyárai, a selyemipart a XV. szá
zadban menekülő olaszok honosították meg, arany-
ezüsthimzések, vegyészeti szerek, shawlok, divat
áruk, csecsebecsék gyártása, vasöntödék, Paris után 

a legélénkebb franczia könyv- és müvészetiszer piacz, 
nagy kereskedelmi forgalom. L. Francziaország 2. 
legnagyobb városa, erődök környezik, a modern 
városrész a Croix-Rousse alján terül el, a munkások 
a dombon laknak, gyönyörű palotasorok, középüle
tek, templomok diszitik. A rómaiak idejében Lug-
d u n u m , a kereszténység Francziaországban itt vert 
legelőször gyökeret; Lyonnais grófság főhelye volt. 

Lyra v. l í r a , 1. lant. 
Lyrai, érzelmes, alanyias. 
Lyrai költészet, a költészetnek azon ága, mely

ben a költő a maga alanyi érzelmeit fejezi ki. Három 
faja van: a da l , mely egyszerű, szelíd érzelmeket 
ad elő, az óda , mely a lelkesedés tolmácsa, és az 
e l é g i a , mely panaszt, kesergést fejez ki (1. külön). 
Nevét (magy. lan to .s k ö l t é s z e t ) onnan vette, mi
vel régebben a lyrai költeményeket lant (lyra) pen
getése mellett szokták volt énekelni. Innen e költe
mények dallamos, énekelhető külalakja. 

Lyrai szerelmes, azon színész, ki a modern drá
mák és vígjátékok ifjú szerelmeseit játsza, bár a 
gyakorlatban a Romeo, Hamlet stb. szerepeket is 
játszatják 1. szerelmessel, mig Bánkbán, Lear, Mac
beth, Coriolanus (voltaképen erős jellemszerepek) 
a hősszerelmes szerepkörébe osztatnak. 

Lyrikus (lat.), 1) lyrai költő; — 2) érzelmes. 
Lys (Leye), hajózható folyó Belgiumban Lisburg 

mellett. Pas-de-Calais franczia departementben ered, 
Gént m. a Scheldebe folyik. 

Lysis (gör.), oldódás, fokozatos gyógyulás. 
Lysol, kátrányolajból kálilúg segélyével előállított 

készítmény, mely mint fertőtlenítő szer, nagyobb 
oldó erejénél és csekélyebb mérgező hatásánál fogva, 
előnyösebb a carbolsavnál. 

Lyssa (gör.), veszettség. 
Lytta vesieatoria, kőrisbogár (1. e.). 
Lytton (litn), 1) 1. Bulwer. — 2 ) E d w a r d R ó b e r t 

B u l w e r , K á r ó Ív, angol államférfi és költő, szül. 
1831. nov. 8., 1849 óta diplomata, 1876—80. India 
alkirálya, később konstantinápolyi és párisi nagy
követ; f 1891. nov. 24. Mint költő Owen M e r e d i t h 
álnév alatt szerepelt. 

Lyuk v. lik, mélyedés vagy nyilas vmely testben; 
azon földalatti üreg, melyben a borz, róka, tengeri 
nyúl, ürge, egér stb. tartózkodni szokott ; a medvé
nek téli tartózkodásra előkészített fekhelye, főleg 
régi emlékeinkben barlang. K ö z m o n d á s o k és szó
l á s m ó d o k : Hitvány egér az, kinek csak egy ly.-a 
van. — Gyakori eséssel a kis csepp is ly.-at ver stb. 

Lyukasztás, különféle tárgyaknak, rendesen fém
lemezeknek lyukakkal való ellátása bizonyos czélok 
pl. összeillesztések, toldások, szegecselések stb. czél-
jából. 

Lyukasz tó gép, 1. lyukvágó vas. 
Lyukvágó vas , rövid, belül üres vashenger, mely

nek széle meg van élesítve, és bádog, bőr, papir stb. 
átlyukasztására szolgál, emeltyűvel ellátott csavarra 
erősített 1. v.-nak l y u k a s z t ó g é p a neve: nagyobb 
1. g.-et többnyire víz- v. gőzerő helyez működésbe; 
nyomás által lyukaszt, 

Lyuta. község Ung m., 2328 lak., a Lyuta patak 
mély völgyében. Ny. felé a Rúna messzire kidűlő 
nyúlványának lejtői, majdnem függélyesen hanyat
lanak !e Rákóczy katlanába (Rakovszka Jama), 
hol a monda szerint Rákóczyné huzamosan tartóz
kodott. 
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M. 
M, mássalhangzó, ajakhang, mint rövidítés a ma

gyarban m. = mint v. múlt, pl. m. é. = mult évi, 
a. m. = annyi mint, u. m. = úgymint; mértékrend
szerünkben m. = méter; $ latinban M. = Marcus, a 
írancziában M. = monsieur (uram), MM. = mes-
sieurs (uraim); M' a latinban Manlius, skót nevekben 
Mac; mint római számjegy M= 1000, M M = 2000, 
jl = 1,0000.000; a nyelvtanban m. = mascuünum 
(himnem), a zenében m. = manó (kéz). 

Ma, az egyiptomiaknál az igazság istennője, bekö
tött szemmel és fején strucztollal ábrázolják. 

Maadieh v. abukiri tó Egyiptomban Alexandriától 
keletre. 

Maas (francz., Meuse, mőz), hajózható folyó Fran-
cziaországban, Belgiumban és Hollandiában. Felső-
Marne fr. departementben ered a langresi fensikon, 
számos kanyarulatban áttöri az Ardenneket, Gorin-
chem m., a Rajna ágával, a Waal-lal egyesül. 

Maassen F r i g y e s , német egyházjogtudós, szül. 
1823. Wismarban, katholizálva 1855. a pesti egyete
men a római jog rendkiv. tanára; hazánkból 1857. 
eltávozván végűi bécsi egy. tanár. Számos egyház
jogi és jogtört. munkát irt. 

Maastriecht, Limburg németalföldi tartomány fővá
rosa a Maas m., 33.000 lak. Élénk kereskedelem, 
porczellán-, üveg-, bőr- és posztógyártás. Fölötte 
emelkedik a kőfejtéséről nevezetes Pietersberg. A ró
maiak idejében Trajectus ad Mosam. 

Maatschappy (holl., -pej), kereskedelmi társulat, 
hajó-legénység. 

Mab (meb), Shakespearenél tündérkirálynő. 
Mabille-kert (francz., zsardén mábij), mulatóhely 

. Parisban. 
Mabillon (mabijón) J á n o s , franczia tudós, szül. 

1632. nov. 23. PÍerremontban, 1653. benczés, 1664 
óta a Szt.-Germain apátságban Parisban; f u. o. 
1707. decz. 27. A tudományos oklevéltan megalapí
tója. Fontos műveket irt az oklevéltanról és a ben-
czésekről. L. Horvát Árpád: M. J., a diplomatika 
megalapítója, Bpest 1885. 
Mably G á b o r B o n n o t de, franczia iró, született 

1709. máj. 14. Grenobleben, f 1785. ápr. 23. Szá
mos történeti művet irt. 
Mac (skót, mak), rövidítve M' v. Mc, fiu, a skót 

családneveknél gyakori előszócska, megfelel a ma
gyarban fi-nek. 

Macabre (danse m.), 1. danse. 
Mac Ádám, L o u d o n J á n o s , a közutak egyik 

építési rendszerének ( m a k a d a m i z á l á s , 1. e.) felta
lálója, szül. 1756. szept. 21. Skótországban, t 1836. 
nov. 26. Moffatban. A közutak fentartásáról és javí
tásáról több művet irt. 
Macaire (makér), 1. Aubry de Montdidier. 
Macao, sziget Khinában a Sikiang torkolata m., 

portugál birtok, Faipa és Colovane szigetekkel együtt 
ter. 12 km2, 67.036 lak. Megerősített és kikötő városa 
M., 60.000 lak. 

Macarsca, város Dalmácziában, Ragusától nyu
gatra, az Adriai tenger mellett; bortermelés; kikötő. 

Macaulay (mekolé) T h o m a s B a b i n g t o n , l o r d 
M. of Ro th l ey , híres ang. történetíró, szül. 1800. 

Rothley-Templeben (Leicestershire), 1830. az alsó
ház tagja, 1834—38. a kalkuttai felső bíróság tagja, 
1839—41. hadügyi államtitkár, 1857. peer, t 1859. 
Kensingtonban. Főművei: »Anglia története* (megje
lent 1848—1861. magyarul Csengery A. fordításá
ban a m. tud. Akad. kiadványai közt), melyet plas-
tikus előadás és szigorú logikus Ítélet jellemeznek. 
Mintaszerűek kisebb irodalmi tanulmányai főleg 
Byronról, Miltonról, Baconról, Macchiavelliről, Nagy 
Frigyesről, Barére Bertrandról (valamennyi magyarul 
az Olcsó könyvtárban). 
Macbeth (mekbesz), skót király, ki a monda sze

rint Duncan király meggyilkolása után kezébe ra
gadta a hatalmat, de 10 évi uralkodás után Mac-
duff és Malcolm (Duncan fia) által megöletett. E 
monda képezi Shakespeare tragédiájának tárgyát 
{ford. Kazinczy Ferencz 1790., Döbrentei Gábor 
1830., ujabban Szász Károly). 
Maccari C a e s a r , olasz festő, szül. 1840. Sienában, 

az akadémia tanára Rómában. Számos történeti ké
pet festett. 
Maccaroni (ol.), csöves tészta, kemény, afrikai 

búzából készül, többnyire Nápolyban és Genuában, 
nagy fehérnyetartalmánál fogva igen tápláló; sárga 
színét sáfránynyal való festés utján nyeri. 
Maccaroni költészet, oly tréfás költemények, me

lyekben, különböző nyelvek kevertetnek; ilyen pl. 
Petőfinek »Deákpályám« ez. verse: 

Diljgetuer frequentáltam 
Iskoláim egykoron, 
Secundába ponált mégis 
Sok szamár professorom stb. 

Mac Carthy (M' Carthy) J u s z t i n , angol iró, szül. 
1830. Corkban, Londonban él; 1879 óta a képvise
lőház tagja, 1891. az antiparnellita ir párt vezére. 
Számos regényt és történeti művet irt. Nagy müvét: 
Anglia tört. korunkban leford. Szász Béla. 

Macchiavelli (makki-) M i k l ó s , olasz államférfiú 
és történetíró, szül. 1469. Flórenczben; 1498. a tizek 
tanácsának titkára; ezen minőségben fontos dipl. 
ügyeket bíztak reá, melyek közben bejárta egész 
Olaszországot és megfordult Francziaországban. Mi
kor a Medici-ek visszaszerezték a hatalmat Flórencz
ben, megszűnt hivatalnokoskodni; és Medici János 
bibornok elleni összeesküvésben való részességgel 
vádoltatván, száműzték. Csak X. Leo (Medici bibor
nok) alatt volt szabad visszatérnie Medici Gyula 
bibornok titkára lőn, majd ismét száműzetve. Gyula 
bibornok pápává történt választása után haza tért, 
f Flórenczben 1527. jun. 22. Hírnevét történeti mun
káinak köszöni, melyek éles megfigyelő képességről 
és Ítéletről tanúskodnak, de mint irodalmi müvek is 
nagybecsüek. Irt néhány vígjátékot s a VII. Kelemen 
pápa számára »Istorie fiorentins (Flórencz törté
nete) 1 2 1 5 - 1 4 9 2 ' (Flór. 1532). De azon munkák, 
melyekkel világhírre jutott »Discorsi sopra la príma 
decade di Tito Livio« (Livius első 10 könyvére vo
natkozó értekezések, Velencze, 1532.), »Arte della 
guerra« (a háború mestersége, Velencze 1515.) és 
»I1 principe* (a fejedelem, Velencze 1515.) M. mun
káiért sok félreismerésnek és üldözésnek volt kitéve;-
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annak tekintették, aki a haszonlesést, az erőszakos
kodást és zsarnokságot politikai elvvé tette. Művei-

'ben ugyanis azon gondolatnaktad kifejezést, hqgy 
az államok csupán korlátlan hatalommal biró ural
kodó alatt lehetnek boldogok; azzal foglalkozik te
hát, hogy azon módokat kutassa, melyeken az 
uralkodók ilyen hatalomra szert tehetnek. Mindamel
lett M. egyike a legtisztább jellemeknek, kit hazájá
nak sorsa, a mely néhány hatalmas ur zsákmányául 
szolgált, indított müvének megírására; ő volt az 
olasz egység első irodalmi előharczosa. 

Macchiavellismus, Macchiavelli (1. e.) történeti és 
politikai müveiben kifejezésre jutott, azon elv, hogy 
az államfőnek, tekintet nélkül az eszközökre, minden 
módon korlátlan hatalmat kell szereznie. Később ezt 
oda bővítették, hogy az államfő czéljai érdekében 
minden, még törvénytelen és erkölcstelen eszközöket 
is alkalmazhat, mert a politikára sem a jog, sem az 
erkölcsiség nem lehet befolyással; egyedüli vezér
elve a czélszerüség s a czél minden eszközt szente
sit. Mindez azonban Macchiavelli igazi eszméinek 
félreismerésén alapszik. 
Mac Clure (mek klúr) R ó b e r t J á n o s Le Mesu-

r i e r , angol tengerész, szül. 1807. jan. 28. Wexford-
ban, részt vett az 1836—37. és 1848-49-i észak
sarki expeditióban, 1850. a Behring-szoroson ke
resztülhatolt Amerikába, hol felfedezte a rég kere
sett, u. n. é.-nyugati átjárót (M. C.-ut); f 1873. okt. 
18. Portsmouthban. 
Maccs (az olasz maccioból), rothadt, romlott; oly 

egyén, ki játékot vesztett. 
Macdonald, 1) E t i e n n e J a k a b J ó z s e f Sán

d o r tarenti hg., franczia tábornagy, szül. 1765. 
nov. 1. Sancerreben; Napóleon harczaiban részt 
vett, később a Bourbonok hive, f 1840. — 2) 
G y ö r g y , angol költő, szül. 1824. Huntlyban Aber-
deen mellett. Költeményeket, gyermekmeséket és szá
mos regényt irt. 

Mace, község Várasd m.. 1552 lak. 
Mace (ang., mész, kormánybot), az eszak-am. Egye

sült-Államok jelvénye; 13 bot (emlékül a szövetség 
első tizenhárom államára), melyet két köréje font 
ezüst szalag tart össze. A csomón ezüst földteke az 
amerikai sassal (szintén ezüst); 1834. fogad|a el a 
hatalom és méltóság jelvényéül a képviselőház; 
csak ott használják s az ülés megnyitásakor zöld 
malachit oszlopon az elnöki szék mellé helyezik. Ha 
az elnök semmikép sem bir a házban rendet csi
nálni, a ház egy hivatalnokával a m.-t a zavargók 
közé küldi, hogy lecsendesedjenek. Az egyes államok 
képviselőházai szintén készíttettek ily jelvényt; az 
angol alsóház elnöke méltóságát is az előtte fekvő 
m. fejezi ki. 

Macedónia, gör. Makedonia, a régi Görögország 
északi tartománya, ma török tartomány Görögország
tól északra Bulgária, Szerbia és az Aegaei tenger 
közt. A pelasg v. ó-görög eredetű maczedonok Kr. e. 
700 körül szállották meg e vidéket; első királyuk 
I. Perdikkas volt; történeti jelentőségre az ország 
II. Fülöp (1. e.) király (359-336.) és fia Sándor (I. e.) 
alatt jutott. Később a rómaiak szállották meg; 1371. 
török uralom alá került; a görög lakosság 1769. és 
1821 — 22. lázadásai sikertelenek maradtak; legújab
ban a görög és bolgár lakosság közt erős ellentétek 
nyilvánulnak. 

Macerata, kerület Olaszországban, ter. 2777 km2, 
240.000 lak. Főhelye M. a Potenza m., 10.000 lak. 
Jogakadémia. 

Macerálni (lat.), vmely anyag oldható alkatrészeit 
vizzel, borszeszszel stb. való kezelés által kivonni; 
vesződni vkivel. 

Mac Gregor J á n o s , angol utazó, szül. 1825. Gra-
vesendben. tengeren és folyókon (utoljára a Jordánon 
és Níluson) tett merész csónakázásokat, melyekről 
számos művet irt. 

Macher (ném.— csináló), szemfényvesztő, bűvész. 
Machiavelli, 1. Macchiavelli. 
Machinatio (lat.), alattomos cselszövény, fondor-

kodás; m a c h i n á l n i , ármánykodni, cselt szőni. 
Machon, szövött, végnélküli nemez gyári czélokra. 
Machzor (héb.), a zsidó ünnepekre való imakönyv. 
Maciejowice, helység Sjedletz lengyel kormányzó

ságban, 1794. okt. 10. az oroszok győzelme Kosci-
usko lengyel serege fölött. 

Macies (lat.), soványság, lefogyás. 
Macigno (ol. macsmyó), az Alpesek és Apenninek 

krétaretegében található meszes homokkő. 
Macintosh (mekintös) K á r o l y , angol vegyész, 

sz 1766. Glasgowban, f 1843. jul. 25. Dunchattan-
ban ; feltalálta az aczélkészitést a vasnak szén-
hydrátgázban való izzitása által és egy vízhatlan 
ruhaszövetet (Makintosh). 

Macis virág, szerecsendióvirág (1. e.). 
Mack K á r o l y báró, osztrák tábornok, szül. 1752; 

1770. lépett osztrák katonai szolgálatba, 1805. a 
Németországban működő osztrák sereg fővezére, 
okt. 17. Ulmban 20.000 főnyi sereggel megadta ma
gát a francziáknak; ezért 20 évi várfogságra Ítélték, 
később kegyelmet kapott, f 182S. 

Mackau A n n e F r i g y e s A r m a n d b á r ó , francz. 
politikus, szül. 1832. márcz. 29., Elzászba telepedett 
ir családból; jogot végzett, 1866. mint a császárság 
hivatalos jelöltje Orne depart.-ban a törvényhozó 
testületbe választatott, 1876. a képviselőház tagja, 
Í883 óta az egyesült monarchista pártok vezére, 
később a Boulanger pártját is támogatta. 

Mackay A e n a e a s báró, hollandi politikus, szül. 
1838. Nimvegenben; jogász, 1876. képv., 1380-tól 
egész 1890-ig miniszter, 1890—91. miniszterelnök; 
a conservativek vezére. 

Mackeldey F e r d i n á n d , jogtudós, szül. 1784., 
f 1834. Római jogi műveiből az institutiókról szóló 
magyarra is lefordittatott. 
Mackenzie (mekenzi) M o r e l l , angol orvos, szül. 

1837. jul. 7. Leytonstoneban, 1863. kórházat állított 
föl torokbetegek számára, később a gégebántalmak 
magántanára Londonban. Számos művet irt a torok 
és gége bántalmairól. III. Frigyes császárnak ő volt 
orvosa s a kezelést illetőleg szenvedélyes támadá
soknak volt kitéve német részről, f 1892. febr. 3. 

Mackenzie (mékenszi), folyam brit Észak-Ameri
kában, Athabasca néven a Sziklahegységben ered, 
átszeli az Athabasca tavat, melyből mint Rabszolga
folyam a Nagy Rabszolga-tóba lép; utóbbit elhagyva 
M. név alatt é.-ny.-i irányban folyik az Északi Jeges
tenger felé, melybe több ágban szakad. 

Mac Kinley (-li) V i lmos , é.-amerikai politikus, 
szül. 1844. jan. 29. Nilesben (Ohio állam), 1861-ben 
részt vett a polgárháborúban s őrnagyi rangig vitte; 
1867. ügyvéd, 1877. a republikánusok a képviselő 
házba választották, hol a védvámos irány legfőbb 
harczosa lett; tőle származik az ugyn. M. K. bili 
(1. e.); 1892. párthívei a köztártasági elnöki székbe 
akarták kijelölni, de kisebbségben maradtak. 

Mac Kinley bili, a M. K. (1. e.) indítványára az 
északamerikai Egyesült-Államok törvényhozása által 
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elfogadott s 1890. okt. 6. életbe lépett törvény, mely
nek czélja az Egyesült-Államok iparát fejleszteni és 
Európától teljesen függetleníteni. E czélt igen magas 
vámok által igyekszik elérni. A M. K. b. Monroe 
hires tanát: Amerika az amerikaiaké, gazdasági te
kintetben akarja valósítani, és tényleg életbe lépte 
•óta az Európából oda irányuló kivitel csökkent, 
•egyes iparczikkek mint péld. gombok kivitele lehe
tetlenné vált, ellenben az ily iparczikkek szükségle
tének kielégítésére az Egyes.-Államok területén uj 
ipartelepek alakultak. Főleg némely osztrák, első sor
ban bécsi, iparág érzfa bili sújtó hatását. 
Mac-Mahon (mak maón) M á r i a E d m e P a t r i c e 

Mór i cz , magentai hg., ír család sarja, franczia tá
bornagy, szül. 1808. nov. 28. Sullyban. A katonai 
pályán folyton emelkedve, 1859., mint az olasz sereg 
2. hadtestének parancsnoka, döntő befolyást gyako
rolt a magentai csatára, s tábornagy és herczeg lett, 
1864. Algéria főkormányzója, az 1870. porosz-fran-
czia háborúban a Strassburg közelében álló hadak 
főparancsnoka, de Wörthnél megveretett s megsebe
sült; később a Metzben bekerített Bazaine felszabadí
tására indult, Szedánnál sebesülten német fogságba 
került; 1871. a párisi Commune ellen küzdő csapa
tok fővezére, 1873. máj. 24. a franczia köztársaság 
elnöke, de 1879. jan. 30., minthogy monarchikus ér
zelmeivel ellentétbe jutott a képviselőház többségé
vel, leköszönt. 
Maco, az egyiptomi gyapot neve. 
Macon (francz., mászon), kőmives; m a c o n n e r i e , 

szabadkőművesség. 
Macpherson (makferszn) J a m e s , skót iró, szül. 

1738. Kingussieben (Inverness mellett), f 1796. Bel-
villeben. Ossian (1. e.) költeményeinek kiadója, me
lyeket sokáig M. hamisításainak tartottak. 
Macquarie-szigetek, Polynesia legdélibb sziget

csoportja, ter. 440 km2, lakatlanok. 
Macropus, kenguru (1. e.). 
Mácsa, 1) község Arad m., 3696 lak. — 2) község 

Pest ni., 1572 lak. 
Mácsik, metélt v. szaggatott tésztás étel. 
Macska, felis, ragadozó a macskafélék (felina) csa

ládjából. Ide tartozik a v a d m., /. catus, 80 cm. h., 
ordasszürke, feketebarna sávokkal; Európa erdeiben 
él, nálunk is elég gyakori; a vadállományra kárté
kony. A ház i m.,/. domestica, vszinüleg a n u b i a i 
v a d m a c s k á t ó l , / , maniculata, ered. Válfajai a cyp-
TUSÍ, a spanyol, a karthausi v. angoramacska, mely 
•utóbbi becses szőrmét szolgáltat. A m. az egyipto
miaknak szent állata volt, a görögök és rómaiak mint 
házi állatot még nem ismerték. 

Macskafélék, felinae, a ragadozók egyik családja. 
Fejük gömbölyded, fogazatuk igen kifejlett, nyelvük 
reszelőszerü. Elülső végtagjaikon 5, a hátsókon 4 
ujj van; karmaik hegyesek s külön tokba vissza
húzhatok. Uj-Hollandiát s néhány szigetet kivéve, az 
egész földön elterjedtek. 

Macska gerezna, a házi macska kicserzett szőrös 
bőre; a macskát kül. e czélra Hollandiában, Schles-
•wig-Holsteinban és Svájczban tenyésztik; többnyire 
tejjel táplálják, hogy lágy, hosszú szőrű, szép gerez-
nát adjon. 

Macskaszem, asbest szálakkal kevert kovag, sár
gás, zöldesszürke, barna v. vöröses szinü és csi
szolva selyemnemü fényt terjeszt, legszebb a ceyloni 
és malabári m., melyet domborura csiszolva ékkö-
vül és amulettül használnak. 

Macskazene, népszerűtlen személyiségek irányában 

használt módja a közgúny nyilvánításának; abban 
áll, hogy éjjel az illetőnek ablakai alatt fülsértő zajt 
csapnak edények, üstök s egyéb eszközök össze-
verése és a macskák nyávogását utánzó rikolto-
zás és fütyölés által. Francziaországban használták 
először a középkorban, ismét férjhez ment özvegy 
asszonyok kigúnyolására, később mint politikai 
gúnyt népszerűtlen képviselők irányában. 

Macsói bánság, Szerbia északi részében a Száva-
Drinaköztől kelet felé a Moravicza torkolatáig, IV. 
Béla alatt keletkezett, ki e területet vejének, Rosztisz-
láv galicziai herczegnek gondjaira bizta. A XIV. szá
zadban e bánság a szerb fejedelmek terjeszkedéseinek 
ellensúlyozása által, a XV. sz.-ban pedig a török 
elleni védelemben tett kiváló szolgálatokat, mig nem 
1500. a törökök elfoglalták. 
Mácsonya, dipsacus, növény a mácsonyafélék (dip-

saceae) rendjéből. A t a k á c s m., d.fullonum, poly-
vái merevek, hátragörbülők, szára tüskés, levelei 
lándzsásak; a gombok, melyeken vörös virágai álla
nak, erős horgokkal birnak, melyeket posztógyárak
ban a posztó szálainak kifésülésére használnak (L. 
Ipari növények II. ez. tábl. I. kötet.). Fajai még az 
e r d e i m., d. silvestris és a hé j a k u t , m.d.laciniatus, 

Macula (lat.), folt, mocsok, szenny; m. lutea, sárga 
folt (a reczehártyán). 

Maculatura (lat.), a nyomtatás közben elrontott 
ivek; értékét vesztett, el nem adható nyomtatvány. 
Macza, népiesen : szerető, ágyasnő. 
Maczelj hegység, a magyar államterületre (Horvát

ország) hatoló Alpesek rendszeréhez tartozik. A Solta 
forrásától az ország határán húzódik a Dráváig, 
d.-ny.-é.-k. irányban. Alacsony erdős hegység; leg
magasabb csúcsa a Maczelj, 622 m. 
Maczerálni, anyagot vizben v. más folyadékban 

pl. savban, lúgban stb. áztatni pállitás, maratás, 
páczolás czéljából. 

Maczesz, a zsidók kovásztalan kenyere a nyolez 
napi húsvéti ünnep idején; máskép laska v. pászka 
vizből és lisztből készül. 

Maczki Va lé r dr., cistercita-rendi főgymn. tanár 
Egerben s az érseki joglyceum magántanára, szül. 
1847. Egerben. Irt bölcsészeti dolgozatokat és tan
könyveket. 

Maczkó, 1) kis parlagi ló, csikó; — 2) a medve 
népies neve. 

Mád, község Zemplén m., 3480 lak. A Tokaj-hegy
alja egyik főhelye. A várostól k.-re a S z i l v a s i fürdő. 
Vize vas-timsós. 
Máda, község Hunyad m., 499 lak. 
Madách, 1) A l a d á r , M. Imrének egyetlen fia, szül. 

1848. Alsó-Sztregován, jogot végzett a bpesti egye
temen, azután nagy utazásokat tett, összeköttetésbe 
lépett angol és amerikai occultistákkal és spiritisz
tákkal, most Alsó-Sztregován él. Lefordította Wal-
lace könyvét a spiritismusról, s ^Szerelem könyve« 
és »Hangok a pusztán* czimtnel lyrai költeményeket 
adott ki. — 2) Imre költő, szül. 1823. jan. 21. Alsó-
Sztregován, Nógrád m. Tanulmányait a pesti egye
temen befejezve, 1843. nógrádmegyei tiszt, aljegyző. 
1845. jul. 20. megnősült, s csesztvei birtokán gazdál
kodott. Noha a szabadságharezban betegsége miatt 
részt nem vett, 1852. mégis elfogták. 1853. aug. 20. 
kiszabadulva, haza sietett, hol boldogság helyett 
földúlt családi tűzhely várta. Nejétől elválva, egé
szen visszavonultan élt, s a költészetben keresett vi
gasztalást. Ekkor dolgoztaki »Az ember tragédiáját*, 
1861. a balassa-gyarmati választókerület képvise-
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lője s jeles szónoklatával tűnt föl. Ugyanezen év ok
tóberében mutatta be Az ember tragédiáját a Kis
faludy Társaságban Arany János, kinek szerző bírá
latra elküldte. Művét e társaság adta ki. 1862. a Kis
faluéi Társaság, 1863. az Akadémia választotta tag
jává. Dicsőségét nem soká élvezhette, f 1864. okt. 5. 
Főműve: Az ember tragédiája, nagyszerű concepti-
óban az ember sorsát akarja megmutatni; az egész 
tele van mély bölcseleti gondolatokkal, magasan 
szárnyaló eszmékkel. Csak itt-ott látszik meg a nyelv
vel és verseléssel való küzdelem nyoma. 1883. Paulay 
szinre alkalmazta, s azóta a színpadon is nagy siker
rel adják, legutóbb (1892.) Hamburgban és Bécsben. 
Egyéb munkái: néhány szinmű s egy kötetnyi költe
mény; ezekben borongós lelke tükröződik. Összes 
munkáit 1880. adta ki Gyulai Pál. Az ember tragé
diája Zichy Mihály gyönyörű rajzaival diszkiadás-
ban s népszerű olcsó kiadásban külön is megjelent. 
Németre még 1865. lefordították, később Siebenlist, 
Spóner Andor és Dóczy Lajos. L. Bérczy Károly, M. I. 
emlékezete. Kisf.-Társ. Évi. Uj f. III.; Riedl Frigyes, 
M. J. Budapesti Szemle 1880.; Arany J., M. bevezetése 
a Kisf.-Társaságba. Kisf.-Társ. Évi. Uj f. I.; Szász 
Károiy, Az ember tragédiájáról. Szépirodalmi Figyelő 
1862.; Zilahy Károly (M. munkái II.) Az ember tragé
diájáról. ; Erdélyi, M. I. tragédiája, Pályák és Pálmák; 
Alexander B. Faust és az ember tragédiája. Reform, 
1871.; Pulszky F, Külön vélemény, Pesti Napló 
1883. s a polémia a Főv. Lapokban és Budapesti Hír
lapban 1883.; Gajári Lajos, Faust hatása az ember 
tragédiájára, Philologiai Közlöny 1884.; Greguss, A 
nő M. Ember tragédiájában. Tanulmányai I.; Palágyi 
Menyhért, M. neje. A Hét 1890.; Kelemen Béla, M. 
lyrai költészete. Főv. Lapok 1885. I.; Kovács Gyula, 
M. Mózese. Ellenzék 1888.; Hoitsy, M. mint csilla
gász. Főv. Lapok 1879. II. 

Madagaszkár, sziget és franczia védállam Afriká
ban, a föld legnagyobb szigete (nagyobb mint a 
német birodalom), területe Nossi Bé, St. Marié de 
M. szigetekkel 591.671 km2, 5 (mások szerint 3V») 
millió lak. Hosszan elnyúló gránit- és gneisz-vonal
ból áll, melyhez nagyszámú vulkán (Antakaratra 
2630 m.) sorakozik; belseje 1400 m. magas, déli 
része kevéssé ismeretes, itt száraz lapály húzódik 
a tenger felé, mig északon vulkanikus jellegű fensik 
terül el. Folyói: Onibe Mangoro, Vanana Mananjara, 
Betsiboka, Onilahy, Mangoka, Mánia; tavai: Alaotra, 
Itasy ; öblei: Bometoke, St. Augustin, Autongil, Au-
tomboka, William Pitt, Ambaro, Passandava, Rafala, 
Raminitoc, Mahajamba, Marambitra. A hegyekből 
nagy mennyiségben nyernek ként, graphitot, vasat, 
mágnesvasat, aranyat. Keleti részének lakossága 
(madagaszok) és a nép nyelve maláj eredetre mutat; 
az uralkodó a Hova faj, hozzájok járulnak a saka-
lavok, kik mint amazok európai módon ruházkod
nak; a sziget déli és nyugati részén laknak a törpe 
vasimbák, arabok, hinduk és suahelik. Államvallás 
a kereszténység, de fetisimádás és az ősök tisztelete 
is honos. Élén a király áll, jelenleg III. Ranavolo 
királynő, ő a legfőbb pap és hadúr; a főváros 
Tananarivo, főkikötők Tamatave és Majunga. M.-
nak a középkori velenczei utazó, Marco Polo ne
vezte el. Uralkodója I. Radama (1818—28) a keresz
tények barátja volt, az angolokkal érintkezve, sere
gét európailag szervezte, eltörölte a rabszolgaságot 
és az iskoláztatást felkarolta. Utána neje, Ranavolo 
következett, ki férjét meggyilkoltatta és pogány szel
lemben uralkodott; 1861—63. II. Radama, kit meg

öletése után Rasoherina követett; ennek utódja 1868. 
II. Ranavolo Manjaka, ki alatt az angol befolyást 
a franczia kiszorította. A most uralkodó királynő 
III. Ranavolo (szül. 1862.) 1882. lépett trónra; hosz-
szu küzdelmek után a francziák 1885. arra kénysze-
ritették, hogy franczia védnökség alá helyezkedjék. 

Madame (francz., madám = asszonyom), Fran-
cziaországban eredetileg a női szentek czime, vise
lik még apáczák, főleg nemes alapítványi hölgyek; 
a franczia királyi udvarnál királykisasszonyok, to
vábbá a király legidősb testvére nejének czime; 
ma általánosan igy czimezik a férjes nőt Franczia-
országban. 

Madapollam, gyapotból készített, nem mustrázott 
szövet, mely keresztbe van szőve. 
Madár, község Komárom m., 1698 lak. 
Madarak, aves, a gerinczesek (vertebrata) körének 

egyik osztálya, mely szervezete tökéletességére az 
emlősök mellett foglal helyet. Csontvázuk finom 
alkotású, a csontok velő helyet levegőt tartalmaznak 
(pneumaticitas). Az állcsontok csőrré alakultak; az 
alsó káva a n é g y s z ö g c s o n t t a l , os quadratum, 
ízül a koponyához. A nyakcsigolyák száma 9 — 24, 
a hátcsigolyáké 7—11, a farkcsigolyáké 6 — 8. A 
bordaporczokat a s z e g y b o r d a c s o n t o k , ossa 
stemocostalia, pótolják. A szegycsont a repülőknél 
tarajjal ellátott. A vállöv a lapoczkából, hollóorr
csontból és a kulcscsontnak megfelelő v i l l a c s o n t 
ból , furcula, áll. A mellső végtagok repülő szer
vekké, s z á r n y a k k á , alakultak. A medencze alul 
nyitott, a hátsó végtagokon a lábközépcsontok egy 
csonttá: csűd , tarso metatarsus, alakultak. Izomza
tuk kifejlett, kül. a mellizmok; az egyes tollakhoz 
3 — 4 izomrost megy. Megkülönböztetik a szárny 
evező - , remiges, s a fark k o r m á n y t o l l a i t , rec-
trices (bőv. 1. tollazat). Legtökéletesebben kifejlett 
érzékszervük a szem, melynél a 2 szempillához még 
egy harmadik védőhártya, a p i s l o g ó h á r t y a , járul; 
a szaruhártya mögött lemezekből alkotott csontgyürü 
van; az érhártyától az üvegtesten át a lencse felé 
emelkedik egy legyező alakú, redőket alkotó hártya: 
a fésű ; a reczehártyában a csapok száma túlnyomó. 
Hallásuk éles; a hallási csontocskákat a kengyelnek 
megfelelő o s z l o p o c s k a , columella, pótolja. A táp
cső gyakran kihasasodik s a zacskószerű b e g y e t , 
ingluvies, alkotja. A belek hossza a test egy — egész 
tizenötszöröseközött ingadozik. A végbél a hugy- és 
ivarszervek nyilasával együvé folyva, ü r g y ü t, 
cloaca, alkot. Szivük 2 pitvarra s 2 kamrára osztott; 
vérük piros, meleg. Tüdejük a testüreg hátsó falához 
nőtt; a belégzett levegő egy része a velőtlen csontok 
üregeibe jutva, a test fajsulyát jelentékenyen csök
kenti. A hang képzésére az alsó v. éneklő gégefő 
szolgál, mely egyeseknél (gólya, strucz) hiányzik, 
másoknál külön izmocskák hozzájárultával sajátsá
gos, kitűnő alkotásu^énekkészülékké alakult. A m.-ak 
mind tojások által szaporodnak, melyeket többnyire 
testük melege által költenek ki. Amnionnal és allan-
toissal fejlődnek; az allantois itt az ébrény légzésére 
szolgál. A költés ideje különböző, p. o. az ökörszem 
11 napig, a tyúk három hétig, a lud, kacsa, pulyka 
kb. 4 hétig, a hattyú 6 hétig költ. A tojásból kikelő 
fiókák némelyeknél gyámoltalanok s a fészekben 
maradnak, szüleiktől tápláltatnak; ezek a fészken
ülők, insessores, mig más fajok fiókái azonnal ki
kelés után maguk látnak táplálék után; ezek a 
f é s z e k h a g y ó k , nidifagae. Egyes fajok hazájukat 
nem hagyják el; ezek á l l a n d ó m a d a r a k (p. o. 
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•a verebek), mások élelem végett nagy területeket 
kénytelenek bejárni; ezek a b a r a n g o l ó k aves no-
madicae, p. o. a czinke, ismét mások születéshelyü
ket, mielőtt az élelem hiánya, a zord időszak beál-
lana, odahagyják s melegebb, eledelben dus tájakat 
keresnek fel; ezek a k ö l t ö z ő k . Kb. 8000 faj isme
retes; ezek között 500 európai. A 150 ásatag fajból 
a legrégibbek (eltekintve a jura-korszakbeli archeo-
pterix-iöl) a krétakorszakból valók. Felosztásuk: 1. 
futók, cursores; 2. éneklők, oscines; 3. kúszók, scan-
sores; 4. rikácsolok, clamatores; 5. ragadozók, rap-
iaiures; 6. galambok, cofumbae; 7. tyúkok, gallinae; 
8. gázlók, grallatores; 9. úszók, natalores. 
Madaras, község Bács-Bodrog m., 5442 lak. 
Madarassy Pál , az osztrák-magyar bank alkor

mányzója, a főrendiház tagja, szül. 1828. jan. 25. 
Egerben. Jogot végzett, 1847. ügyvéd és hevesme-
gyei alügyész, 1848. a pénzügymin.-ban szolgált, 
1867. pénzügymin. osztálytanácsos, 1868. min. ta
nácsos, 1873-83 . helyettes államtitkár. 1884-92. a 
pénzügyi közigazg. bíróság elnöke, 1892. az osztr.-
magyar bank bpesti főintézetének alkormányzója. 
Több pénzügyi tanulmányt, Tarnay Pál néven ere
deti színdarabokat irt s Zola számos regényét ma
gyarra fordította. Petőfi költeményei közül többet 
volapük-nyelvre fordított. 

Madarász, község Szatmár m., 1593 lak. 
Madarász, 1) Imre, orsz. képv., szül. 1846. T.-Abá-

don, tanulmányai végeztével segédlelkész, 1872. 
i-endes lelkész, majd egyházmegyei aljegyző, tanács-
biró, egyházker. képviselő, később főjegyző lett, 
1887 óta orsz. képviselő. Az irodalom terén mint 
egyházi beszédiró működött. — 2) József , orsz. 
3;épviselő, szül. 1814. Nemes-Kisfaludon Somogym. 
1832-36. követ, 1848. mint képviselő követte az 
•országgyűlést Debreczenbe; a szabadságharcz után 
1856-ig Kufsteinban raboskodott, 1861 óta folyton 
a sárkereszturi ker. képviselője. — 3) Vik to r , festő, 
szül. 1828. Pécsett, Bécsben tanult, majd Parisban 
•elsőrangú mesterek oldalán képezte magát; festmé
nyeivel, melyeknek tárgyát a magyar történelemből 
vette, történeti festészetünk hivatott művelőjének 
bizonyult, ki Munkácsy Mihály föllépte előtt minden 
magyar festőnél jobban ismerte a hatás titkait. De 
wiig a párisi Sálon éremmel tüntette ki s Eugénia 
császárné is képet rendelt nála, idehaza nem tudták 
•eléggé méltányolni fényes tehetségét, mi a művészt 
Annyira elkeserítette, hogy végkép búcsút vett a 
művészettől. Főbb képei a nemzeti múzeum képtá
rában vannak. 

Madarász Henrik, I. Henrik (1. e.) német császár. 
Madárhur, cerastium, növény a szegfüfélék (caryo-

phylleae) rendjéből. Hazsünszky nálunk 10 faját 
emliti. 

Madárhúsu, ösztövér, soványtestü. 
Madárjós, 1. augurok. 
Madárnyelv, a beszédnek tréfás elváltoztatása 

egyes szótagok folytonos betoldása által, mint pl. 
ebén ebezt nebem tubudobom = én ezt nem tudom. 
•Gyermekek kedvencz időtöltése az ily beszéd. Arany 
J. a »Jóka ördögé«-ben és Jókai néhány regényében 
felhasználták a m.-et. Aranynál Jóka ily szavakkal 
•üzi el az ördögöt, mely a király leányát gyötri: 

Turgudorgod mirgit forgogargadtárgál, 
Argadórgósorgom margarargadtárgál ? 
Targakargarorgodj hárgát korgomarga, 
Irginerget arga porgokorgolbarga i 

"-Madarosis (gör.), szemszőrhullás, pillaszőrhiány. 

Madártan, ornithologia (1. e.). 
Máday I z ido r , földművelési min. osztálytanácsos 

és gazdasági író, szül. 1839. Bpesten; tanulmányait 
a bpesti egyetemen s a m.-óvári gazd. akadémián 
végezte, azután gazdálkodott; 1867. közpályára lé
pett, 1868. Aradmegye aljegyzője, 1869. fogalmazó 
a földművelési minisztériumban, hol mint osztályta
nácsos 1890. osztályfőnöki teendőkkel bízatott meg. 
A gazdasági érdekek iránti közöny eloszlatására 
már régebben élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki; 
1873. "Földmüv. Érdekeink* és »Falusi Gazda* 
czimü szaklapokat indított. 1879 részt vett a 
>Magyar Föld« szerkesztésében. Önálló munkái, 
melyekből több németül is megjelent: A lentermelés
ről (1869.), A világkiállításokról 1872. Gazdasági 
szakoktatásunk reformja (1872.), A szarvasmarha
tenyésztés emeléséről 1872. A szőlők veszedelme 
(1875) s számos értekezés. A vaskorona-rend III. 
oszt. lovagkeresztese, a svéd Vasa-rend középkeresz
tese s a franczia »Pour le mérite agricole* rend bir
tokosa. 

Maddalena, olasz sziget a Bonifacio-szorosban, 
Szardínia közelében, ter. 15 km2, 1881 lak., főhelye 
M., legújabban az olaszok nagyban megerősítették. 
" Mádéfalva, község, Csik m., 1566 lak. Közelében 
van a vészhalom, mely az 1764. jan. 17. elesett szé
kelyeket takarja. A székelyek ellenezték a katonai 
határőrség szervezését; ekkor Bukov osztrák tiszt 
küldetett ki a fegyverfogható nép összeírására; a 
székelyek kérvényt akartak felterjeszteni; Bukov 
ágyukkal fogadta őket és katonái a megrohant 
község lakosait leöldösték. Ez a gyászos emlékű 
» S i c u l i c i d i u m « (székelyölés). 
Madega, abesszíniai gabonamérték = 1 rottoli = 

444.73 g. 
Madeira, folyó Braziliában, a Manu, Béni, Mámoré, 

Guaporé összefolyásából keletkezik, Serpa m. sza
kad az Amazon-folyamba. 

Madeira (= erdős sziget), szigetcsoport, Afrika leg-
északnyugatibb szigete 33° é. sz. alatt, 675 km. a 
parttól, ter. 815 km3, 134.000 lak. A portugál király
sághoz tartozik, a Pico Ruivo hegy 1846 m. Azelőtt 
erdőkben bővelkedett, bora hires, de főleg kellemes 
éghajlatáról ismeretes. Klimatikus gyógyhely. A föld-
mivelés sok gabonát, kávét, indigót szolgáltat. Fő
helye Funchal. M.-t a XIV. sz. előtt fedezték fel a 
portugálok, másodszor a XV. században. 

Madeira-bor, erős, tüzes bor, melynek nagyon 
kellemes ize van; a m a l o z s a (malvasiai) igen édes, 
balzsamszerüen szeszes, finom likőrbor; a d r y m., 
igen finom illatú gyenge bor, melyet fűtött helyisé
gekben érlelnek meg; a t i n t o b. vörös; e borokat 
sokfélekép utánozzák. 

Madelaine (francz., mádlén), Magdolna, Paris egyik 
legszebb görög stylü templomának neve (Magdolna
templom). 

Mademoiselle (francz., madmoazel), leányasszony, 
kisasszony, 1. damoiseau. 

Madia olaj, a Chiléből származó m a d i a s a t i v á -
ból készített zsíros, gyenge étel- és kenő olaj. 

Madina, El-M., város Maroccóban, 10.000 lak. 
Madison (medizn) J á n o s , az Egyesült-Államok 

4. elnöke, szül. 1751. márcz. 16. Montpellierben Vir
giniában. 1801. államtitkár, 1809. és 1813-17 is
mételve elnök, f 1836. jun. 28. 

Madocsa, község Tolna m., 2235 lak. 
Madonna (ol. = úrnőm), Szűz Mária, kül. mint 

művészi ábrázolások tárgya (m.-képek). 
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