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Mihajlovits M i k l ó s , a főrendiház tagja, sz. 1811. 
ápr. 14. Zomborban. A jogot végezve ügyvédkedett, 
1850. járásbiró, 1854. törvényszéki, majd főtörvény-
széki tanácsos, a 60-as évek elején főispáni hely
tartó, majd az udvari kanczelláriánál tanácsos, 
a kanczellária megszűntével főispán, 1865. orsz. 
képv., később a legfőbb itélőszéknél tanácselnök, 
1881. a curia alelnöke, 1883-ban a kir. tábla elnöke, 
1887 óta nyugalomban, még ez évben főrendiházi 
tagságot nyert. 

Mihálczfalva, Alsó-, község Fehér m., 2105 lak. 
Miháld, 1) Mehádia régi magyar neve, — 2) köz

ség Somogy m., 1199 lak. 
Mihálkovics G é z a , orvos, a bpesti egyetemen a 

boncztan tanára, szül. 1844. Bpesten. Már egyetemi 
hallgató korában több pályanyertes művet irt. 1873. a 
külföld legjelesebb boncztani tudósainak intézetei
ben dolgozott s magántanár lett. 1875. Bpesten a 
boncztan és fejlődéstan rk., 1878. r. tanára, 1884. a 
m. tud. Akadémia r. tagja. Számos boncztani mun
kát irt; főműve: »Az emberboncztan tankönyve*, a 
mely a leiró boncztanon kivül felöleli a tájboncztani 
vmint a fejlődéstani anyagot. 

Mihalovich (-vics) Ödön, zeneszerző, a zene-és 
színművészeti akadémia igazgatója, született 1842. 
szept. 13-án Fericsánce-ban (Szlavónia), Lipcsében, 
Münchenben tanult Bülow vezetése mellett és a 
budapesti zene- és színművészeti akadémia igaz
gatója lett. A Liszt-Wagner-féle műirány híve. Szá
mos dalt, zenekari művet, balladát stb. szerzett. 
Operái közül: »Hagbarth és Signe« Bpesten és Drez
dában, »Wieland a kováes« Bpesten került színre. 
Legújabb operája: »Toldi«. 

Mihálovics József , bibornok, zágrábi érsek, szül. 
1814. június 16. Tordán, Torontál m. 1841. Lonovics 
püspök titkára, 1848. csanádi kanonok és püspöki 
vikárius. 1849. nov. 17. az osztrák haditörvényszék 
4 évi várfogságra Ítélte, melyből Lipótvárban 3Va 
évet töltött ki. 1854. német-besenyői plébános, 1861. 
visszanyerte kanonoki czimét és temesvári plébános, 
1868. apát, 1870. dulmi czim. püspök és zágrábi ér
sek, 1876. bibornok. f 1891. febr. 19. 

Mihály, a zsidóknál a 7 arkangyal egyike; a ke
resztények sz. M. napját szept. 29-én ünnepljk; a 
sárkánykigyóval győzedelmesen harczolva szokták 
ábrázolni. Innen S z t - M i h á l y h a v a = szeptem
ber; Sz t -Mihá ly lova , azon fakészülék, melyen a 
koporsót a halottasházból kihozzák. 

Mihály, szerb fejedelem, szül. 1825. szept. 4. Kra-
gujeváczban, Obrenovics Milos (1. e.) fia, 1839. a 
porta Szerbia fejedelmévé nevezte ki, 1842. elűzetett. 
1858. atyjával együtt visszatért; ennek halála után 
1860. fejedelem; 1868. jun. 10. a Karagyorgyevics-
párti összeesküvők meggyilkolták. Neje gróf Hunyady 
Júlia volt, gyermekei nem maradtak. 

Mihály, h a v a s a l f ö l d i v a j d a , Petrasko vajda 
fia, Báthory Zsigmond pártfogásával nyerte el Sán
dor vajda ellenében a vajdaságot. A törökök ellen 
kormányzása kezdetétől fogva vitézül harczolt; 
1595. letette a hűbéresküt Báthory Zsigmond, mint 
Erdély, Havasalföld és Moldva fejedelme kezébe s vele 
részt vett a török elleni nagy hadjáratban. Midőn 
Báthory Zsigmond B. András bibornok javára le
mondott a fejedelemségről, 1599. október 18. Rudolf 
megbízásából beütött Erdélybe, s 28. a szent-erzsé
beti síkon megverte András seregét, kit erre a fel
lázadt székelyek október 31-én megöltek. 1600. 
febr. 11. Erdély kormányzójává neveztetett ki. Zsar

noksága miatt Básta által elűzetvén, Prágába ment, ke
gyelmet nyert s Báthory Zsigmond 3-szori vissza
térése után ismét Erdélybe küldetett, hogy Bástá-
val együtt harczoljon Báthory ellen. De a két ember 
nem tudott megosztozni a közös hatalmon, s a go-
roszlói győzelem után, melyet Báthory felett aug. 3. 
vívtak ki, Básta M. vajdát Torda mellett 1600. aug. 
19. meggyilkoltatta. Szádeczky Lajos: M. havasal
földi vajda Erdélyben (1882.). ' 
Mihály N i k o l a j e v i t s , orosz nagyherczeg, II. Sán

dor czár legifjabb fivére, szül. 1832. okt. 25. Péter
várt, 1857. aug. 28. nőül vette Czeczilia badeni her-
czegnőt (Olga Feodorowna), 1873. Kaukázus hely
tartója, az 1877. török háborúban az ázsiai hadse
reg főparancsnoka, 1881. a birodalmi tanács elnöke. 

Mihály, belgrádi szerb metropolita, szül. 1830. 
Kragujeváczban. Kievben végezte a hittudományt, 
már 1859. belgrádi metropolita és Szerbia orthodox 
egyházának feje lett. Oroszország s a pánszláv esz
mék szélső hive; mikor a berlini béke után Milán 
király és a szerb kormány Ausztria-Magyarországra 
igyekezett támaszkodni, M. erősen ellenezte; enge
detlensége miatt 1883. letétetett; ekkor Oroszor
szágba ment; 1889. Milán lemondása után vissza
tért Szerbiába s előbbi állását visszanyerte; azóta 
is az orosz érdekeket szolgálja. 

Mihálydi, község Szabolcs m., 1202 lak. 
Mihályfi Ká ro ly , a bpesti nemzeti színház első 

szerelmes színésze, szül. 1856. jul. 27., szini pá
lyára 1875. lépett, 1880 ápr. 1. óta a nemzeti szín
ház tagja. Kiválóbb szerepei: Vasgyáros, Romeo, 
Vasember stb. 

Mihályháza, község Veszprém m., 1083 lak. 
Mihályi, község Sopron m., 1417 lak. 
Mihályi, 1) V ik to r , lugosi g. kath. püspök, a fő

rendiház tagja, szül. 1841. máj. 19. Joódon Mára-
maros m. A hittani tudományokat Rómában hall
gatta, 1863. pappá szenteltetett, 1869-ig a sza-
mosujvári papnöveldén az egyháztörténelem és a 
kánonjog tanára, majd érseki titkár, 1873. czimz. 
esperes, 1874. lugosi püspök. XIII. Leo pápai trón
állónak és római grófnak nevezte ki; — 2) P é t e r , 
orsz. képv., Viktor bátyja, szül. 1838. Joódon Mára-
maros m. Jogot végzett, 1861. Máramaros m. aljegy
zője, majd főszolgabirája, 1862. ügyvéd, 1865 óta 
orsz. képviselő. 

Mihaszna A n d r á s , a »Borsszem Jankó« ez. élcz-
lapnak egyik stereotyp alakja, a fővárosi rendőr 
karikatúrája. 

Miholjae, 1) Dolnyi, község, 3274 lak.; — 2) Gor-
nyi, község, 1315 lak. Mindkettő Verőcze m. 
Miholjsko, község Modrus-Fiume m., 1190 lak. 
Mihovljan, község Várasd m., 2528 lak. 
Mijatovits T s e d o m i l , szerb politikus, sz. 1840., 

Münchenben és Lipcsében tanult, 1866. a nemzet
gazdaság- és pénzügytan tanára Belgrádban, 1869. 
osztályfőnök a pénzügyminisztériumban, 1873—83. 
pénzügy- és 1880. külügyminiszter is, 1883 — 87. 
követ Londonban. 

Mika S á n d o r , bpesti középisk. tanár, szül. 1859. 
Brassóban, tanulmányait befejezve, előbb u. o., 1892. 
Bpesten főreálisk. tanár; irt történeti dolgozatokat. 

Mikado, Japán uralkodójának czime ; Suliivan an
gol zeneszerzőnek Európa-szerte népszerűvé vált 
operetteje. 

Mikalaka, község Arad m., 2493 lak. Hajdan Ite-
1 a k á n a k nevezték. A Boros-Jenőből a török foglalás 
után kivándorolt magyarok itt telepedtek meg. 
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Mikanovci stari, község Szerem m., 1733 lak. 
Miké, község Somogy m., 1201 lak. 
Mike-Pércs, község Hajdú m., 1878 lak. 
Mikes, 1) Á r p á d , a főrendiház tagja, szül. 1838. 

Tanulmányai befejezése óta gazdálkodik. — 2) Ke
lemen , iró, szül. 1690. Zágonban, Erdélyben. Szülei 
korán elhunytak, ezért rokona gr. Mikes Mihály ud
varában nevelkedett, kinek ajánlatára 16 éves korá
ban II. Rákóczi Ferencz mellé jutott apródnak. Ez 
időtől kezdve el sem hagyta többé; mindvégig hü 
embere, kamarása, később bujdosó társa volt. Kö
vette a fejedelmet Lengyel, Franczia-, végül Török
országba, Rodostóba. Ott maradt a fejedelem halála 
után is. Társai egymás után elhaltak, 1758. ő rá 
szállt abasbugi méltóság (menekültek főnöke), melyet 
haláláig viselt, f 1762. okt. 2. Száműzetésében iro
dalommal foglalkozott. Legnevezetesebb munkája 
• Törökországi Levelei«, melyekben Rákóczi és buj
dosó társai sorsát, továbbá tapasztalatait és reflexióit 
adja elő kellemes, könnyed modorban, a kedély mele
gével, sok humorral. E leveleket egy Konstantiná
polyban lakó állítólagos nénjéhez intézte (gróf Petki 
Kszter), de valószínű, hogy ez csak irodalmi műforma 
nála. Először Kulcsár István nyomatta ki Szombat
helyen 1794. Újra kiadta Toldy, 1861. 2 kt. Váloga
tott gyűjteményt adott belőle Erődi Béla, magyará
zatokkal, 1887. Irt néhány költeményt s egy novella
sorozatot ^Mulatságos Napok« czimen Gomezné 
után. — L. Abafi, M. K. 1878. Szilágyi S., M. K. 
Koszorú 1863. I. Baráth F., Zágoni M. K. Vasárnapi 
Újság 1874. Erdélyi J., Mikes K. Pályák és Pálmák 
1 S86. Pulszky, M. ismeretlen kéziratáról, Kisf.-Társ. 
Evl. X. k. Thaly K., Ki hozta vissza e hazába M. 
kéziratait? Századok 1874. Thaly, M. K. Száza
dok, 1874. Szilágyi István, M. K. novelláiról, Fi
gyelő V. k. P. Szathmáry, Mikes kiadatlan két 
műve, Hon 1875. — 3) Mik lós , a főrendiház 
tagja, szül. 1841. szept. 4. A politikai életben tevé
keny részt vesz. 

Mikes, község Torda-Aranyos m., 1215 lak. 
Mikeszásza, község Kis-Küküllő m., 4484 lak. 
Mikháza, község Maros-Torda m., 565 lak. Magas

laton épült zárdájában több ereklyét őriznek. Római 
állótábor maradványai. 
Mikindani, német Kelet-Afrika legdélibb tengeri 

kikötője, a m.-i ö b ö l n é l . 
Miklós, szent, myrai érsek (Lyciában), a 325. 

nicaeai zsinaton az arianusok ellenfele; holttestét 
1087. olasz kereskedők Myrából ellopták s szülő
városában, Bariban helyezték nyugalomra. Emlék
napját, decz. 6-ikát ( M i k u l á s ) nálunk is meg
ünneplik; a néphit szerint M. ilyenkor körüljár, s a 
rossz gyermekeket megbünteti, a jókat megjutal
mazza. 
Miklós r ó m a i p á p á k : 1) I. s z t M. (858.apr.24— 

867. nov. 13.), római születésű, Phokius kiközösítésé
vel (863.) előidézte a keleti egyház végleges elsza
kadását. — 2) II. M. (1058. decz. — 1061. jul. 27.), 
előbbi nevén Gerhard, mint flórenczi püspök Hilde-
brand befolyására választatott pápává. A pápa
választás jogát ő szerezte meg a bíbornoki colle-
giumnak. — 3) III. M. (1277. nov. 24— 1280. aug. 22.), 
az Orsiniak nemzetségéből. 1078. a Kun László el
leni zavarok ügyében Fülöp fermói püspököt küldte 
Magyarországba. — 4) IV. M. (1288. febr. 22— 
1292. apr. 4.), Girolamo d'Ascoli ferenczrendi szer
zetes; a ghibellinek pártjához tartozott. 1288. a 
magyarországi szaracénok, tatárok s egyéb pogá-1 

Az Athenaeum Kézi Lexikona, 

nyok kiirtására keresztes háborút hirdetett; Kún 
László halála után a szentszék jogát vitatta a magy. 
kir. szék betöltésére. — 5) V. M., 1228-tól XXII. 
János ellenpápája, igazi nevén Pietro Rainalucci, 
1330. megadta magát s fogságban f- — 6) VI. M., 
előbb Tommaso Parentucelli, 1398. szül. Pisában; 
mint jeles humanistát, Medici Cosimo a flórenczi 
könyvtár igazgatójává nevezte ki. 1446. püspök és 
bibornok, 1447. márcz. 6. választatott pápává. A 
baseli zsinatot feloszlatta és 1448. III. Frigyes csá
szárral az u. n. aschaffenburgi concordatumot meg
kötötte. Hunyadi Jánost 1448. herczegi czimmel és 
arany nyaklánczczal tüntette ki, de a török elleni 
háborúkban kevéssé segélyezte a magyarokat. A 
tudományt ápolta és a vatikáni könyvtárt gazdagí
totta, f 1455. márcz. 24. 
Miklós o r o s z c z á r , I. Pál czár és Mária Feodo-

rovna czárné 3-ik fia, szül. 1796. jul. 6. (jun. 25.) 
Gacsinában. Testvére I. Sándor czár halála után 
(1825. decz. 1.) a trónhoz legközelebb álló Kon
stantin nagyhg lemondása folytán decz. 24. czárrá 
proklamáltatott és 1826. szept. 3. Moszkvában meg
koronáztatott. Kormányát a legmerevebb autokratis-
mus és a közigazgatásnak katonai felügyelet alá 
helyezése jellemzi. 1828. háborút indított Török
ország ellen és a drinápolyi békében (1829.) meg
szerezte a Fekete tenger keleti partját és a szabad 
hajózást a Dunán, a Közép- és Fekete tengeren. A 
lengyel forradalom elnyomása után (1831.) kímélet 
nélkül meginditá a lengyelek és a többi nemzetisé
nek erőszakos oroszositását. 1849, Ausztria felhívá
sára fegyveres erővel avatkozott a magyar függet
lenségi harczba, melyet csakis a túlnyomó hadi 
erő volt képes elnyomni. 1853. uj háborút kezdett 
(a krimi háborút) Törökországgal, mely azonban 
reá szerencsétlen lefolyást vett. Lelkében mélyen 
elkeseredve még e háború befejezése előtt f 1855. 
márcz. 2. (febr. 18.). 

Miklós v, N i k i t a I. M i r k o P a v l o v i c s nyegus, 
M o n t e n e g r ó fejedelme, szül. 1841. szept. 13; atyja 
Petrovics Mirkó, Daniló fejedelem fivére; a fejedelem 
meggyilkoltatván, M. 1860. aug. 14. trónra lépett; 
föltétlenül Oroszországhoz csatlakozott. 1876. sike
resen harczolt a törökkel, 1878. a berlini szerződés 
által megszerzé országa teljes nemzetközi függet
lenségét s uj területeket is nyert. Neje, M i l e n a 
(1. e.); esküvőjök 1860. nov. 4. tartatott. Házassá
gukból igen sok gyermek született; a legidősebb élő 
lány, M i l i c z a herczegnő, Péter orosz nagyherczeg, 
a másik Sztana Nikolajevna, Leuchtenberg György 
herczeg neje; a trónörökös Daniló Sándor herczeg 
szül. 1871. jun. 9. Egyik már elhunyt leány Kara-
gyorgyevics Péter szerb trónkövetelő neje volt. Maga 
Miklós fejedelem mint költő is működik s Balkanska 
Carica (a Balkán czárnője) czimü drámát irt. 

Miklós A l e x a n d r o v i c s , orosz trónörökös-nagy-
herczeg, III. Sándor czár legidősebb fia, szül. 1868. 
máj. 18. (6); tanulmányait befejezve 1890. nagy 
utazásra indult a tengeren túlra; 1891. májusban 
Japánban egy ottani rendőr rátámadt s kardjá
val megsebesítette; 1891. augusztusban ért haza; 
gyönge testalkatú ifjú. 

Miklós, 1) G y u l a , ifjabb, orsz. képv., szül. 1855. 
Finkén Borsod m. Tanulmányait a bécsi Theresia-
numban, a jogot a bpesti egyetemen végezte. 1887 
óta orsz. képviselő. — 2) Ödön , orsz. képv., szül. 
1857. Finkén Borsod m. 1875. a bpesti műegyete
met hallgatta, 1876—79-ig külföldön járt, 1879. 

75 
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mérnök, a kormány által a gabona-elevátorok tanul
mányozására Amerikába küldetett, 1880. a gabona-
elevátor építésénél felügyelő mérnök, 1885. részt 
vett a bpesti orsz. kiállítás munkálataiban, 1892. 
orsz. képviselő. 

Miklósfalu, község Mosón m., 1782 lak. 
Miklósfalva, község Zólyom m., 1222 lak. 
Miklosich (-sics) F e r e n c z , nyelvész, szül. 1813. 

Luttenburgban (Stájerország), 1848. óta tanár Bécs
ben, 1861. az urak háza tagja; f 1891. márcz 7. Fő
leg a szláv összehasonlító nyelvészettel foglalkozott. 
Főműve: »A szláv nyelvek összehasonlító nyelv
tana*. Egyik művében sok magyar szóra kimutatni 
törekedett azok szláv eredetét, de ezek jó része ma
gyar eredetűnek bizonyult. L. Halász Ignácz,» Vissza
hódított magyar szók* ez. nyelvészeti dolgozatát. 

Mikó (= Mihály), III. Endre alatt élt énekmondó, 
kinek emlékezetét és nevét egy Árpádkori okmány 
mentette meg, melyet a veszprémi káptalan állított 
ki birtok-eladási ügyben. L. Sebestyén Gyula, Ada
lékok a középkori énekmondók történetéhez, Bpest, 
1891. 23. 1. 
Mikó, 1) Á r p á d , orsz. képv., szül. 1861. Gyergyó-

Alfalun, Csikm. Jogot végzett, 1880. Csikm. tiszt., 
1881. valóságos aljegyzője, 1883. főszolgabíró és 
egyházmegyei főgondnok, 1887 óta orsz. képv. — 
2) B á l i n t , a főrendiház tagja, szül. 1843., 1861 óta 
részt vett a politikai mozgalmakban, 1876 — 82 orsz. 
képv., 1882. Csikmegye főispánja. — 3) F e r e n c z , 
erdélyi történetíró, szül. 1584., Bethlen Gábor mellett 
apródoskodott; 1611. csikszéki alkapitány, Bethlen 
fejedelemsége kezdetén Csik, Gyergyó és Kászon fő
kapitánya, utóbb kincstartó. 1619. és 1628. követ
ségben járt a portánál és 1625. a brandenburgi .vál. 
fejedelemnél. 1631. Rákóczy Györgyöt képviselte a 
bécsi udvarnál, f 1635. aug. 28. »Erdélyországnak 
siralmas változásai« ez. történeti müve az 1584—-
1612. évek történetét foglalja magában; kiadta a M. 
T. Akad. (M. Tört. Emlékek, írók, 7. k. 1868.) - 4) 
Imre gr., közm., és közlek. miniszter, szül. 1805. 
szept. 4. ősrégi erdélyi főúri családból, mely 1755. és 
1777. emeltetett grófi rangra. Az erdélyi kanczellá-
riánál kezdte meg politikai pályáját; 1848. az erdélyi 
kormányszék elnöke s mint ilyennek főrésze volt az 
unió kimondásában. Az absolut korszak alatt tudo
mányos hajlamainak és a jótékonyságnak élt, részt 
vett az Erdélyi Múzeum megalapításában, melynek 
Kolozsváron díszes palotát ajándékozott; nagy része 
volt a kolozsvári nemzeti színház ujjáalkotásában és 
a nagyenyedi collegium felvirágoztatásában. 1861. 
Erdély kormányzója, 1867. az Andrássy-miniszte-
riumban közmunka- és közlekedési miniszter, azután 
kir. főpohárnok. A m. t, Akadémia Erdélyi történelmi 
adatok 4 k. (1855 — 62.) kiadványáért és egyéb mü
veiért. 1858. tiszt, tagjává választotta; a M. Tört. 
Társulatnak 1867-től ő volt első elnöke. Mint csa
ládja utolsó férfisarja f 1876. szept. 16. Kolozsvá
rott. — 5) M i k l ó s , curiai biró, szül. Kolozsváron, 
1842. decz. 17.. 1865. főkorm.-széki jegyző és tb. 
fogaim.-gyakornok, 1868. erdélyi földtehermentesitési 
alapigazgatósági fogalmazó, 1869. kolozsvári úrbéri 
tszki pótülnök, 1872. deési tszki, 1882. marosvásár
helyi táblai kisegítő, 1883. u. o. pót-, 1886. rendes, 
1891. curiai biró. 

Mikola, község Szatmár m., 1579 lak. 
Mikolapatak, község Máramaros m., 1089 lak. 
Mikó-Ujfalu, község Háromszék m., 1271 lak. Sa

vanyu viz-források. 

Mikro (gör.), összetételekben : kicsiny. 
Mikrobák (gör.), baktériumok (1. e.). 
Mikrobakteriumok, 1. baktériumok. 
Mikrobarometer (gör.), eszköz, mely a barométer 

ingadozásait nagyított mértékben mutatja. 
Mikroblepharia (gör.), a szemhéjak világrahozott 

v. betegség által szerzett kicsinysége. 
Mikrochemia (gör.), górcsövi készítmények vegyi 

vizsgálata. 
Mikrocyták (gör.), rendellenes kicsinységü, zsugo

rodott vérsejtek. 
Mikrographia (gör.), górcsövi tárgyak leírása. 
Mikrokephalia (gör.), kisfejüség, az ébrényiéletben 

beálló torzképződmény, mely az agy, kül. a nagy 
agyféltekék kifejlődésének akadályozottsága által jön 
létre. A m i k r o k e p h a l o k koponyája feltűnő kicsiny; 
szellemi képességeik csekélysége mint hülyeség jelent
kezik. 

Mikrokokkus-fajok, gömbalaku hasadó gomba
fajok. M. septicus Cohn, előfordul genyvérüségnél, 
evvérüségnél és mykosisoknál s a genyben és vérben; 
m. diphteriticus Cohn, diphteritisnél a megbetegedett 
szerveken; m. vaccinae Cohn, a himlő nyirkban; 
m. prodigiosus ruber okozza a >vérző kenyeret". 

Mikrokosmos (gör.), 1. makrokosmos. 
Mikrolithok (gör.), górcsövi nagyságú jegeczek 

látszólag egynemű, üvegszerü tömegekben, különö
sen kőzetekben. 

Mikrolog (gör.), hajszálhasogató. 
Mikrométer (gör.), nagyon kicsiny tárgyak vagy 

szögek mérésére szolgáló készülék; berendezés kü
lönféle eszközön a czélból, hogy általa mozgatható 
részek rendkívül finom továbbmozditása és ezen 
mozgás megmérése eszközölhető legyen. 

| Mikrométer-csavar, rendkívül gondosan készített 
csavar, melynek feje körületén beosztott lappal van 
ellátva, ugy hogy mozgásainak nagysága arról pon
tosan leolvasható; finom mérésekre szolgál. Főleg 
górcsöveken és lejtmérő műszereken alkalmazzák. 

Mikrométer-mérték, a górcsövészetben elfogadott 
mérték rendkívül apró tárgyak méreteinek kifejezé
sére ; egysége a mikromilliméter, jele: [». = O.ooi 
mm. azaz egy ezred milliméter. 
Mikromilliméter (gör.), 1. mikrométer-mérték. 
Mikronesia, ausztráliai szigetcsoport, benne a Gil-

bert, Marsall, Karolina, Marianok szigetei. 
Mikrophon (gör.), Hughes által szerkesztett ké

szülék nagyon finom zörejek erősbitésére, melynek 
segélyével nagyon gyenge hangok, mint a légy repü
lése is hallhatók a távoli telephonon át. Szerkezete 
egy kihegyezett gázszéndarabka, mely függélyesen 
van alkalmazva két megerősített széndarab között, 
melyek telephonnal együtt vmely villamos telep zár
körébe vannak becsatolva. 
Mikrophthalmia (gör.), a szemtekének világraho

zott rendellenes kicsinysége. 

Mikropyle (gör.),,nyilas a pete hártyáján, melyen 
át a magszálak (ondószálcsák) bejuthatnak. 

Mikroskop (gör.), górcső, 1. e.; mikroskopia, gór-
csövészet. 

Mikroskopikus (gör.), górcsövi, a mi csak górcső 
alatt látható; m. k é s z í t m é n y e k , górcsövi vizsgá
lat számára elkészített tárgyak, többnyire rendkívül 
finom metszetek vagy csiszolatok, melyek egy üveg
lapon (tárgylemez) egy másik nagyon finom üveg
lemeztől (fedőlemez) fedve, vmely átlátszó, megmere
vedett folyadékba (kanada-balzsam, glycerin, stb.i 
beágyazva feküsznek. 
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Mikrosomia (gör.), törpe testalkat. 
Mikrospórák (gör.), az edényes kryptogamok kis 

spórái, melyekből csírázáskor csak him ivarszervek 
fejlődnek. 

Mikrotom (gör.), nagyon finom V200 mm. vastag
ságú górcsövi metszetek készítésére szolgáló eszköz. 

Miksa (I.), római császár, III. Frigyes fia, szül. 
1459. márcz. 22. Bécsújhelyben. 1477-ben burgundi 
Máriával lépve házasságra, a gazdag burgundi örök
séggel gyarapitá a Habsburg-ház birtokait. 1486. 
római király; megválasztása keresztezte Mátyás ma
gyar királynak a császári korona megszerzésére 
irányuló terveit. III. Frigyes őt bizta meg 1489-ben, 
hogy Mátyással az elfoglalt osztrák tartományok 
felett egyezkedjék. 1490. Mátyás halála után vissza
foglalta Bécset, a magyar trón jelöltjéül fellépve, 
II. Ulászló ellen hadjáratot indított, s nov. 16. elfog
lalta Székesfehérvárt, melyet Ulászló csak 1491. jul. 
29. foglalt vissza. Az 1491. nov. 7. pozsonyi béké
ben Ulászló elismerte magszakadása esetén Miksa 
örökösödési jogát a magyar királyságban. 1493-ban 
Mária Bianca milanói hgnőt, Corvin János előbbi 
menyasszonyát vette nőül; ugyanez évben követte 
atyját a császári méltóságban, melyet szerencsésen 
aknázott ki háza hatalmának növelésére. Fiának, 
Fülöpnek a spanyol koronát szerzé meg, unokáit 
Ferdinándot és Máriát 1515. II. Ulászló gyermekei
vel jegyezte el, kölcsönös örökösödést biztosítva a 
magyar, cseh és osztrák trónokon számukra. Keve
sebb szerencsével küzdött Itália uralmáért a fran-
cziákkal, kik ellen 1508. a cambrayi ligát, 1511-ben 
a szent szövetséget hozta létre. A legújabb kutatá
sok szerint foglalkozott azon eszmével is, hogy ró
mai pápává választatja meg magát. A birodalomban 
az ököljogot megszüntette, örökös országos békét 
hirdetett (1495.) s számos pénzügyi és közigazga
tási reformkísérletet tett. Pártolója volt az iroda
lomnak és művészetnek; lovagias jelleméért az 
^utolsó lovag«-nak nevezik a német irók. f 1519. 
január 12. Remek síremléke az innsbrucki székes
egyházban. 

Miksa (I.) m a g y a r k i r á l y (mint római császár 
II.), I. Ferdinánd fia, szül. 1527. jul. 31. Bécsben. 
V. Károly felügyelete alatt Spanyolországban nevel
kedett, részt vett 1544. a franczia és 1547. a smal-
kaldi háborúban és 1549—51. a spanyol alkirályi 
méltóságot viselte. 1552-től Magyarországot kormá
nyozta, 1562. szept. 21. cseh, nov. 24. római, 1563. 
aug. 20. Pozsonyban magyar királyivá választatott 
és ugyanott szept. 8. megkoronáztatott. 1564. jul. 
25. követte atyját a trónon s a János Zsigmonddal 
keletkezett viszályok következtében a törökkel há
borúba bonyolódott. A német birodalom segélyét oly 
Ígérettel nyerte meg, hogy Magyarországot a biro
dalomhoz fogja csatolni, de e segítségnek nem sok 
hasznát vette; Gyula és Szigetvár eleste után csupán 
Szolimán szultán halála mentette meg az országot 
még nagyobb csapásoktól. János Zsigmond halála 
után 1571. Erdélyben hasztalanul igyekezett Békés 
Gáspár megválasztását keresztülvinni, s az ellenére 
megválasztott Báthory Istvánnal 1576. a lengyel 
királyválasztásnál vetélytársként állva szembe, itt 
is kudarczot vallott. A protestantismushoz hajló 
érzülete enyhité a katholikusok és protestánsok 
közti küzdelmet és tartós békét biztosított a német 
birodalomnak. Don Carlos halála után azonban a 
spanyol koronára nyilván kilátásai, felhagyott a 
protestánsok nyilt pártolásával, f 1578. okt. 12. 
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Miksa, m e x i c o i c s á s z á r , ausztriai főhg és ma
gyar kir. hg, I. Ferencz József királyunk testvér-
öcscse, szül. 1832. jul. 6. A tengerészetre neveltetett, 
1850. nagy tengeri utakat tett, 1854. a tengerészet 
főparancsnoka; 1857. jul. 27. vette nőül Sarolta 
belga hgnőt, kivel 1858 — 59. bejárta Szicziliát, déli 
Spanyolországot és Braziliát. 1857—59. a lombard-
yelenczei királyságot kormányozta. A tudományok 
és művészetek ápolásában kitűnő, fényes tehetségű 
és költői hajlamú főhget miramare-i magányából a 
mexicoi császári trónra szólította III. Napóleon kül
politikája. 1864. ápril 9. lemondva itthoni örökö
södési jogairól, a következő nap elfogadta a neki 
felajánlott koronát s jun. 12. tartotta ünnepélyes 
bevonulását Mexico fővárosába. A liberális és kleri
kális pártok küzdelmei között teljesen Bazaine fran
czia tábornoktól függött s nem volt képes magát 
trónján megszilárdítani. Mikor III. Napóleon cserben 
hagyta, nem tudta magát a menekülésre elhatározni. 
1867. május 15. Queretaróban árulás folytán Esco-
bedo köztársasági tábornok hatalmába került; s 
J u a r e z köztársasági elnök hadi törvényszék elé 
állította, mely golyó általi halálra Ítélte. Az Ítélet Que
retaróban 1867. jun. 19. hajtatott rajta végre. Két 
hű tábornoka, Miramon és Mejia osztoztak a sze
rencsétlen császár sorsában. Tegethoff tengernagy 
által haza hozott holttestét 1868. jan. 18. Bécsben a 
császári sírboltban helyezték örök nyugalomra. 
Neje S a r o l t a császárné (1. e.) megtébolyodva él 
Bonchoute kastélyban Brüsszel mellett. M. emlék
iratai 1861., 1867. és 1868. jelentek meg. 

Miksa, b a j o r k i r á l y o k , 1) I. M., szül. 1756. máj. 
27., 1799. Bajorország herczege, később első királya, 
nagy reformokat léptetett életbe, f 1825.; — 2) II. 
M., szül. 1811. nov. 27., trónra lépett 1848. márcz. 
20., a tudomány és művészet egyik legbőkezűbb 
támogatója, számos kiváló tudóst hivott a müncheni 
egyetemre; nagyban támogatta a tud. akadémiát s 
főleg tört. bizottságát, t 1864. márcz. 10. 
Miksa, főhgek és m a g y a r k i r . h e r c z e g e k , 

1) M. főhg, Miksa császár és m. király fia, szül. 
1558., 1585-től a német lovagrend nagymestere, 
1587. aug. 22. Báthory István halála után a lengyel 
nemesség egy töredéke lengyel királylyá kiáltotta 
ki, de Wasa Zsigmond Bitsin várában ostrom alá 
fogta s csak lemondása árán adta vissza szabadsá
gát. 1594-től Stájerországot kormányozta, s egy
idejűleg Magyarországban a török elleni hadjáratot 
vezette; részt vett 1596. okt. 26. a mezőkeresztesi 
ütközetben (1. e.). 1600-tól Elzász, és 1616-tól Alsó-
Ausztria kormányát vezette, f 1620. okt. 23-án; — 
2)M. F e r e n c z főhg, Mária Terézia legifjabb fia, 
szül. 1756. decz. 8., 1769. lothringeni Károly, a 
német lovagrend nagymesterének coadjutora, 1780. 
kölni érsek s mint ilyen az utolsó kölni vál. fejede
lem, f 1801. aug. 26. Bécsben; — 3) M. F e r d i n á n d 
főhg, 1. M i k s a m e x i c o i c s á s z á r . 
Miksa-rend (Maximilián-rend, 1. érdemrendek 14. 

színes mellékletünket), bajor érdemrend, alapította 
II. Miksa király 1853. tudományos és irodalmi ér
demek jutalmazására. Egy osztályból áll, mely iro
dalom és tudomány szakokra oszlik. 

Mikszáth K á l m á n , iró és orsz. képv., szül. 1849. 
Szklebonyán Nógrád m. Középiskoláit Rimaszom
batban és Selmeczbányán végezte, Bpesten jogot 
hallgatott s megyéjében esküdt lett. 1877. a »Sze-
gedi Napló« főmunkatársa, 1882. Bpestre jött. A 
Petőfi- és Kisfaludy-társaság s a m. tud. Akadémia 
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tagja, 1887 óta orsz. képviselő. Rajzai és elbeszélé
sei (A jó palóczok, A tót atyafiak) és később »A t. 
házból* ez. képviselőházi karczolatai alapították 
meg irói hírnevét. Irt több regényt s sok, egészséges 
humorú és zamatos magyarságú elbeszélést; számos 
müvét idegen nyelvekre is lefordították. 
Mikulás, 1. Miklós. 
Milán s z e r b u r a l k o d ó k , 1) M., Obrenovics Milos 

idősebb fia, a család második uralkodó fejedelme; 
mikor atyjának le kellett köszönnie, 1839. jun. 12. 
trónra lépett, de már jul. 8. f; — 2) M, Szerbia első 
királya, Milos fejedelem testvérének unokája, szül. 
1854. aug. 22.; Parisban nevelkedett, Mihály fejede
lem meggyilkolása után 1868. IV. M. névvel fejede
lemmé kiáltatott ki, 1872. aug. 22-én nagykorúvá 
nyilvánittatott, 1875. okt. 22. vette nőül Ketsko 
Natáliát, egy orosz ezredes gazdag leányát, kitől 
1888. okt. 24. elvált; házasságukból 1876. aug. 14. 
született a most uralkodó kiskorú Sándor király; 
M. 1875. a törökökkel, 1885. a bolgárokkal viselt 
szerencsétlen háborút. Mindazonáltal Ausztria-Ma
gyarország támogatásával az 1878. berlini szerző
désben nagy területeket kapott s 1882. márcz. 6. 
felvette a királyi czimet, melyet egész Európa el
ismert. De pazarlásai, rossz kormányzata s a nejével 
folyó viszályok tarthatatlanná tették állását; 1889. 
márcz. 6. leköszönt s külföldre ment; később arra 
is kötelezte magát, hogy vissza sem tér többé Szer
biába. Parisban él, T a k o v a gróf névvel. 

Milán d'or (francz.), szerb aranypénz I. Milán ki
rály arczképével = 20 frank = 8 frt 10 kr. aranyban. 
Milano (Mailand, lat. Mediolanum), a m.-i olasz 

tartomány főhelye, Lombardia fővárosa az Olona 
m., 407.000 lak. Nagyszerű székesegyház fehér már
ványból, főleg gót stílben épitve (1386. kezdték, 
108 m. magas torony), több szép templom (Sant'-
Ambrogio a IV. szdból, Borromeo). Gazdag tudomá
nyos gyűjtemények és intézetek, képzőművészeti 
akad., a hires Ambrozian könyvtár, a Brerában 
képtár, könyvtár és csillagda, füvészkert, hires szín
ház (della Scala), nagy kórház, amphitheatrum; ér
sekség. Corso grandé, Galleria Vittorio Emanuele, 
szép kapuk. Felső-Olaszország kereskedelmének és 
iparának legjelentékenyebb piacza, vasúti1 csomó
pont. 400 Kr. e. a kelták alapították, utóbb római 
város, 569. a longobárdok birtoka, 1162. I. Frigyes 
elpusztította, 1395 óta a m.-i herczegség fővárosa; 
1859. Olaszországba kebeleztetett. 
Milanói arany, lapos, egyik oldalán aranyozott 

ezüst drót, melyet hímzésre használnak. 
Milassin Vi lmos , iró, szül. 1842. Baján, 1863. 

jogtudor, már mint jogász részt vett az akkori haza
fias mozgalmakban; 1861., a rövid alkotmányos kor
mányos korszakban Pestmegye aljegyzője, 1864 óta 
bpesti ügyvéd. A hatvanas évek elején állandó bei-
munkatársa a »Hölgyfutár«-nak, később a»Nefelejts«-
nek (Ördög Róbert névvel); 1879. "Hölgyek Lapja« 
czimü vállalatot alapított s 12 évig szerkesztette; 
15 évig szerkesztette a "Szépirodalmi Csarnok* re
gényfolyóiratot, melyben számos regényforditása 
jelent meg. 1871. "Reggeli Lapok« czimmel ellenzéki 
napi lapot indított. Eredeti elbeszéléseit és tárczáit 
Rajzok és Elbeszélések czimmel 2 kötetben 1892. adta 
sajtó alá. 

Milazzo (az ó-korban Mylae), erődített város Szi-
czilia szigetén, 8000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 
260 K. e. a rómaiak tengeri győzelme a karthagóia-
kon, 1860. Garibaldi győzelme a nápolyiakon. 

Miléna, montenegrói fejedelemné, Vukotics Péter 
vajda leánya, szül. 1847. máj. 4. Cevoban, 1860. 
nov. 8. vette nőül Miklós (1. e.) montenegrói fejedelem. 

Miles (lat.), katona. 
Miles gloriosus (lat.), a hetvenkedő katona, Plau-

t u s egy vígjátékának czime. 
Miletos, Kária kis-ázsiai tartomány gazdag keres

kedelmi városa, jón gyarmat, a legrégibb görög 
bölcsészek lakhelye, 494 K. e. a perzsák elpusztí
tották. 

Miletz J á n o s , a budapesti II. ker. főreáliskola ta
nára, szül. 1841. Györgyén, Pestm. Megírta Katona 
József életrajzát s kiadta addig ismeretlen munkáit. 

Miliaris (lat.), kölesmag nagyságú. 
Miliczia (lat. miles), katonai szervezet, mely a had

erőt nem sorozás v. verbuválás, hanem község sze
rinti szervezkedés utján nyeri. Ellentétben tehát a 
régi feudális és a mai állandó hadsereggel, torna-, 
lövészegyletek utján iparkodik a katonai kiképez-
tetést elérni. A m. semmi esetre sem állja ki a ver
senyt az állandó hadsereggel, de oly államokban, 
melyek politikai helyzete nagy haderőt nem igé
nyel, mint Svájcz, északamerikai Egyes.-Államok, 
teljesen megfelel. 

Milieu (francz., -Hő), középút, átlag; környezet,lég
kör. Az ujabb irodalomtörténeti irók (Taine) m. alatt 
mindazon külső befolyást és tényezőt értik, melyek 
az ember lelki tulajdonságainak fejlődésére hatással 
vannak, ugy hogy szerintük az egyéniség a környe
zet szüleménye. 

Milimári, a budapesti tejárusitó asszonyok népies 
elnevezése; Almási Balogh Tihamér egy színmüvé
nek czime. 

Militaria (lat.), katonai ügyek. 
Militarismus (lat.), általánosságban a fegyveres 

béke mostani állapota, különösen az a kormányrend
szer, mely első sorban a hadsereg érdekeit ápolja s 
a nemzet anyagi erejét főleg a hadsereg fejlesztésére 
és fentartására fordítja. 
Miijani, község Várasd m., 1505 lak. 
Milkó I z i d o r , iró, szül. 1855. febr. 1-én Szabad

kán. Jogtudor; egy ideig Szabadka városa árvaszéki 
ülnöke. 1874. jelentek meg első tárczái a budapesti 
»Reform« napi lapban. A 70-es és 80-as években 
igen termékeny, szellemes és sokoldalú tárczairó s 
egy ideig lapszerkesztő. Kötetben három müve jelent 
meg. "Mindenütt és sehol* (1880.), "Divatok* (1883.) 
és "Egy kritikus albumából« (1887). Szabadkán él 
s tevékeny részt vesz a társadalmi mozgalmakban. 

Milkovszki Z s i g m o n d . lengyel iró, irói nevén 
J ez Tamás Tivadar, szül. 1824. Podoliában, 1848/9. 
hazánkban, 1863. Lengyelországban harczolt a sza
badságért, azóta külföldön él; számos regényt irt, 
némelyikben magyar viszonyokat is rajzol. 

Mill J o h n S t u a r t , hires angol bölcsész és nem
zetgazda, szül. 1§06. máj. 20. Londonban, Mill 
James történetíró és nemzetgazda fia, 1834—40. 
a "Westminster Review« szerkesztője, 1858-ig a Ke
letindiai Társaság hivatalnoka, 1865—1868. radi
kális párti parlamenti tag, t 1873. május 8. Avi-
gnonban. Főművei: A deductiv és inductiv logika 
rendszere (magy. ford. Szász Béla), melylyel a böl
csészetet közelebb hozta a tapasztalati tudomá
nyokhoz, és: A nemzetgazdaságtan alapelvei (szin
tén megj. magyarul), melyben utat nyitott a huma-
nismus elvének a közgazdasági életbe. "A szabad
ságról* és »A képviseleti kormányról* irt művei 
szintén le vannak fordítva nyelvünkre. 
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Millaud (-ó) E d u á r d , franczia politikus, szül. 
1834. szept. 27. Tarasconban, 1856. ügyvéd Lyon
ban, 1870. a császárság bukása után első állam
ügyész, 1871. a nemzetgyűlés tagja, hol Napóleon 
javainak elkobzását és elárverezését indítványozta, 
1876. képviselő, 1880. szenátor, 1886 — 87. a köz
munkák minisztere. 
Mille (lat., ezer; pro v. per m), egy-egy ezer után; 

jele °/oo. 
Millefiori (olasz), különféle szinü üvegek, pálczi-

kákból készített különböző alakú üvegtárgyak, go
lyók, serlegek, csészék; a szabályosan csavarodó 
tarka üvegszálak kellemes, filigránszerü benyomást 
keltenek. Már az ó-korban (Byzanczban és Rómá
ban) ismerték, később főleg Florenczben gyártot
ták, a XVII. szdban feledésbe ment s csak száza
dunkban jött ismét divatba. 
Millenium (lat.), ezer év, évezred; az ünnepély, 

melylyel bármely történelmi nevezetességű esemény 
ezredes évfordulóját megünnepelik; nálunk a magya
rok bejövetelének, a magyar állam megalapításának 
ezer éves fordulója; m.-ünnepély , ezen alkalomból 
tervezett ünnepély. Egykor: ezer éves ország, görö
gül : chiliasmus (1. e.). 

Mille-raies (francz., milré), finom, keskenyen sá-
vozott gyapotszövet. 
Millerand (milyrán) S á n d o r , politikus, szül. 1859. 

febr. 10. Parisban; jogász és hírlapíró, 1885. szo-
czialista képviselő. 

Millet (milye) J á n o s F e r e n c z , franczia festőmű
vész, szül. 1814. f 1874. jan. 20. Szegényen élt; 
halála után az Angelus czimü képe fél millió frankon 
kelt el. A franczia naturalista génre (jelenetek a pa
rasztok életéből) megalapítója. 

Milli, összetételben a mértékegységgel, ennek ez
redrésze p.: m.-gram = '/íooo g., m.-méter = Viooo m. 

Milliárd, 1. millió. 
Millier métrique (francz., miljé métrik), 1000 kg.-ot 

nyomó hajóteher. 
Milligramm, jegye mg., a gramm 1000-ed része. 
Milliméter, a méternek ezredrésze, a legkisebb 

hosszmérték; jegye mm. 
Millió, ezerszer ezer; m.-mos, egy v. több m. ér

tékű vagyon tulajdonosa; 1000 m . = l m i l l i á r d ; 
1000 milliárd =1 billió. 
Millöcker K á r o l y , német zeneszerző, sz. 1842. 

ápr. 29. Bécsben, 1869—83. u. o. színházi karmester 
a »Theater an der Wien«-nél. »Koldusdiák«, »Gas-
parone«, A »Szerencse fia« stb. operettjeit nálunk is 
előadják; irt bohózatot is. 
Milne-Edwards Henr ik , franczia természettudós, 

szül. 1800. okt. 23. Brüggeben, \ 1885. juj. 28.-án 
Parisban, az összehasonlitó állattan körébe vágó 
műveket irt. 

Milo T i t u s A n n i u s , római néptribun, 57. Kr. e. 
megölette Claudiust, Cicero védbeszéde (»proMilone«) 
daczára 52. száműzték; f 48. 

Milo (Milos, az ókorban Melos), a Cykladokhoz 
tartozó görög sziget, ter. 162 km2, 5000 lak. Termé
keny ; meleg források, széngőzök. Főhelye M. (Kastro 
Plaka), kikötő, ó-kori emlékek. Itt ásták ki a görög 
szobrászat egyik legnagyszerűbb emlékét, Venus 
szobrát, melyet leihelye után mi lo i V e n u s n a k ne
veznek s a párisi Louvreban van elhelyezve. 
Miloi Venus, 1. Milo. 
Milos szerb fejedelem, a most is uralkodó Obreno-

vics-család megalapitója, szül. 1780., atyja Obren 
nevű szerb paraszt volt; 1804. tűnt fel a török elleni 

harczokban, 1816. a szultán elismerte fejedelemnek, 
1817. örökösödési joga is kimondatott, de 1839. 
kényuri kormányzata miatt le kellett mondania. 
Ezután fiai Milán és Mihály következtek, 1842-ben 
azonban az Obrenovics-család elűzetett s csak 1858. 
hivatott vissza ; akkor ismét M. került trónra, f 180<). 
szept. 26. 

Milov I s t v á n (családi néven M i l l e n k o v i c s 
J á n o s ) , német költő, szül. 1836. márcz. 9. Orsován, 
1870-ig katona, 1880 óta Görzben él. Költeményt, 
novellát, drámát irt. 

Milreis (portugál, -réi), számítási pénz, mely 1000 
reálra oszlik, Portugáliában 1 arany m = 2 frt 26 kr 
aranyban, Brasiliában a m. = 1 frt 15 kr aranyban. 

Miltiades, athéni hadvezér, Kimon fia, a perzsák 
494. Kr. e. elűzték a thrák Chersonesosból, a hol ural
kodó volt, de 490. szept. 12. fényes győzelmet aratott 
Marathon (1. e.)m. rajtok. Erre azon szigeteket akarta 
megfenyíteni, melyek a perzsákhoz csatlakoztak. 
Minthogy ez nem sikerült, az athéniek súlyos bírsá
got róttak rá, s mikor ezt lefizetni nem birta, bör
tönbe vetették, hol 489 f. 

Milton (miltn) J o h n , az angol irodalom egyik 
legnagyobb alakja, szül. 1608. decz. 9. Londonban, 
Cambridgeben hittudományt tanult, 1638. nagyobb 
utat tett a continensen, 1641. az államegyház ellen 
intézett éles röpirataival nagy feltűnést keltett, 1652. 
Cromwell az államtanács titkos jegyzőjévé nevezte 
ki; I. Károly kivégzését a hires »Defensiopro populo 
anglicano« (1651.) ez. iratban Salmasius ellen védel
mébe vette s Cromwell halála után is rendületlenül 
küzdött a királypártiak ellen, mignem a köztársaság 
bukása után megvakulva visszavonult s csak a köl
tészetnek élt; t 1674. nov. 8. Bunhillben London 
mellett. Főműve, mely nevét halhatatlanná tette: 
az T Elveszett paradicsom« (The paradise lost, 12 
énekben, 1667), melynek folytatásául a »Vissza
nyert paradicsom«-ot irta (Paradise regained, 1671), 
mely azonban az elsőnek erős drámaiságát, gazdag 
képzeletű leírását és lyrai szárnyalását nem éri utói. 
Amannak a tárgya az első emberpár bűnbe esése, ha
talmas s az egész világirodalomra nagy befolyást 
gyakorolt alakja a Sátán; emez Krisztus megkisér-
tetéséről szól a pusztában. Magyarra legelőször 
Baróti Szabó Dávid fordított egyes részeket az »Elv. 
paradicsomból« 1788. hexameterekben (Neumann 
latin átdolgozása után), majd mind a két eposzt 
Bessenyei Sándor, György bátyja, fordította franczia 
átdolgozás után erőtlen prózában, 1796. Az eredeti
ből, annak versformájában (rímtelen jambus) Jánosi 
Gusztáv fordította le (Olcsó ktár). L. Macaulay tanul
mányát M.-ról: Olcsó ktár (1876). 

Milton, színmű J ó k a i Mórtól (1876.). 
Milvius hidja (Pons Milvius), a Tiberen átvezető 

híd (jelenleg ponté Molle) Róma m., hol 312. Kr. u. 
Nagy Konstantin legyőzte Maxentiust. 

Milvus, kánya, 1. e. 
Milwaukee (-váki), város Wisconsin északamerikai 

államban (Egy.-Ali.), a M. folyónak a Michigan tóba 
való torkolatánál, 240.000 lak. Kikötő, élénk gabona
kereskedelem, nagy malmok; érsekség. 

Milyenek a férfiak? beszélygyüjtemény J ó k a i 
M.-tól, párdarabja a »Mi lyenek a nők?« (1863). 

Mímelni, vkit utánozni, majmolni. 
Mimesis (gör.), utánzás, a görög aesthetikusok 

szerint a művészet lényege. 
Mimika (gör.), azon művészet, mely az arczkifeje-

zéssel és taglejtéssel igyekszik az érzelmeket és gon-
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Colátokat kifejezni. A n é m a j á t é k b a n önállóan, 
a s z í n é s z e t b e n pedig mint a declamatio kiegészí
tője, a színészi előadás fontos tényezője szerepel. 
Mimikry (ang. mimicry, utánzás, majmolás), bizo

nyos állatfajok azon tulajdonsága, hogy más álla
tokhoz való hasonlatosságuk nékik is védelmi szerül 
szolgál. Vannak p. o. lepkék, melyek csipős nedvet 
választanak ki, miért a madarak nem bántják őket, 
míg más lepkefajok ezen nedvet nem választják ki, 
de az előbbiekhez való hasonlatosságuk miatt a ma
darak ezeket sem bántják. Ide tartozik bizonyos állat
fajoknak azon tulajdonsága is, hogy szinük, mely kör
nyezetükkel megegyezik, védelmükül szolgál; így a 
sivatagok emlőseinek, hüllőinek, madarainak sárgás, 
a sarkvidéki állatoknak fehér, a levélbékának lomb
zöld a színe, míg egyes szöcske-fajok, lepkék faágak
hoz, száraz levelekhez hasonlitnak rendkívül. Fon
tosságát Darwin emelte ki. 

Mimosa, é r z i ke, növény a mimosák rendjéből; 
m. pudica, szemérmes érzike, félcserje Braziliában 
és Nyugat-Indiában, levelei nagyon érzékenyek, érin
tésre összecsukódnak; más fajai is dísznövények. 

Mimosakérgek (wattle), acacia fajoktól származó 
csersavdús kérgek, kül. Austráliából, u. m. black- és 
greenwaüle az a. decurrens-iő\, goldwattle az a. pen-
ninervis-től, silverwattle az a. dealbata-tól, stb. 
Mimus (lat.), a görögöknél és rómaiaknál a min

dennapi életből vett bohózat. Régibb emlékeink a mi 
énekmondóinkat (1. e.) is, kik énekükkel és bohócz-
kodásukkal a népet mulattatták, gyakran m. néven 
említik. 

Minaret (arab), a mecsetek karcsú tornya, melynek 
erkélyéről a muezzin az ima idejét hirdeti. 

Minargent (francz., -zsan), nickel, réz, wolfram és 
alumínium ezüsthöz hasonló ötvözete, melyet fél
e z ü s t n e k is hivnak. 

Mincha (héb.), ajándék, a zsidóknál a mindennapi 
délutáni ima. 

Mincio (mincso), folyó Olaszországban, Sarca né
ven Tirolban a Monté Adamelloban ered, átszeli a 
Garda tót, Governolo m. a Póba folyik. 

Mincsol hsg, 1. Kárpáti erdős hsg. 
Mindanao (Magindanao), a Philippinekhez tartozó 

sziget, ter. 99.310 kms, 430.000 lak. Apo tűzhányó 
(3143 m.), kén és arany; igen termékeny. Főhelye 
Zamboanga. 

Mindanao-rost, a Manilla szigeten termő bromelia 
növény rostja; e z ü s t f ű n e k is hívják, fényes szürke 
színe miatt; ruhaszövetet készítenek belőle. 

Mindég igy volt a világi élet, Egyszer fázott, 
másszor lánggal égett. V ö r ö s m a r t y : Vén czigány. 

Minden (Porosz-M.), Westfalia porosz tartomány 
m.-i kormánykerületének főhelye a Veser m., 20.000 
lak. Elénk ipar és kereskedelem; székesegyház 
(XI. szd). Püspöksége 808. alapíttatott. 

Minden bánatnak van oltogató könyje, Csak 
enyémnek nincsen . . . J ó k a i "Szigetvári vértanuké 
ez. színművében Anna monológjának kezdete. 

Minden bokorban egy világfaló, Minden bokorban 
embergyűlölet . . . P e t ő f i : Világgyűlölet. 

Minden Demosthenesnél Szebben beszél a tett. 
P e t ő fi: Ha férfi vagy, légy férfi . . . 

Minden lépés egy botlás, 1. Bohó Misi. 
Minden, mi él, az egyenlő soká él, A százados fa 

s egynapos rovar. Eszmél, örül, szeret és elbukik, 
Midőn napszámát s vágyait betölté. M a d á c h : Az 
ember trag., III. szín. 

Minden ország támasza, talpköve A tiszta erkölcs, 

mely ha megvesz: Róma ledül s rabigába görbed. J 
B e r z s e n y i : A magyarokhoz. 
Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény. | 

K ö l c s e y : Versenyemlékek. 
Minden por, álom S füst e világon. Kölcsey: .1 

Bordal. 
Mindenség, világegyetem, a létező dolgok ösz-

szesége. 
Minden szentek, 1. Mindszent. 
Mindnyájunkat é r h e t b a l e s e t , a bpesti önkéntes 1 

mentőegylet jelszava. 
Mindörökké — soha többé, Soha többé — mind- 1 

ö rökké . . . L o n g f e l l o w »A lábas óra« ez. költe- 1 
menyének (ford. Szász Károly) refrainje. 
Mindszentv. m i n d e n s z e n t e k ünnepe,minthogy J 

az összes vértanuk, hitvallók stb. emlékezetét egyen- 1 
ként megülni lehetetlen, részint az egyházi év szűk 1 
köre miatt, részint mivel az összes szenteket név- I 
szerint nem is ismerjük: a kath. egyház mindjárt 1 
kezdetben szokásba hozta az összes szentek emlé- 1 
kezetének egyetemleges megünneplését, s nekik ün- I 
népül a nov. 1. napját szentelte. 
Mindszent, község Csongrád m., 12.033 lak. a í 

Tisza mellett. 
Mindszent hava, a mindszentek napját megelőző i 

hónap, azaz október. 
Mineralia (lat.), ásványok. 
Mineralogia (gör.), ásványtan. 
Minerva (a görög Pallas Athene), a rómaiaknál a 

bölcseség istennője, ünnepe márcz. hó közepén a 
quinquatrus maiores. 
Minét, táneznem, 1. menuet. 
Mineur (francz. -nör), aknaépítésre rendelt katona. 
Minghetti M a r c o , olasz államférfiú, szül. 1818. 

szept. 8. Bolognában, 1848. római miniszter, 1859. | 
Cavour külügyminiszter mellett működött, 1860. bel
ügyminiszter; f 1886. decz. 10. 

Mingrelia (az ó-»kori Kolchis), tartomány Trans 
kaukáziában, Kutais orosz kormányzóság része a 
Fekete tenger m., 9137 kma, 214.000 lak. Azelőtt 
önálló fejedelemség, 1804 óta orosz birtok. 

Minho (minyo). 1) hajózható spanyol folyó, a Sierra 
de Meirában ered, alsó folyásában Portugália és 
Spanyolország közt a határt képezi, Caminhas m. az 
Atlanti oczeánba szakad. — 2) M. portugál tarto
mány, ter. 7273 km2, 1.014.768 lak. Főhelye Portó. 
Miniator (lat.), miniature-festő, az, ki a középkor

ban a kéziratokat a festészeti diszszel, initialokkal, 
rajzokkal ellátta. 
Miniatűré-festészet (-tür), a kéziratok festett dí

szítése, nagy kezdőbetűvel, szélrcjzzal v. a szövegre 
vonatkozó önálló képpel. Nevét a latin minium-tól 
(veres festék) nyerte. A középkorban a m.-f. nagyon 
virágzott, különösen a klastromokban, de festőművé
szek is foglalkoztak vele, mint Attavantes, Dürer A., 
Fonequet J., Girolamo dai Libri stb. A XVI. szd 2. 
felében a fa-, később a rézmetszés a m.-f.-et kiszorí
totta, s a XVH. szdtól kezdve m i n i a t ű r é alatt ele
fántcsontra v. pergamentre eszközölt apró, finom 
festést értenek. 
Minimum (lat.) a legkisebb, ellentéte maximum: 

e x i s t e n z m. (1. existentia). 
Ministráns (lat.), ki a papnak a misénél segédkezik, 

rendesen az egyházfi. 
Miniszter, minislerialis (lat.), tulajdonképen szol

gálatot teljesítő, aki az előkelők udvaránál külön
böző teendőket végzett. Ma igy nevezik az állam
főnek legfőbb segédeit a kormányzás teendőiben 
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illetőleg a kormányzásért egyedül felelős legfőbb 
közegeket. A m.-ékből álló kormányt nevezik mi
n i s z t é r i u m n a k , melynek egyes tagjai egészen 
függetlenül intézik a szakukba eső teendőket, ellen
tétben a dicasterialis (1. e.) rendszerrel. A m.-ium 
tagjait az államfő nevezi ki, rendesen a m.-elnök 
ajánlatára, de parlamenti országokban a parlament 
többségével ellentétbe nem helyezheti magát, ép 
azért a többség bizalmi férfiainak egyikét bizza meg 
a cabinet alakításával. A minisztérium állása a 
kormányzat tekintetében teljesen független, azonban 
az államfő felelőtlensége" mellett a népképviselettel 
szemben ők felelnek a kormányzat törvényessége és 
czélszerüségeért (1. m.-i felelősség). 

Miniszterelnök, a parlamenti többség azon bi
zalmi férfia, akit ő Felsége a cabinet alakításával 
biz meg; ő felelős a kormány politikájáért általában, 
a király távollétében ő elnököl a minisztertanács
ban, minisztertársait ő terjeszti elő kinevezés végett, 
ha ő lemond, rendes körülmények között az egész 
minisztérium beadja a lemondását. Gróf Andrássy 
Gyula 1867. maga ellenjegyezte kineveztetését; most 
átvették az angol szokást, hogy a lemondó m. eilen-
jegyzi utódja kínevezését. 

Miniszteri biztos, egyes minisztérium által a saját 
szakában különös meghatalmazásokkal kiküldött 
egyéniség v. oly esetekben, midőn gyors és erélyes 
működés kívántatik v. pedig midőn valahol, péld. tan
intézeteknél, az állam felügyeleti jogát kell gyakorolni. 

Miniszteri felelősség, kettős értelemben, politikai 
és jogi értelemben szerepel; amaz a miniszterek köte
lezettsége minden eljárásukról — különösen ha hoz
zájuk kérdést intéznek — a parlamentnek számot 
adni, emez a törvények értelmében való kormányzást 
jelenti; e tekinteteben a miniszterek felett különböző 
államokban különbözőképen alakuló bíróság itél. 
Nálunk a főrendiház tagjaiból választott 12 tagú 
esküdtszék itél, melynek elnöke a főrendiház elnöke, 
vádhatóság a képviselőház ; közös miniszterekről 
a két delegatio által javaslatba hozott jogtudó fér
fiakból alakított 12 tagú esküdtszék itél. 
Miniszteri megbízott, az 1885: XXIII. t.-cz. értel

mében vmely ármentesitő társulat műszaki tevékeny
ségének ellenőrzésére a földművelési miniszter által 
kirendelt kir. folyammérnök. 

Miniszter-rezidens (lat.), 1. követ. 
Minisztertanács, az összminiszterium a király, 

illetőleg a miniszterelnök elnöklése mellett. Törvé
nyeink egyes ügyek elintézést a m.-ra ruházzák, pl. 
a bíróságok és közigazgatási hatóságok közötti 
illetékességi összeütközések elintézését. Hatásköre 
általában megállapítani a kormány politikai pro-
grammját, de ez az egyes minisztereket nem menti fel 
a személyes felelősség alól. 
Minium, ólomvegyület, összetétele = PbsOí, nye

rik az ólomoxyd v. mázag óvatos hevítése által, 
sárgás-vörös por, használják festékül, üveggyár
tásnál; a legfinomabb m.-ot Anglia szolgáltatja, de 
gyártják Német-, Francziaországban és Ausztriában 
is; igen mérges. 

Minne (ném.), szerelem, szerelmi hódolat. 
Minneapolis (-niépolisz), város Minnesota észak

amerikai államban (Egy.-Áll.), a Missisippi m., 16.500 
lak. Nagy malmok, élénk gabnakereskedelem, szövő
ipar. 1872 óta St. Anthonyval egyesült. 

Minnesánger, XII. és XIII. szdbeli német szerelmi 
dalnokok a lovagi osztályból, 1. német nyelv és 
irodalom. 

Minnesota (ang., minszóte), állam az észak-ameri
kai Egy.-Államokban, ter. 215.910 kma, 1,308.089 
lak. Folyója a Mississippi, melynek itt vannak 
forrásai, földje termékeny, az ipar élénk. Főhelye 
St.-Paul. 

Minő csodás keverése rossz s nemesnek A nő, 
méregből s mézből összeszűrve. Mégis miért vonz? 
mert a jó sajátja, Mig bűne a koré, mely szülte őt. 
M a d á c h , Az ember trag. VIII. szín. 
Minőleges, qualitativus, a minőségre vonatkozó ; 

m. v e g y e l e m z é s , vmely test elemzése oly czélból, 
hogy meghatároztassék, mily vegyi alkatrészek
ből áll. 

Minor (lat.), kisebb. 
Minorennis (lat.), kiskorú; m.-tas, kiskorúság. 
Minoriták, a F e r e n c z r e n d i e k (1. e.) egyik ága; 

főbb conventjeik Arad, Szeged, Nagybánya, Nyír
bátor, Kézdivásárhely-Kanta; tartományfőnök : Já-
n o s y Demjén. 

Minoritás, kisebbség (1. e.). 
Minős, Kréta királya, Zeus és Európa fia, a krétai 

alkotmány megalkotója, f Szicziliában. O az alvilág 
egyik bírája, ki arról határoz, hogy az elhaltak lelke 

»a boldogság v. a büntetés helyére jusson-e. 
Minősítés, közhivatalnoknál azon kellékek, melye

ket a hivatalt elnyerni óhajtónak ki kell mutatnia. 
Az 1884:1. t.-cz. szabályozza a közhivatalnokok, 
az 1869 : IV. t.-cz. a birák m.-ét. Általános kellékek, 
magyar állampolgárság, cselekvési és rendelkezési 
képesség és azon elméleti és szolgálati képzettség, 
melyet a törvény előir. Az általános közigazgatási 
szakra képesít ügyvédi oklevél, államtudományi v. 
jogtudományi tudorság v. legalább a négy évi jogi 
tanfolyam és az államvizsga sikeres letétele; külö
nös szakoknál a külön szakképzettség kimutatása 
szükséges. 

Minősitvényi táblázat, a hivatalnokokról vezetett 
lajstrom, melyben képességeik, teljesített szolgála
taik fel vannak jegyezve és mely az előléptetésnél 
figyelembe vétetik. 

Minotauros, Minős nejének, Pasiphaénak és egy 
bikának szörnyeteg szülötte; számára Minős Dae-
dalos által a Labyrinthust épitteté, eledele volt le
igázott országok ifjainak és leányainak husa,Theseus 
ölte meg Ariadné segítségével. A M.-ról szóló rege a 
phöniciai Baal-tiszteletre utal. 

Minsk, nyugot-oroszországi kormányzóság, ter. 
91.408 kma, 1,742.492 lak. Főhelye M., 58.000 lak. 
Élénk kereskedelem. 
Minstrels, 1. ménestrels. 
Mintaleczke, a paedagogiai irodalomban nagy 

számmal közölt oly tervezetek, melyek a tanítás 
helyes módjára vonatkozólag kívánnak utasítást 
adni az által, hogy példát mutatnak, mikép kell 
vmely tantárgy köréből vett tételt előadni. 

Mintarajz, olyan rajz, mely kézművesek pl. laka
tos, takács stb. készítményének előállításánál mintául 
szolgál. 

Mintázat, öntvények előállítására szolgáló, rende
sen fövenybe kikészített modell. 
Mint lót-fut a boldogság után Az ember, a dőre, 

Az egyik hátra, a másik előre, Mikéntha már ott 
volna nyomán. Hiába igyekeznetek I Előttetek, mö
göttetek Nincs a boldogság: alattatok van A sír-
halomban. P e t ő f i : Mint lót-fut. . . 
Minuendo (lat.), kisebbítendő; m. á r v e r é s , mely

nél az szerzi meg az árverés tárgyát, a ki az árverelő 
által megállapított egységárakból a legtöbbet enged. 
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Minus (lat.), kevesebb; jele — ; azt jelzi, hogy a 
m. jelre következő nagyság az előzőből levonandó; 
hőmérőnél a fagypont alatti fokot jelzi. 

Minuta (lat.), perez (1. e.). 
Minutia (lat.), csekélység, aprólékosság; m.-osus, 

kicsinykedő. 
Minyaiak, pelasg nép a régi Görögországban (Or-

chomenos), emiéköket nagyszerű építkezések hirdetik. 
Miosis (gör.), kicsinyítés, a rhetorikában a szónok 

azon ügyessége, hogy ellenfelének állításait leszállítsa. 
Miquel (mikel) J á n o s , német politikus és pénzügy

miniszter, szül. 1829. febr. 21. Neuenhausban, ügy
véd Göttingában, 1865. polgármester Osnabrückben, 
1867—77. a porosz képviselőház és a birod. gyűlés 
tagja, 1870—73. a berlini disconto-társaság társ
igazgatója, 1876. ismét Osnabrück, 1880. Majna-
Frankfurt főpolgármestere és az urakháza tagja, 
1890. porosz pénzügyminiszter. 
Miquelon (miklón), franczia sziget a Szent-Lőrincz 

öbölben (Észak-Amerika), Langlade-dal ter. 202 km3, 
6000 lakossal. 

Mir (orosz = világ), Oroszországban a paraszt
község, melyben az egész határ közös birtok; ezt 
időnként egyenlő részekre darabolja s tagjai közt 
megművelés végett kiosztja. 

Mirabeau (-bó) H o n o r é G á b o r V i c t o r R i q u e t t i 
gróf, a franczia forradalom egyik legkiválóbb alakja 
és szónoka, szül. 1749. márcz. 9. Bignonban Pro-
venceben; fiatal korában kalandos életet folytatott, 
összeütközésbe jutott atyjával (az ugynev. ember
baráttal), fogságra vettetett, külföldön kóborolt; 
végre 1789. elérkezett az idő, midőn lángelméjét ér
vényesíthette; a nemzetgyűlés tagjává választatott 
s csakhamar vezérszerepet nyert. Előbb a király 
ellen foglalt állást, de végül az alkotmányos monar
chia megmentésén fáradozott. Hogy magának meg
nyerje, az udvar kifizette adósságait; 1790. a jako
binusok clubjának, 1791. febr. a nemzetgyűlésnek 
elnöke, de csakhamar f 1791. április 2-án. Számos 
röpiratot irt. 

Mirabeau-Martel, 1. Gyp. 
Mirabili M i k l ó s (Nicolaus de Mirabilibus), olasz 

eredetű magyar theologus és humanista, sz. Kolozs
váron a XV. szd derekán; a Domonkos-rendbe lépve, 
tanulmányai folyamán Olaszországba került»és a 
tlórenczi S. Marin Novella-templom iskolájának taná
rává lett, s itt irta 1489. a lelkiismeretről szóló olasz 
munkáját. Georgius Benigni de Balvialis raguZai 
minoritával folytatott theologiai vitatkozása után, 
melyet »Disputatio super facta in domo magnifici 
Laurentii Medices« czimmel 1489. adott ki, vissza
tért Magyarországba és itt Mátyás király udvari 
papja, a király halála után pedig a budai dömések 
priorja. 1493-ban fejezte be a praedistinatióról szóló 
latin munkáját. E 3 műve Ábel Jenő bevezetésével 
az Irodalomtörténeti Emlékekben (I. kötet, 1886.) 
jelent meg. 

Mirabilis, csodavirág, növény a nyetagineák rend
jéből. M.jalapa, mindkét Indiában és Dél-Ameriká
ban, keményitődus gyökérrel (hamis jalappa); m. lon-
giflora, Mexikóban, kerti növény. 

Miraculum (lat.), csodatétel, csoda; a középkori 
francz. és angol irodalomban a dramatizált legen
dák és szent történetek neve. 

Miramare, császári kastély Trieszt közelében nagy
szerű parkkal, görög és egyiptomi régiségeket tar
talmazó múzeummal, azelőtt Miksa mexikói császár 
tulajdona. 

Mirandola, város Modena olasz tartományban, 
1710. mint herczegség Modenával egyesült. 
Mirat (Meerut), az indobrit nyugati tartományok 

egyike, ter. 29.315 km2, 5,200.000 lak. Főhelye M., 
116.000 lakossal. 
Mirbanszesz, 1. nitrobenzol. 
Mire megvénülünk, reg. J ó k a i M.-tól (1863.). 
Mireny, arsen, 1. e. 
Mirha, 1. myrrha. 
Mirhógát, a Mirhófoknak nevezett tiszai nyilas 

elzárására 1760. több kun helység épitteté. De Heves 
megye 1776. lerontatta; 1785. József császár paran
csára újonnan felépült. 

Miribel M á r i a F e r e n c z J ó z s e f de, franczia tá
bornok, szül. 1831. szept. 14. Montbonnotban, mű
egyetemi hallgató volt, 1853. a tüzérséghez állott, 
1855. részt vett Szebastopol ostromában, 1859. az 
olasz háborúban, Solferinónál megsebesült és száza
dos lett, 1862. Mexikóban, 1865. visszatért Franczia-
országba, 1870. Parisban ezredes, 1875. tábornok, 
1877. a franczia táborkar főnöke, 1879. ez állásáról 
lemondott, 1881. ismét a táborkar főnöke, 1886. had
testparancsnok és a legfelső hadi tanács tagja, 1891. 
a nagy táborkar főnöke. 
Miriditák vagy mirediták, hegyi nép Albániában. 

Törökországnak hübért fizető főnök alatt. Főhelyük 
Orosi. 

Mirigyek, glandulae, az állati szervezet elválasztó 
szervei. A nem valódi, kivezető csővel nem biró miri
gyek (lép-, kedesz- és nyirkm.-ek) fehér vértestecse-
ket szolgáltatnak; ide tartoznak a csiramirigyek is 
(herék, petefészkek), melyek ondószálcsákat és peté
ket termelnek. A v a l ó d i m.-ek egy v. több sejtből 
állanak, cső-, tömlő- v. fürtszerüek és a vérből bizo
nyos nedveket készítenek, melyek kivezető csövekben 
a bőr felszínére (verejték, tej, stb.), vmely nyákhár-
tyára (nyál, epe, bélnedv, stb.) jutnak. Köznyelven 
m. alatt rendesen a nyirkmirigyeket, gyakran a meg
duzzadt gümős,görvélykóros áll alatti és tarkóm.-eket 
értik. A növénytanban sejtek vagy sejtcsoportok, 
melyek sajátszerű váladékot (illó olajakat, gyantá
kat, ezukrot, csersavat, stb.) tartalmaznak. 

Mirigyvész, 1. pestis. 
Miriszló, község Alsó-Fehér m., 761 lak. Itt verte 

meg Básta az erdélyi segédhadakkal Mihály oláh 
vajda seregét. 

Miriti, 1. mauritia. 
Mirjam, Mózes testvére, prófétanő. 
Mirkovácz, község Krassó-Szörény m., 1210 lak. 
Mirkovci, község Szerem m., 1169 lak. 
Mirkovécz, község Várasd m., 1343 lak. 
Mirkvásár, község N.-Küküllő m., 1117 lak. 
Mirtus, myrtus, cserje a mirtusfélék rendjéből. A 

közönséges m., m. communis, Dél-Európában, Ázsiá
ban, Afrikában, dísznövény; Aphroditének volt szen
telve; menyasszonyi koszorúkhoz használják. Le
vele fényes-zöld, fűszeres illatú, virága fehér, bogyója 
feketéskék. A Földközi tenger mellékén nő. 

Mirza(perzsa),a tör. efendi-nek(l.e.) megfelelő czim-
zés; írástudó; a név után (pl. Abbas m.) téve, herczeg. 
JMirza-Schaffy, keleti tudós, szül. Karabagh geor-
giai tartomány Gjándsa nevű helységében, 1844. 
Tiflisben Bodenstedt (1. e.) német költő barátja és 
perzsa nyelvtanitója, kinek neve alatt B. a maga lyrai 
költeményeit közzétette, f 1856. 

Misandria (lat.), férfitól való irtózás 
Misanthrop, embergyűlölő; vigj. Moherétől, ford. 

Szász Károly. 
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Miscellaneák (lat.), ételkeverék, vegyes ennniva-
lók; egyveleg. 

Misdroy, porosz tengeri fürdő, a keleti tengeri 
Wollin sziget északi partján, 1356 lak. 
Mise (lat. missa), az ó-keresztény egyházban az 

istentisztelet ama része, mely az áldozás szertartá
sát foglalta magában; miután ebből a vétkezők s a 
katechumenek ki voltak zárva, ezek az evangélium 
ulán »lte, missa est« (innen a m. neve) szavakkal el
bocsáttattak; később m. alatt az áldozásnál az oltár 
előtt olvasott imákat (innen »m.-t olvasni«) s főleg 
az ugyn. mi se áldozatot értették. Ez Krisztus felál
dozásának emlékére tartott vér nélküli áldozat, mely
ben Krisztus a kenyér és bor szine alatt a pap által 
magát a mennyei atyának bemutatja, íolytatásakép 
azon véres áldozatnak, melyet egykor a keresztfán 
felajánlott. A m. 3 részből áll: a f e l a j á n l á s b ó l 
(offertorium), a z á t v á l t o z á s b ó l ( a z ostya és a bor 
megszentelése) és az á l d o z á s b ó l (melyben a pap a 
megszentelt ostyát és bort magához veszi). A pap 
által egyedül tartott m. a k i s m i s e (susogó v. lassú 
m.), a nyilvánosan, zenekíséret mellett tartott ünne
pélyes m. a n a g y m i s e (zenés, orgonás m.). Az en
g e s z t e l ő s z e n t m. á l d o z a t o t a megholtak lelké
nek a tisztitótűzből való megszabadulásáért szokás 
bemutatni. S z á r a z m.-t tengeren, a bor elhagyásá
val mondanak. A zenés m.-nél előadott zenemüvek 
szintén m. nevet viselnek s 6 részből állanak, melyek 
nevei az előadandó szöveg kezdő szavai után a kö
vetkezők: Kyrie eléison, Glória (dicsének), Credo 
(hitvallás), Sanctus (szent), Benedictus (megáldás) és 
Agnus Dei (könyörgés). A r a n y o s m.-nek nevezték 
a karácson-északai misét. 

Mise (francz., míz), betét a játéknál v. vmely ke-
resk. ügylethez; vmely tőkének egyszeri lefizetése 
bizonyos járadék élvezeti jogának megszerzésére; 
m. en p a g e (án pázs), könyvnyomtatásnál a kisze
dett szövegnek lapokra tördelése; m. e n s c é n e (án 
szén), vmely darab szinre alkalmazása, szinre hoza
tala. 

Misekönyv, missale (1. e.). 
Misén, község Trencsén m., 1047 lak. 
Misenum (most Punta di Miseno), előhegység 

Campaniában. 
Miserabilis (lat.), nyomorult; siralmas; carmen 

m.-le, 1. carmen. 
Misera plebs contribuens (lat.), a szegény adófi

zető nép, Verbőczi »Hármas könyvé«-ből származó 
kifejezés. 
Misére (francz., -zér), nyomor, inség. 
Miserere, ileus, bélsárhányás, copremesis, nagyon 

veszélyes tünet, mely beszorult sérveknél, bélelzá
ródásnál, bélbetüremkedésnél, hashártyalobnál, ty-
phusnál fordul elő. Némelykor hasmetszés utján mü-
tétileg gyógyítható. 
Miserere (lat.), az 50. zsoltár után készült kath. 

egyházi ének neve, annak kezdőszavairól: M. mei 
Domine = könyörülj rajtam, Uram! 
Misericordia (lat.), irgalom, szánalom. 
Misericordianusok, 1. irgalmas-rend. 
Miskárolás, sertéseknél a petefészek eltávolítása. 
Miske, 1) község Arad m., 1633 lak. — 2) község 

Pest m., 2774 lak. a Sárréten, zsombékos vidéken. 
Miskócz n e m z e t s é g , Borsod vmben és környékén 

honos régi magyar genus, mely nevét hihetőleg 
Miska ne^ü ősétől vette és sast viselt czimerében. 
E nemből származtak a Borsod vármegyének nevet 
adó Bors családbeliek, kik Miskolcz városának terü

letét ősi birtokul birták. Kivülök még a Ponythok, 
Chuliakok és Miskolczyak stb. származtak e genus
ból. Szendrey János: A Miskócz nemzetség. (Turul 
1884.) 
Miskolcz, rend. tan. város, Borsod m., 30.048 lak. 

A megye székhelye; a Sajóhoz közel fekszik, ott hol 
a Szinva völgye a Tetemvár és Avas nevű dombok 
közt a sikra torkol. Ny. felé a Bükk hsg kúpos ge-
rincze kéklik, k.-re a dus síkság terül el. A Szinva és 
Pecze vizei átfolynak a városon, áradásaikkal gyak
ran kárt téve benne. A fő utczák tágasak és rende
sen épültek. Kiválóbb épületek: a sz.-Anna egyház, 
a minoriták kéttornyú temploma s a mindszenti 
templom Mindszentben, mely azelőtt külön község 
volt; a három ref. templom, melyek közül, az Avas 
oldalán álló, a XIII. szdban Sz-István tiszteletére épült 
gót stílű templom a legérdekesebb; az evang. és még 
a görög templom. A vármegyeház 1727. épült, a 
színház 1857. nyittatott meg. Van. ág. ev. és helvét 
hitv. püspökség, róm. kath. és ev. algymnasium, ref. 
főgymnasium, állami felsőbb leányiskola, stb. A la
kosok földmüveléssel és bortermeléssel foglalkoznak; 
de kifejlett kézműipar van, régebben sok volt a csiz
madia. Gyártelepei közül legnagyobb a gőzmalom. 
Elénk kereskedő elem. Tvszék, járásbir., adóhiv; 
A várost a tatárok feldúlták, utóbb a Széchiek 
birtoka. 1368 óta a diós-győri vár tartozéka. Zsig
mond 1405. kir. várossá tette, Mátyás, Ulászló, II. 
Lajos királyoktól ujabb kiváltságokat kapott, bár 
földesurai voltak. A XVI. sz. többször urat cserélt, 
majd a török hódoltság idején szörnyű pusztulást 
szenvedett. A múlt század elején a város saját ma
gának zálogosittatott el. Gyorsabb emelkedése szá
zadunk elején kezdődött. 

Miskolczi ágost. h. ev. püspökség, 1. Tiszai ág. 
h. ev. egyházkerület. 

Miskolczi ev. ref. püspökség, 1. Tiszáninneni ev. 
ref. egyházkerület. 

Miskolczi Töredék, az 1525. készült Vitkovics-
codexnek (1. e.) egy 12 lapnyi darabja, mely 1882. 
vált ismertté az orsz. magy. iparművészeti múzeum 
által rendezett könyvkiállitáson; azelőtt Szeremley 
József tiszadobi ref. lelkész birtokában, ki 1877. a 
miskolczi ref. lyceum könyvtárának ajándékozta. 
Közzétette Volf György, Nyelvemléktár, XIII. köt. 
1886. 
Miskulánczia, keveredés, zavar, perpatvar. 
Mislye (Alsó-), község Abauj-Torna m., 1096 lak. 
Misna (héb. = ismétlés), a talmud része, a szóbeli, 

hagyományos zsidó törvényeket tartalmazza, 200 
körül Kr. u. Juda hanaszi gyűjtötte azokat össze. 
Misogam (gör.) házasságyülölő, agglegény; mi-

sogamia, házassággyülölet. 
Misogyn (gör.), nőgyűlölő; misogynia, nőgyülölet. 
Misrata, város Tripolisban, a M.-foktól délkeletre, 

10.000 1.; világító torony, kereskedés. 
Miss (ang.), kisasszony. 
Missa (lat.), mise (1. e.). 
Missale (lat.), m i s e k ö n y v , a róm. kath. egyház 

szertartási könyve, mely a mise szertartását, az év 
minden napjára rendelt mise-imádságokat és a ká
nont tartalmazza. Mai szerkezetét a tridenti zsinat 
rendeletére V. Pius 1570. állapította meg s VIII. Kele
men 1604. és VIII. Orbán 1634. vették revisio alá. 
Ebben az alakjában a római egyház minden templo
mában egyedüli érvénynyel ruháztatott fel és kiszo
rította az addig dívó misekönyveket, melyek némely 
részleteikben minden egyházmegyénél és minden 
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szerzetnél különböztek egymástól. A középkor kéz
iratos misekönyvei az initialékkal és miniatűrökkel 
gazdagon díszített codexeknek valódi díszpéldányai. 
Ilyenek hazánkban: az 1228. előtti m., mely a leg
régibb magyar nyelvkincset, a halotti beszédet és 
könyörgést tartalmazza és az egyedüli misekönyv, 
mely az Árpád-korból reánk maradt; az 1377. esz
tergomi m., Mátyás király híres bécsi és brüsseli m.-i 
stb. A legrégibb magyar misekönyvet 1480. Veroná
ban nyomták; nevezetesek az esztergomi főegyház 
számára készült m.-k (Nürnberg 1484., 1490., 1498., 
Velencze 1486., 1493., 1495., 1498., Brünn 1491. stb.). 
Knauz Nándor 30 mohácsi vész előtti m.-t ismertet 
a Magyar Sión 7. évfolyamában. 
Missio Clat.) küldetés; megbízás; küldöttség; hit

térítés, főleg a keresztény egyház térítési működése 
a nem keresztények közt: tulajdonképen egykorú 
magával a kereszténységgel. A kath. egyház ujabban 
a XVII. szd óta fejt ki nagy arányú tevékenységet 
a pogányok megtérítése körül. 1622. alakíttatott a 
congregatio de propaganda ftde és 1627. a collegium 
de propaganda flde bíbornoki bizottság, mely az ide
való törekvéseknek ma is fő központja; kivált Khi-
nában, Japánban, Kelet-Indiában stb. dolgozik a 
kath. m. nagy önfeláldozással és sikerrel. A protes
tánsok közt a XVIII. szd óta vett a m. ügye nagy len
dületet, czélja a pogányok megtérítése. Most a prot. 
m. több ezer állomáson, ujabban főleg Afrikában 
dolgozik; a különböző prot. m.-egyletek évi kiadá
sait 15 millió arany frtra becsülik. E k ü l s ő (pogá
nyokat térítő) m. mellett van b e l s ő m. is, melynek 
czélja a keresztény nép szellemi elvadulásának és 
anyagi helyzetének javítása. Főleg Németországban 
követ a m.-egyleti tevékenység ily czélokat. 
Missionarius (lat.), kiküldött; hittérítő, keresztény 

tanító v. pap, kinek feladata a keresztény hitet hir
detni a pogányok közt; ősrégi időktől fogva járja 
be a világot; a kath. egyházban szerzetesek végzik 
e hivatást s a középkor első századaiban ők téritet
ték meg Európa népeit. Jelenleg első sorban tengeren
túli országokban a pogányok közt apostoloskodnak. 
Ujabban igen nagy tevékenységet fejtenek ki a prot. 
m.-ok, a német, angol-és é.-amerikai missió-társu
latok küldöttei, kiknek száma mintegy 3000. * 
Mississippi (-sziszippi), állam az észak-amerikai 

Egyesült-Államokban, ter. 121.230 km11, 1,289.600 1. 
Déli határa a mexikói öböl, folyója a Mississippi; 
igen termékeny (gyapot, rizs, czukornád, dohány). 
Fővárosa Jackson. 
Mississippi (= a vizek nagyatyja), Észak-Amerika 

legnagyobb folyama, Minnesota államban, az Itaska 
tóban ered; a Minnesota, Des Moines, Illinois felvé
tele után legnagyobb mellékfolyójával, a Missourival 
egyesül; más mellékfolyói az Öhio, Arkansas és Red 
River, az utóbbi felvétele után kezdődik nagy del
tája (30.000 km2), több ágával, a főág a mexikói 
öbölbe szakad. Vízesést Peckagama és St. Anthony 

. mellett alkot, a hajózást örvények és az alámosott 
partok nehezítik, a Michigan tóval az Illionis csatorna 
köti össze. Felső folyásában meredek partok, később 
praeriek és erdők szegélyzik; évenkint gyakran kiont. 
Vizter. 3,221.800 km2, egész hossza 4209 km. 
Missolunghi (Mesolongion), Akarnania és Aetolia 

görög nomarchia megerősített fővárosa a patrasi 
öbölben, 9000 lak. Az 1825. görög szabadságharcz-
ban nagy szerepet játszott. Itt f 1824. Byron, kinek 
szivét diszes mausoleumban őrzik. 1881. szobrot is 
emeltek Byronnak. 

Missouri (misszuri), állam az észak-amerikai 
Egyesült-Államokban, ter. 179.780 kma, 2,679.184 
lak. Főfolyója a M., hegyeiben szén, ólom és vas; 
virágzó földmivelés. Fővarosa Jefferson. 

Missouri, a Mississippi legnagyobb hajózható 
mellékfolyója, a Rocky Mountainban a Gallertin, Ma-
dison és Jefferson forrásokból ered, északnak folyva 
magas sziklafalak közt, 3 nagy vízesést alkot és St.-
Louis fölött torkol. Kiválóbb mellékfolyói: Yellow
stone, Nebraska, Kansask, Milk, James. 
Mister (ang.), rövidítve: mr., úr, Angliában azok 

czimzése, kiket a lord v. sir czimzés nem illet. 
Mistral (misztrál), nagyon száraz, hideg é.-ny. szél 

a Földközi tengeren, főleg őszszel és tavaszszal: az 
Ebro torkolatától a genuai öbölig terjedő részen szo
kott dühöngeni. 

Mistral F r é d é r i c , uj-provencei köitő, szül. 1830. 
szept. 8. Mailaneban, u. o. él, a félibrige alapitója és 
feje. Művei: »Mireille« ez. eposz és költemények. 

Mistress (ang., misszisz), rövidítve mrs, úrnő, asz-
szonyság; az angol házas nők czimzése, ha a lady 
czim nem illeti őket. 
Miszla, község Tolna m., 1501 lak. 
Miszloka, község Abauj-Torna m., 1185 lak. 
Misztérium, 1. mysterium. 
Miszticze, község Bereg m. 1448 lak. 
Misztótfalu, község Szatmár m., igen régi rei. 

templom. 
Mitau (oroszul Mitává), Kurland orosz kormányzó

ság fővárosa, 30.039 lak., 1795 óta orosz birtok. 
Mit háborgattok? Takarodjatok innen! Nagy mun

kába' vagyok stb. P e t ő f i : Az őrült. 
Mithras, a régi indiaiak és irániak fényistene; a per

zsák mint a sötét szellemek fölött diadalmaskodó 
napistent nagyban tisztelték; imádása keleten és 
nyugaton el volt terjedve. A m.-kultusznak hazánk
ban, a régi Pannoniában és Daciában is maradtak 
fenn nyomai. A sarmisegethusai mithraeumot Király 
Pál ismertette az Arch. közi. XV. k.-ben. Az aquin
cumi mithraeumot Kuzsinszky Bálint fedezte fel és 
ismertette az Arch. közi.-ben. (1888.) Nevezetes még 
a rákosi m. (Sopron megyében). A m.-k. igen érdekes 
maradványaira találtak továbbá Orsován, Dunapen-
telén, Pécsett stb.' 
Mithridates (Nagy), pontusi király, szül. 132 Kr.e., 

88. elfoglalta egész Kis-Ázsiát, hol az összes rómaia
kat legyilkoltatta; a rómaiakkal viselt 1. háborúja 
(88—84) szerencsétlen volt, mert seregét Sulla Chae-
ronéia és Orchomenos m. megverte; ennek folytán 
összes ázsiai hódításairól le kellett mondania. Több 
szerencséje volt a 2. háborúban, de a 3. m.-i háború 
után, melyben Lucullus consul legyőzte, Tigranes 
armeniai királyhoz kellett menekülnie; 67. vissza
foglalta Pontust, 66. Pompejus megverte és 63. fiai 
által elárultatva meggyilkolta magát. 22 nyelvet 
beszélt. , 
Mitigantia (lat.), enyhítő, csillapító szerek; eny

hítő körülmények. 
Mitis-ötvény, vas és alumínium ötvénye, köny-

nyebben olvad mint az öntött vas; a kovácsolt vas 
szilárdságával és szívósságával bír. 

Mitis-zöld, sveinfurti zöld. 
Mitra, föveg, díszjelvény, melyet a püspök isteni 

tiszteletnél visel; a pápa minden isteni tiszteletnél 
viseli; ünnepélyes alkalmakkor a tiarát, azaz hár
mas koronával ékesített mitrát — mitra turbinata —. 
M.-t visel a püspök is, melyet m.-nak, infulának v. 
cidara bicornisnak neveznek. Bizonyos megszoritá-
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sok közt püspöki díszjelvényekkel és igy m.-val is 
élnek a valóságos és kir. kinevezés alapján fekvő 
jószággal biró apátok és prépostok. 

Mitrailleuse (francz., -rájőz), golyószóró, szóró
löveg (1. e.). 

Mitre B e r t a l a n , argentinjai tábornok, szül. 1827. 
június 26-án Buenos-Ayresben, 1859-ben tábornok, 
1862 — 63. Argentinja köztársaság elnöke, 1891-ben 
újra meg akarták választani, de nem fogadta el. A 
Nacion ez. lap szerk., megírta hazája történetét. 

Mitrovicza, törvényhatósági joggal felruházott vá
ros a Száva mellett Szerem m., 9541 lak. Alsó-Panno
niának Sirmium nevű római városa helyén; némi ro
mok még láthatók. Több polgári és katonai hatóság 
székhelye. Reáliskola. Törvényszék, járásb. és adó
hivatal. Selyemtermelés. 

Mitscherlich E i l h a r d , német vegyész, szül. 1794. 
jan. 7. Neuendebari, 1821. a vegytan tanára Berlin
ben; f u. o. 1863. Az isomorphismus és dimorphis-
mus tanának megalkotója. 

Mittermaier K á r o l y J ó z s e f A n t a l , német jog
tudós, szül. 1787. aug. 5. Münchenben, 1811. tanár 
Landshutban, 1821. Heidelbergában, 1831. a badeni 
képviselőház tagja s később ismételve elnöke, 1848. 
a német nemzetgyűlés tagja; f 1867. aug. 28. Hei
delbergában. Számos művet irt a német magánjog és 
büntetőjog köréből. 
Mit terwurzer V i l m a , német színésznő, szül. 1847. 

márcz. 27. Freiburgban; 1871 óta a bécsi udvari 
színház tagja. 

Mittweida, gyárváros Szászországban, 10.000 lak. 
lilénk szövőipar. Technikai iskola. 
Mixed pickles (ang., mikszt piklsz), eczetbe rakott 

főzelék, ugorka, sárgarépa, borsó stb., melyhez erős 
fűszert (bors, gyömbér, paprika stb.) kevernek. 

Mixeolysis, vegyes festőanyagok készítése az ál
tal, hogy az illető összetevő festékeket egyszerre ejtik 
ki ugyanazon oldatból. 

Mixich K á l m á n , a főrendiház tagja, szül. 1833. 
szept. 19. Piszarovinán, spanyol eredetű családból, 
1850-ben jogot hallgatott, 1868—69. főszolgabíró, 
1871—74. Zágrábm. főispánja, később mint horvát 
képviselő részt vett a magyar országgyűlésen, 1885. 
a főrendiház tagja. 

Mixtum (lat.),vegyes, vegyitett; m. c o m p o s i t u m , 
zagyvalék, mis-más. 

Mixtúra (lat.), 1) keverék; kül. többféle gyógy -
anyagból összetett folyékony gyógyszeralak; — 2) 
vegyes orgonahang, melynél az alaphang mellett 
még az oktávot, quintet és a 2. oktávot lehet hallani. 
Míves, 1. műves. 
Mívesek lakodalma, Szencsey Györgynek a XVII. 

szd végén összeirt dalkönyvében foglalt szatirikus 
költemény, mely a különböző mesterségeket teszi 
gúny tárgyává. 

Mi zaj riad, mi nép tolong, Alpár! határidon? Tán 
még kevés a csonthalom S tusára forr a hon? N a g y 
Imre »Árpád« ez. költ. kezdete. 
Mi zengi tul a bérczeket; Mi éli tul az éveket; Mi

nek nem sírja a jövő, Mert az idővel egyre nő? . . . 
A hír, a hír, a hír! E r d é l y i János. 

Mizrach (héb.), kelet, erre felé fordulnak a zsidók, 
mikor imádkoznak. 

Mizsót, myosotis, növény az érdeslevelüek (asperi-
foliaceae) rendjéből. A n e f e l e j t s m. v. n e f e l e j t s , 
m. palustris, kék virágai bugában állanak; nedves 
réteken, patakok mellett tenyészik. Egyéb fajai nálunk 
az erdei m., m. sylvatica; többszínű m., m. versico-

lor; közép m., m. intermedia; borzas m., m. hispida; 
sudár m., m. stricta és a zilált m , m. sparsiflora. 

Mjösen, norvégiai tó, 364 km9, lefolyása aVormen. 
benne Helgeő sziget. 

Mliniczavölgy, a magas Tátrában; hossza 6'5 km. 
A völgy hajdani jégár medre, karczolásokkal, oldal
as homlokmorenákkal. Benne van a Csorbái tó (1. e.). 
M. m., a mutalis mutandis rövidítése = a szüksé

ges változtatásokkal. 
mm., a milliméter rövidített jegye. 
Mna v. mina, az ó-görögök sulymértéke és pénz

neme; mint sulym. = 100 drachma = 436.6 g., mint 
pénznem = 1IM talentum; jelenleg a m. Görögország
ban súlymérték = 1500 drachma = IVa kg. 
Mnemonika v. mnemotechnika (gör.), e m l é s z e t 

v. e m l é k e z é s t a n , azon tudomány, melynek czélja 
az emlékező tehetségnek mesterséges fejlesztése. Már 
az ó-kori irók és szónokok használtak bizonyos fo
gásokat nevek és dolgok könnyebb emlékezetben 
tartására. A XV. szd óta a tudósok ismét foglalkoz
tak e tárgygyal s egész irodalom keletkezett felőle. 
Az újkori mnemotechnikusok főeljárása az, hogy a 
megjegyzendő számokat, adatokat szavakkal helyet
tesitik s ezeket könnyen megjegyezhető mondatokká 
fűzik. Főképviselői: Aimé Paris, Castilho testvérek, 
Reventlow, Kothe Hermann és Weber-Rumpe. Az 
utóbbinak müvét Sz. Nagy Sándor alkalmazta ma
gyarra : Mnemonikai levelek az emlékező tehetség 
kiképzésére, Bpest, 1889. 
Moab, Loth fia, törzsatyja a moabitáknak. 
Moab, felföld Palaestinában, a holt tengertől keletre, 

Syria tartományhoz tartozik, nagyon termékeny. 
Most beduinok lakják; az ó-korban a moabiták lakták. 
Moabit, Berlin külvárosa a Spree m., Borsig-féle 

gépgyár, fegyház. 
Moabiták, Moab (1. e.) régi lakói, sémita törzs, mely 

örökös harezban állt a zsidókkal, kik végül meghó
dították őket; legrégibb nyelvemlékök Mesa (1. ezt) 
király kövén maradt fen. 

Mob (ang.), köznép, csőcselék. 
Mobangi v. Ubangi, folyó Közép-Afrikában, felső 

folyása az Uélle, mely Kibbi néven a Kék hegyek 
nyugati lejtőjén ered, nyugotnak folyik mint Kibali 
és az egyenlítőtől délre 19 km. széles deltában ömlik 
a Kongóba. 
Mobile (-bil), kikötő-város Alabama észak-amerikai 

(Egy.-Államok) államban a M. folyó m., 30.000 lak. 
Nagy gyapot- és czukor-kereskedelem. 

Mobiliar (lat.), ingóság, ellentétben az ingatlan 
vagyonnal. 

Mobilis (lat.), ingó, mozgó, harezra kész. 
Mobilizálás (lat.), mozgósítás. 
Mocila, község Modrus-Fiume m.. 1516 lak. 
Mockturtle (ang. -törtl), utánzott teknős béka, 

erősen fűszerezett, barna leves v. ragout. 
Mocs, község Kolozs m., 1737 lak. A mezőség leg

jelentékenyebb községe. 
Mócs, 1) S z a n i s z l ó , cistercita áld. pap s pécsi 

főgymnasiumi tanár, szül. 1862. Kulán, Bács m. Irt 
irodalomtörténeti dolgozatokat. — 2) Z s i g m o n d , 
szerkesztő, szül. 1853. Kis-Sztapáron (Bács m.). Irt 
valamint fordított olaszból számos beszélyt, melyek 
részben a lapokban, részben önálló kötetben jelentek 
meg. 1877. a »Pesti Napló« hareztéri tudósítója, 
1881. az első magyar tengeri kereskedelmi lapot 
»Fiume* czimmel alapította, melynek azóta szerkesz
tője is, közben 1889—90. szerkesztette a »Szegedi 
Híradó «-t. 
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Mocsa, község Komárom m., 3091 lak. 
Mocsár, vizzel borított kisebb-nagyobb földterület, 

melyben vízi növények, sásfélék, mohok buján te
nyésznek s fenekén folytonosan korhadnak. 
Mocsárércz, másként gyepvasércz vagy limonit, 1. 

barna vasércz. 
Mocsárgáz, 1. mocsárlég. 
Mocsári lile, ckaradrius albifrons, 1. lile. 
Mocsaris, község Krassó-Szörény megyében, 1124 

lakossal. 
Mocsárlég, a mocsarak fenekén korhadó növé

nyekből fejlődő gáz, mely buborékok alakjában száll 
fel, ha a mocsár fenekét megkeverjük; főalkatrésze a 
m e t h á n (1. e.). 
Mocsáry, 1) La jos , volt képviselő, szül. 1826. 

Kurtányban Nógrád m. Tanulmányai végeztével 
1860-ig gazdálkodott, 1860. Borsodmegye alispán
jává választotta, de nem fogadta el, 1861. orsz. kép
viselő, 1867 — 69. Borsodmegye alispánja, azután 
többször a képviselőház tagja. A nemzetiségi kér
désben a magyar közvéleménytől teljesen eltérő 
állást foglalt el, melyet egy röpiratban s több be
szédben fejtett ki s mely ellentétbe hozta az összes 
magyar pártokkal. 1858 óta több politikai röpiratot 
és munkát irt. — 2) S á n d o r , természettudományi 
iró, a M. N. Múzeum állattári osztályának őre, szül. 
1841. szept. 27. Nagyváradon. A múzeumhoz 1870. 
neveztetett ki, és mint a rovartan, főleg a hártyás-
szárnyu rovarok (hymenoptera), a méhek és dara
zsak csoportjának szakszerű müvelője e szakból 
gazdag gyűjteményt létesített. 90 kisebb-nagyobb 
értekezésén kivül főbb munkái: A magyar fauna 
fémdarázsai (1882.), melylyel Vitéz-jutalmat nyert 
és földünk fémdarázsainak magánrajza (1889.), mely 
latin nyelven irt nagy müveért a szentpétervári ro
vartani társulat t. tagjává választotta. 1884 óta 1. 
tagja a M. T. Akadémiának. 

Mocsolád, község Somogy m., 1023 lak. 
Mocsonok, község Nyitra m., 2812 lak. a nyitrai 

püspök kastélyával. 
Móczok, a Királyhágón túli hegységekben, főleg a 

nyugatiakban lakó oláhok neve; bányászattal, fa
faragással és marhatenyésztéssel foglalkoznak. 
Mód, 1) azon szokásos forma v. eljárás, melyet,vki 

tetteiben követ, pl. beszéd-, tanítás-, irás-, járás-m.; 
2) helyes mérték, mely a kellő határnál sem szűkebb, 
sem tágabb; az ily kifejezésekben: módot tartani 
az ételben-italban, m. nélkül nevetni, m. felett ke
gyetlenkedni, m.-jávai jó minden stb.; 3) illem, tisz
tesség, pl. nem m. az, hogy a mi erdőnket szabadjá
ban vágja (Pázmány), megadja a m.-ját, m.-osan 
megköszönte, stb.; 4) lehetőség, pl. nincs m. benne 
(lehetetlen), m.-ja van benne, mint Antalnak az eb-
ütésben (közm.);, 5) vagyon, birtok, gazdagság, a 
mennyiben ezek bizonyos czélok elérésére eszközt, 
m.-ot nyújtanak: m.-os v. jóm.-u gazda, jó m.-ja van 
benne; 6) alak, forma, pl. övig leányi képüek, azon 
alul hal módúak voltának (Decsi), egymódu (= egy
forma; 7) 1. igemódok. 

Modalis (lat.), a körülményektől és viszonyoktól 
függő, azok által meghatározott. 

Modalitás (lat.), módozat, az út és mód, mely sze
rint vmi történik v. létezik, a körülmények által való 
meghatározottság. 
Mode (francz.), divat (1. e.). 
Modell (lat.), minta, mintakép; azon személy, mely 

festőknek v. szobrászoknak különféle helyzetben 
mintául szolgál; kisebbített léptékben készített mű, 
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pl. vmely épület, hid stb.; m o d e l l á l n i , mintázni, 
vmiről m.-t készíteni. 

Modena, olasz tartomány, területe 2573 km2, 
280.000 lak. M. főhelylyel (Mutina) 58.000 lak. 

'Egyetem (1683 óta), nagyszerű könyvtár, művészeti 
akadémia, érsekség. Selyemszövés, hurkészités. Kö
zelében Canossa romjai. 1452—1859. önálló her-
czegség. 

Modenái magyar emlékek, Modena városában, 
az Este-könyvtárnak 15 Corvin-codexe van, melye
ket II. Alfonz herczeg Velenczében 1560. vásárolt 
könyvtára számára. A codexek száma eredetileg 17 
volt; kettőt közülök Ferencz modenai herczeg 1847. 
a magyar nemzetnek ajándékozva, azok a bécsi 
udv. könyvtárból 1890. kerültek ő felsége rendelete-
bői a M. Nemz. Múzeum tulajdonába. A Modenában 
maradtak közül ötöt kétségtelenül Attavantes látott 
elminiatureökkel. Ismertette Csontosi János a Könyv-
Szemlében (1881.). A kir. levéltár néhány Árpádkori 
iraton kivül különösen gazdag Mátyás és II. Ulászló 
korabeli diplomacziai levelekben; itt vannak Estei 
Hippolyt bibornok, esztergomi érsek iratai, köztük 
az érsekség és az egri püspökség számadásai, 
miket báró Nyáry Albert ismertetett (Századok, 
1869—70.). Érdekesek még az osztrák udvarnál 
székelő XVII—XVIII. sz. modenai követek jelentései. 
A Palatini-könyvtárban Pannóniai András, Magyar
országi Mihály és Galeotti kéziratai. Báró Nyáry 
Albert: A m.-i kir. levéltár magy. tört. szempontból 
(Századok 1860.). 

Moderados (spany.), Spanyolországban 1820 óta 
a mérsékelt párt neve, ellentéte az exaltados (szélsők). 

Moderateur-lámpa, 1. lámpa. 
Moderatio (lat.), mérséklet; m.-álni, mérsékelni. 
Moderato (ol.), a zenében: mérsékelten, pl. a l l e g r o 

m., mérsékelt gyorsasággal. 
Modern (francz.), divatos, divatszerü; az újkor v. 

a jelen Ízlésének, szellemének megfelelő (ellentéte: 
a n t i k ) . M o d e r n i z á l n i , divatszerüvé tenni, a mai 
izlés szerint újjá alakítani. 
Modestus (lat.), szerény, tisztes. 
Módi, régibb neve a divatnak; náj-módi , az új 

divat, mely alatt múlt századi Íróink az idegen, né
met divatot értették. 

Modiflcatio (lat.), változtatás, módosítás; m.-lni, 
módosítani. 

Módiin, a mostani Novo-Georgijevszk (1. e.) orosz
lengyel vár régi neve. 

Mödling, város Alsó-Ausztriában Bécs közelében 
8000 lak. Kéngyógyforrások, bortermelés. A Klause 
és Brühl sziklavölgyek m. fekszik. 

Modor, sz. k. rend. tan. város Pozsony m., 4991 
lak. Még jobbára ép keritő falakkal és három tornyos 
kapuval. A belvároson a Módra patak foly át, házai 
régies külsejűek. A város közepén van a plébánia
templom. Van gymnasium, agyag-ipar-tanműhely, 
áll. tanítóképezde. A varos a XIII. szd végéig a Po
zsonyi grófok, a XV. század elején Stibor vajdáé, 
majd az Ország családé volt. Ekkor a kincstárnak 
váltságdiját fizette le. Szabadalmakat kapott I. Lajos, 
Zsigmond, Ulászló és II. Ferdinánd királyoktól, 
Rudolf tette sz. k. várossá. Közelében van Vö-
röskő vár. 

Modor, francz. m a n i é r e , a z eljárás különös módja; 
a művészetben a technikai eljárásmód, továbbá vala
mely művész sajátos, egyéni eljárása a motívumok 
feldolgozásában. Ha a sajátszerűség conventiona-
lissá, gépiessé válik nála, m o d o r o s s á g a neve. 
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M o d o r o s , mindig ugyanazon modor szerint dol
gozó, betanult, eredetiség nélküli, pl. modoros az a 
szinész, ki mindig bizonyos megszokott és a közön
ség előtt is jól ismert hangsulyozási módot, taglej
tést, állást stb. használ és bárminő legyen a helyzet, 
újat teremteni nem képes. 

Modorfalva, község Pozsony m., 1336 lak. 
Modorosság, 1. modor. 
Módositvány, amendement (1. e.). 
Modrovec, község Zágráb m., 1028 lak. 
Modrus, község Modrus-Fiume m., 2138 lak. 
Modrus-Fiume vármegye, határai Istria, Krajna, 

Zágráb vm., Bosznia, Lika-Krbava vm., Fiume város 
és az Adriai tenger. Területe 4879'09 km2, 220.609 
lak. A horvát Karszt kopár fensikjára esik, s ennek 
párkánygerinczei, a Tisnyak és Nagy Kapella húzód
nak át rajta. A tenger felé hirtelen esik, s csak egy 
pár nagyobb kikötője van, ilyen Buccari fjordszerü 
öble. Főfolyója a Kulpa, mely é. határán, foly és 
mellékfolyói: a Mercznicza, Korana stb.; a tenger felé 
a Fiumára. Van számos búvó folyója. A fensik maga 
zord és fátlan sziklasivatag; csak a völgyek fene
kén van művelhető föld. Éghajlata zord, s csakis a 
Ouarneroi part mentén enyhe, hol déli gyümölcs is 
terem. Van 51 községe és egy sz. k. városa. Köz
igazgatásilag feloszlik 8 járásra, még pedig a Csa
bán, Delnicei, Novii, Ogulini, Sluiui, Susaki, Vojnici, 
és Vobovskoi járásokra. Tartozik a 79., 96. sz. cs. 
és kir. hadkiegészítő kerülethez, a 26. honvéd ezred
hez és a 84., 85. népfelkelési járáshoz. Székhelye 
Buccari. 

Modrusi püspökség, a XV. szd közepén a Fran-
gepánok bőkezűsége által alapítva, kik alatt II. Pius 
1460. a corbaviai püspök székhelyét a török által 
fenyegetett Corbaviából Modrusba helyezte át. 
Első ismert püspöke Nicolaus Mochinensis volt. 
(1461.). A XVI. szd közepén a törökök által elpusz
títva megszűnt, és eleintén a z e n g g i püskökök igaz
gatása alá került, a kik a m. püskökség administra-
torainak nevezték magukat, mignem Agalich János 
(1617'—49.) VIII. Orbán pápa engedelméből a zengg-
modrusi püspök czimét vette fel. L. Zengg-modrusi 
püspökség. 

Módszer, methodus, oly tervszerű eljárás, mely 
vmely kitűzött czél elérésére a legalkalmasabbnak 
mutatkozik; kül. fontos a módszer az oktatásnál és 
a tudományos kutatásoknál. A tanítás módszerei 
közt ismertebbek az akroamatikus (előadó), heuris-
tikus (feltaláltató) és a katechetikus (kérdező) m.-ek. 
A tud. kutatás fő m.-ei az inductio és a deductio 
(1. külön). M ó d s z e r e s , tankönyveknél, a r e n d s z e 
r e s ellentéte: míg emez az illető ismeretkört tudo
mányos rendszer alapján (pl. a nyelvtant, a hangtan, 
alaktan és mondattan megfelelő kategóriái szerint) 
tárgyalja, addig a módszeres tankönyv a tanításnál 
követendő egymásutánt tartja szem előtt, s pl. a 
nyelvtanban a hangtani, alaktani és mondattani is
mereteket vegyesen, de a tanítás szempontjából meg
felelő helyen, a tanuló felfogásához mérten közli. 
Ezért a középiskolai nyelvtanitásnál kezdetben mód
szeres, később, mintegy a tanultaknak összefogla
lása és rendezése czéljából, rendszeres tankönyveket 
szokás használni. 

Módszertan, methodika, v. methodologia (1. e.). 
Modulatio (lat.), a zenében: egyik hangnemből a 

másikba való átmenet; a hang hajlékonysága. 
Modulus (lat.), a mennyiségtanban, mechanikában 

stb. vmely szám, mely mértékül szolgál, pl. szilárd

ság m. a. — Vmely logarithmusrendszer m.-a azon 
tényező, melylyel a természetes logarithmusokat szo
rozni kell, hogy az ezen rendszerhez tartozókat nyer
jük. — Az építészetben az alsó oszlopátmérő fele, 
mely 30 részre osztva viszonylagos mértékül szol
gál az oszloprendek többi részének meghatározására. 

Modulus, (lat.), mérésre alkalmas rud, vagyis mérő
vessző, rendesen 1 méternyi hosszat kitevő, több 
vékony fa v. csontlemezekből álló összehajlitható 
mérték; beosztása egész 1 mm.-ig terjed. 

Modus (lat.), mód, mérték. M. procedendi, eljárás
mód; m. vivendi, a vkive! való békés megélhetés és 
közlekedés módja. 

Moecs, Alsó-, község Fogaras m., 1495 lak. 
Moesia, a római birodalom provinciája, a Duna és 

Drinus, a Fekete tenger és a Haemus hegye által ha
tárolt területet ölelte fel. Kr. e. 29-ben jutott római 
uralom alá. Domitian alatt M. s u p e r i o r és M. in-
fe r io r néven kétfelé választották; ez utóbbinak 
administratiója közvetítette a római befolyást a Fe
kete tenger északi partvidéke felé. Nevezetesebb 
városai Colonia Ulpia Ratiaria, Singidunum, Aelium, 
Viminacium, Ratiaria stb. 
Móga J á n o s , 1848-iki honvéd tábornok, szül. a 

múlt század végén; a császári hadseregbe lépve ott 
altábornagyi rangig emelkedett, s e minőségben 
ment át 1848-ban a magyar hadsereghez. Jellasich 
betörésének meggátlására küldetve, 1848. szept. 29. 
Sukorónál Velencze alatt megütközött a horvátokkal 
s Jellasich bánt visszavonulásra kényszerité. Keve
sebb szerencsével harczolt a schwechati ütközetben, 
melynek kudarczát jó részt az ő készületlenségének 
tulajdonították. E miatt visszavonulva a katonaság
tól, Erdélybe ment és Szász-Régenben, Marosvásár
helyen, majd vejénél gr. Lázár Györgynél Szász-
Erkeden élte le hátralevő napjait. Itt f 1861. nov. 10. 

Mogador, kikötő-város Marokkóban, az Atlanti 
oczeán partján, 20.000 lak. Élénk kereskedelem. Ne
vét a város mohamm. szentjétől, Mogadultól nyerte. 
Mogisztán, perzsa tartomány a Perzsa öböl mentén. 
Mogorics, község Lika-Krbava m., 1709 lak. 
Mogos, község Alsó-Fehér m., 3077 lak. 
Mogul, nagy m., a Dsinghiskhán utódainak czime, 

kik 1505. Kelet-Indiában nagy birodalmat alapítot
tak ; a nevezetesebb m.-ok: Akbar, Babér, Aureng-
zeb; az utolsó nagym. 1862. halt meg, fővárosát, 
Delhit az angolok már előbb elfoglalták. 
Mogyoró, a m.-fa (1. e.) gyümölcse, héja sima, 

kemény és azon részén, hol a kupacs fedi, darabos; 
e darabos rész által lehet az egyes fajokat egymás
tól megkülönböztetni; a k ö z ö n s é g e s m.-nál felül 
nyilt és kimetszett, a l a m b e r t m.-nál a héjon előre 
húzódik és azt csőalakuan fedi; a t ö r ö k m.-nál ket
tős és mélyen bemetszett; a m. áll 3'77%> viz, 15'6S"/o 
nitrogén tartalmú anyag, 66'47% zsir, 9'03°/0 nitr. 
mentes anyag, 3'28°/o növényi rost és l'88°/0 hamu
ból; termelik Dél-Európában, kül. Török-, Spanyol-
és Olaszországban, továbbá hazánkban és Cseh
országban. 

Mogyoród, község Pest m., 1544 lak. 
Mogyorófa, corylus, cserje a kupacsosak (cupuli-

ferae) rendjéből. A k ö z ö n s é g e s m., c. avellana, 
hazája Európa, Észak-Afrika, Elő-Ázsia; mogyorót, 
olajat, vesszőket abrincsnak, vmint puskaporgyár
tásra faszenet szolgáltat. Nagytermésü válfaja a 
l a m b e r t u s m., c. maxitna, származása ismeretlen; 
a t ö r ö k , t r á c i a i v. b i z á n c z i m., c. colurna, tekin
télyes fa Dél-Európában (nálunk is), Nyugat-Ázsia-
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ban, a török-mogyorót adja s jó butorfát szolgáltat. 
A c s ö v e s m., c. tubulosa, cserje, mogyoróit csöves 
hártya borítja. 

Mogyoró hagyma, a vörös hagyma apró fajtája, 
dugványozás által szaporítják. 
Mogyoróolaj, a mogyoróból nyert világos-sárga, 

tiszta, szagtalan, gyengéd izü zsíros olaj, mely nem 
szárad; —19°-nál megmerevül; az illatszerészetben 
és ételekhez használják. 

Mogyorós tyúk , így nevezik a királyhágón túli 
részekben a császárfajdot. 

Moh, bryophyta, muscineae, musci, a kryptogam 
növények egyik osztálya, mely, mint a moszatok, 
csak sejtekből épült. A mohok átmenetet alkotnak 
a moszatoktól az edényes kryptogámokhoz, ivadék-
•sere utján szaporodnak. A spórából ezeknél előtelep 
lesz, ennek rügyéből pedig a szaporodó szervekkel 
(archegoniumokkal és antheridiumokkal) felruházott 
mohnövény fejlődik; a termékenyült petesejtből lesz 
a spórák tokocskája. Többnyire társas, nagyon ki
csiny, évelő, örökzöld, változatos alakú növények, 
több mint 3800 faj ismeretes; főleg a hideg és mér
sékelt öv alatt és magas hegységeken tenyésznek, 
hónapokig eltűrik a szárazságot, gyakran kopár ta
lajon megtelepedve a humust alkotják magasabb 
rendű növények megtelepedhetése számára, nagy 
vizfelszivó képességükkel a talajt soká nedvesen 
tartják és turfaképződésre is szolgáltatnak anyagot. 
Felosztásuk: máj moh ok, hepaticae : anlhocerota-
ceae, marchantiaceae, jungermanniceae; l o m b m o 
hó k, musci frondosi ; t ő z e g m o h o k , sphagninae ; 
i g a z i mohok , bryinae. L. H a z s l i n s z k y , A ma
gyar bírod, moh-florája, Bpest, 1885. 

Móh, község Szeben m., 948 lak. 
Moha, 1) község Fejér m., 630 lak. Ágnes- és Ste

fánia-forrásainak savanyuvize élénk kereskedelmi 
czikk. A falu határában már régi időkben is volt sa-
vanyuviz-forrás, mely azonban később édes vizzel 
vegyült s végkép eltűnt. 1878. Kempelen Imre ottani 
birtokos artézi kutat fúratott s ismét megtalálta a 
forrást, mely mint Ágnesforrás hamar ismertté lett; 
vizéből évenkint két millió palaczk kerül forga
lomba. — 2) Község Nagy-Küküllő megyében 1206 
lakossal. 
Mohács, község Baranya m., 14.403 lak. A város 

felett a Duna jobb partján dombsor emelkedik, az 
ettől k. és d.-re elterülő síkságon M. és Udvard kö
zött vívatott a gyászos csata (1. m.-i vész) 1526. 
aug. 29-én. Ugyanitt győzött 1687. Lothringsni 
Károly herczeg a törökön. A dombsor ny. részén áll 
a II. Lajos kir. emlékére épített kápolna. Jelentékeny 
gabonakereskedelem és hajózási forgalom központja. 
Járásbir. és adóhiv. 

Mohács, K i s f a l u d } ' Károly hires elégiája. 
Mohácsi nyelvemlék ( a r a n y o s - s z é k i ) , Aranyos

széknek Mohács nevű községében, mely egykor szé
kely volt, de teljesen eloláhosodott, 1580—1620. 
Gergely (Grigor) nevű pópa lelkészkedett, ki 1600. 
táján népszerű szláv vallásos könyveket oláhra kez
dett fordítani s fenmaradt kéziratának, a Bukarestben 
levő »Codex Sturdzanus«-nak 153. lapján cyrill-be-
tükkel a magyar Miatyánkot is feljegyezte. E nyelv
emlék nem annyira nyelvészeti, mint történeti s ethno-
graphiai szempontból érdekes, amennyiben azt mu
tatja, hogy a mely községben a magyar hivek száma 
megfogyott, magy. papot nem tarthatván, az oláh 
pópához folyamodtak s beérték azzal, ha az oláh 
pópa csak a Miatyánkot imádkozta el magyarul. L. 

Hunfalvy Pál, Az aranyos-széki mohácsi nyelvemlé
kek, akad. értek. 1890. 

Mohácsi sziget, alkotja a Duna főága Bátánál ki
szakadó mellékágával, a baracskai Dunával. A szi
get mocsaras és számos ér járja át. Hossza valami 
4 mfd, szélessége V« — 2Va mfd. 

Mohácsi vész, így nevezi a magyar történelem az 
1526. aug. 29. ütközetet, melyben a törökök II. Lajos 
királyt és seregét megverték. II. Szolimán szultán 
1526 tavaszán indult Magyarország ellen. A magy. 
nemesség már az előző év tavaszán kijelentette, 
hogy szükség esetén összes jobbágyaival kész tá
borba szállani; a főpapság az egyházi kincseket fel
ajánlotta a hadi szükségletek fedezésére. Ennek da
czára a felkelést elrendelő 1526-ik évi június 2-án 
királyi parancs majdnem eredménytelen maradt. Mi
kor jul. 20. II. Lajos 4000 fegyveres élén kivonult 
Buda várából, a török már javában vívta és július 
28. be is vette Péterváradot. Aug. 6. érkezett a ki
rály Tolnára, ide gyülekeztek az egyes főurak ban
dériumai. Tomori Pál és több alvidéki főúr Báttán 
aug. 15. csatlakozott a sereghez. Fővezérré Tomori 
Pált és Szapolyai Györgyöt tették. A szultán aug. 
20. veretett hidat a Dráván; seregének átvonulása 3 
napot vett igénybe. Aug. 26. a török haderő Mohács 
alatt táborozott. Brodarics püspök indítványát 
Szapolyai János és Frangepán Kristóf bevárására a 
28.000-nyi magyar sereg főbbjei türelmetlenül elve
tették. Aug. 29. d. u. 3 órakor vette kezdetét a harcz 
a mohácsi sikon; a támadást Tomori vezette, csak
hamar maga a király is a csatatérre nyomult csapa
tával; a magyarok vitézül harczoltak s már biztosí
tottnak vélték a diadalt. Ekkor a törökök két tüz 
közé szorították őket. A magyar sereg nagy része 
vitéz küzdelem után elesett, 10 főpap közül 7-en, 
köztük az esztergomi és kalocsai érsekek, számos 
főúr és 20.000 vitéz holtteste fedte a csatatért. A 
többi futásban keresett menedéket; ezek között volt 
Lajos király is, de a záporesőtől megdagadt Csele 
patakon nem birt átugratni; lova megbotlott, hanyatt 
esett és a királyt a patak medrébe temette. A király 
halála betetőzte a vereség nagyságát, mely végzetes 
következményeivel gyászos fordulópontot jelez tör
ténelmünkben. Fraknói: Magyarország a mohácsi 
vész előtt. (1884.) Kápolnai P. Iván tanulmánya a 
m.-i csatáról Hadtört. Közi. (1889). 

Mohács-pécsi vasút , engedélyeztetett 1853., tulaj
donosa az I. szab. dunagőzhajózási társaság; fővo
nala Mohács-Pécs, melynek építési költsége 6,735.343 
forint; szárnyvonal: Üszög-Bánya, Üszög-Szabolcs, 
melynek építési költsége 550.000 frt, a pálya hossza 
67'7 km., állami biztosítást a vasút nem élvez. 

Mohair (francz., moér), az angorakecske szőre és 
az ebből készülő szövet; m. c s i p k e , fekete színű 
gyapjucsipke. 

Mohammed (arab., a »dicsőitett«), a mohammedán 
vallás alapitója, valódí'nevén A b d u l K a s e m ben 
A b d a l l a h , szül. 571. Mekkában, Chadidsa keres
kedő özvegyének üzletébe lépett, 595. nőül vette az 
özvegyet és kereskedő lett, de főleg vallásos dol
gokkal foglalkozott. Víziókban szenvedett s képze-
lődéseinek eredményét mint isteni kinyilatkoztatást 
adta ki (halála után mint Korán állíttatott össze). 
610 körül nyilvánosan prófétaként lépett föl, de hí
veket nem talált s 3 évig rejtőzködnie kellett; később 
főleg Medina lakosai közt nyert pártot és barátjával 
Abu Bekrrel 622. oda menekült. Innen több hadjára
tot indított a mekkaiak ellen; 624. győzött, de 625. 
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megveretett. Végre 630. Mekkát is megnyerte az uj 
vallásnak, f 632. június 8-án Medinában és abban a 
házban temették el, a hol meghalt. Chadidsa halála 
után (620.) ismét megnősült s halála után 9 feleséget 
hagyott hátra, köztük Aisát és Hafsát, Omar leányát, 
ki később e rokonságnál fogva is khalifa lett. 

Mohammed, t ö r ö k s z u l t á n o k : 1) I. M., született 
1374. Atyja I. Bajazid halála után (1403.) testvérei
vel I. Szolimánnal (1403—10.) és Muzával (1410 — 
13.) folytatott hosszú küzdelem után 1413. szerezte 
meg az egyeduralmat az ozmánok felett. Brussában 
székelt, később Drinápolyba tette át székhelyét s itt 
f 1421. — 2) II. M., II. Murád fia, szül. 1430. Driná-
polyban; 1444-től osztozott atyjával az uralomban 
és 1451. febr. 10. követte a trónon. 1453. máj. 29. 
Konstantinápolyt hosszú ostrom után elfoglalta és 
székét oda áthelyezve, megszilárditá a törökök euró
pai uralmát. 1456-ban Magyarország ellen indult, de 
Nándorfehérvár ostromával kudarczot vallott s Hu
nyadi János végső nagy győzelme hosszú időre útját 
szegé a törökök hóditó terjeszkedésének nyugat felé. 
Annál nagyobb eredmény kisérte foglalási politikáját 
keleten. Castriota Györgygyei (1. e.) folytatott hosz-
szu küzdelme s ennek halála után 1467. meghóditá 
Epirust, szintúgy hatalma alá hajtotta Szerbiát, Gö
rögországot és Peloponesust, az archipelagus leg
több szigetét s a trapezunti császárságot; elfoglalta 
Velenczétől Negroponte és Lemnos szigeteket s Ge-
nuától Kaffát; a krimi tatárokat meghódolásra kény-
szerité és a perzsák ellen is sikerrel hadakozott. Má
tyás királylyal viselt háborúi azonban Boszniában 
(1463—64. és 1479-ben), Moldvában, Szerbiában 
(1475—76.) a magyarok győzelmével végződtek. 
1480. hasztalan vivta Rhodus szigetét. Utolsó neve
zetesebb hadi síkere Otranto elfoglalása volt a ná
polyi királyságban (1480. augusztus 11.), mi Mátyás 
fegyveres közbelépését vonta maga után, de a szul
tán csakhamar t 1481. máj. 3. — 3) III. M., III. Mu
rád fia, szül. 1566., 1595. jan. 18. követte atyját a 
trónon; 1596. hadat vezetett Magyarországba. 19 
testvérét meggyilkoltatta s a keresztényeket kegyet
lenül üldözte, f 1603. decz. 20. — 4) IV. M., Ibra
him szultán fia, szül. 1642., 1649. aug. 18-án kö
vette trónvesztett atyját az uralkodásban. Alatta 
vette kezdetét a török hatalom nagyobb arányú ha
nyatlása, melyet jeles államférfiai, a Köprilik nem 
voltak képesek meggátolni. A lengyelekkel viselt sze
rencsétlen háborúk, a Bécs alatt 1683. szenvedett 
vereség, Buda elvesztése és az ennek nyomán meg
indult magyarországi felszabadító hadjárat alapjá
ban megrázták az ozmán birodalom világuralmi ál
lását. A nagy veszteségek M.-nek trónjába kerültek. 
1687. nov. 8. letétetett és a börtönben f 1692. 
Mohammedán államok, kiválóan igy nevezik azon 

afrikai államokat, melyekben ellentétben a pogány 
néger államokkal az arab elem az uralkodó és az 
iszlám az államvallás. Ilyen Vadai, Dar Fur, Ma
rokkó, Zanzibár, a fellata országok, Bagirmi, Bornu. 

Mohammedanismus, a Mohammed alapította val
lás, melynek tanait a Korán (1. e.) tartalmazza. Ma
gát Mohammed tanát i s z l á m n a k , híveit mozl i -
m e k n e k nevezik. A m. főtantételei: egy az isten 
s Mohammed az ő prófétája, a többnejűség megen
gedett volta, a paradicsom érzékies felfogása stb. A 
korán mellett nagyban kifejlődött a hagyomány 
(szunna). A kik ezt is elfogadták, azok s z u n n i t á k ; 
egyházuk feje a török szultán; a kik nem fogadták 
el, azok a s í i t á k ; ezek feje a perzsa sah. A két fő-

felekezeten kívül van több más is. A mohammedán 
vallás híveinek számát 200 millióra teszik; főbb né
pek a törökök, arabok és perzsák. Afrikában a ni. 
az utóbbi évtizedekben nagy hódításokat tett. 
Mohammedánok, 1. mohammedanismus. 
Mohammed kanczák, igy nevezik a győzelmi hír

rel Montától Mekkába elindított 95 ló közül azon 
ötöt, mely az utat legrövidebb idő alatt tette meg. 
E lovakat maga Mohammed a próféta foglalta le s 
ezzel szabályszerüleg törzskönyvezett, ma is létező 
lócsaládnak vetette meg alapját. 

Mohar, setaria germanica, a pázsit-felekhez tartozó 
egyévű növény, füzérnemü, bugafejü, mint kitűnő 
takarmánynövény ismert, mely gyengébb homok
talajjal is megelégszik. Kb. 30 klgr. magot vetnek, 
mely után 14—28 q. szénát v. 8—12 hl. magot 
várhatni. 

Mohawk (-hák), észak-amerikai indián törzs, egy
kor vad, harczias, ma számra nagyon leolvadt s cse
kély számban felső Canadában él. Észak-amerikai 
jargonban m.: útonálló, kapezabetyár. 

Mohay S á n d o r , orsz. képv., szül. 1851. jun. 3. 
Marosvásárhelyt. Jogot végzett, 1875-ben ügyvéd, 
1876—86-ig a gyulafehérvári ügyvédi kamara tit
kára, 1886 óta orsz. képviselő. 

Mohel (héb.), ki a zsidóknál a szertartásszerű 
körülmetélést végzi. 

Mohikánok, egykor a Saco és Hudson közt lakó 
kihalt indián törzs, mely Cooper regényeiben sze
repel. 

Mohilev (oroszul, Mogilew), orosz kormányzóság, 
ter. 48.047 km2, 1,742.492 lak. Főhelye M. a Dnjepr 
m., 42.000 lak. Élénk kereskedelem; róm. és g.-kath. 
érsekség. 
Mohilla (Moali), Komoró sziget, ter. 231 km", 

6000 lak. Termékeny, nagy erdők fedik. 
Mohi puszta, 1. Muhi. 
Mohi Róber t , német jogtanár, kiváló államjogtu

dós, szül. 1799. aug. 17. Stuttgartban. 1827. tanár 
a tübingai egyetemen, 1847. rövid állami szolgálat 
után Heidelbergben, honnan jelentékeny részt vett a 
a német ker. törv. és váltótörvény megalkotásában. 
1848. német birodalmi igazságügyminiszter, később 
a badeni első kamara előkelő tagja és a német biro
dalom újjáalakítása után a parlament tagja; f 1875. 
nov. 5. Berlinben. Számos munkát irt. Egyik magya
rul is megjelent (Az államtud. encyclopaediája, Buda
pest 1866.). 

Mohol, község Bács-Bodrog m., 9509 lak. 
Mohrenheim P. S á n d o r báró, 1884. április 19 óta 

Oroszország nagykövete Parisban, hol fontos szerepet 
játszik és nagyban elősegítette az orosz és franczia 
kormányok politikai közeledését. 

Mohur (aranyrupia), keletindiai aranypénz, mely 
1853-ig egyenlő volt 15 ezüst rúpiával = 14 frt 
43"/2 kr aranyban, jelenleg számadási pénz = 
14 frt 96Vs kr. aranyban. 
Moirée (francz., moaré), selyem v. gyapjúszövet 

hullámos fénynyel; ugy állítják elő, hogy a mái-
kész, de még nedves szövet közül kettőt-kettőt egy
másfelé fordítva szorosan összenyomó hengeren át 
vezetnek, mi által az erős, nem egymás felett fekvő 
lánczfonalak különböző szélességüekre nyomódnak 
és ezzel a szövetet hullámos fényűvé teszik; ez el
járást m o i r i r o z á s n a k hívják. 

Moirizálás, 1. moirée. 
Moist colour (ang.,majszt kollör), gummival, enyv-

vel és mézzel tésztává gyúrt lakkszerüaquarellfesték. 
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Moitié (francz., moátyé), az egésznek fele. 
Mojsisovics Ödön , mojsvári nemes, szül. 1839. 

okt. 18. Bécsben, 1870. a bécsi földtani intézet fő-
geologusa, az osztrák Alpes-egyesület alapitója. 
Palaeontologiai lapot szerkeszt és számos földtani 
müvet irt. 

Mojszen, község Máramaros m., 2903 lak. 
Móka, a francz. se moquer = tréfálni igéből, tréfa, 

pajzánság, bohóság. M ó k á z n i , tréfálni, bolondozni. 
Mokány, nyers paraszt, szilaj természetű, vad er

kölcsű, kemény legény. Ezt a nevet viseli Kisfaludy 
Károly » Csalódások « ez. vígjátékának egyik alakja, 
ki typusa a régi világbeli becsületes, de parlagias 
falusi nemesnek, ép eszű, jó szivű, őszinte szavú 
ember, ki azonban a nagyvilágban való járatlansága 
következtében minduntalan összeütközik a conve-
nientiákkal. Ez az eredeti alak azóta számos kiadás
ban él a magyar irodalomban. Ismert másolatai: 
Haczur Gazsi (1. e.) a »Peleskei nótárius«-ban és a 
•Borsszem Jankó* ez. élczlapnak Mokány Berczije, 
mely utóbbi már rikitó karikatúrája a reactionarius 
magyar ripőknek. 

Mokányló, alacsony, bozontos farkú és sörényű ló-
lájta, mely a Királyhágón tul és Máramaros vm. van 
elterjedve; rendkívül kitartó, kevés igényű. 

Mokka (Mocha), helység Yemen arab tartomány
ban. Kikötő, egykor hires kávékereskedelem. 
Mokkakő, chalcedonváltozat, szines, növényszerü 

rajzolatokkal (beivódott fémoxydokkal), ékkő. 
Mokka-tallér, arab pénz = 2 frttal. 
Mokrice, község Zágráb m., 1979 lak. 
Mokrin, község Torontál m., 8723 lak. 
Mokry-féle búza, a bánáti búzának egyik nemesi

tett alakja; nevét Mokry Sámuel jeles békésmegyei 
mezőgazdától nyerte. 

Mokumé (métaux forgés), fémkeverék aranyból, 
ezüstből, rézből, vasból; foltozott fához hasonlít, 
barna alapszínnel; japáni műiparmunkák anyagául 
használják; utánzatát készítette Christofle Parisban. 

Mókus, sciurus, 1. evet. 
Mókus-félék, sciurina, állatcsalád a rágcsálók 

(rosores) rendjéből. A k ö z ö n s é g e s m ó k u s vagy 
eve t , sciurus vulgáris, erdeinkben a mogyorót és 
bükkmakkot pusztítja, más eledel hián a fák kérgét 
és rügyeit is lerágja. Nyáron vörösbarna, télen ná
lunk szürkésbarna, északon szürke, kékesszürke, sőt 
feketés; füle szőrbokrétás. A s z ü r k e m., s. cinereus, 
fülbokrétája nincs, Amerikában él. A r e p ü l ő m., 
pieromys volans, törzse és végtagjai között kettős 
bőrhártya van kifeszítve, melyet ugrás közben eső
ernyő gyanánt használ; Oroszorsz. és Szibériában 
él. A p o f a z s e b e s m., tamias striatus, É.-Ameriká-
ban él. A m.-f.-hez tartoznak még a mormota és az 
ürgék. 

Mola, a termékenyített petének a méhben alaktalan 
tömeggé fejlődése, mely abból korán és jelentékeny 
vérveszteség közt távolodik el. Három faja van: 
h ú s m., mola carnea, tömött szövet ökölnyi nagy
ságig; a b o r t i v pe te , zavaros tömeggel telt pete
burkok; h ó l y a g m., m. hydatitosa, a peteburkok 
bolyhainak nyákos elfajulása. 

Molassz, finom szemcséjű szürke homokkő; róla 
nevezik a harmadkor egy részét (oligocaen és mio-
caen) m. képletnek. 

Molay (mólé) J a k a b B e r n á t , a templomosok 
utolsó nagymestere 1298 óta, 1306. Cyprusba ment, 
1307. okt. 13. Szép Fülöp vele együtt az összes 
Francziaországban élő templomosokat elfogatta. M. 

iszonyú kínzások után f 1313. márcz. 18. Parisban, 
máglyán. 

Moldva (cseh. Ultava), folyó Csehországban, a 
Cseh-erdő mocsaras vidékén ered, a meleg és hideg 
M. forrásvizekből, Hohenfurthtól Budveiszig szép 
vidéket szel át, Melnik m. az Elbeba folyik. Mellék
folyói: Mais, Lusnitz, Saczava, Votava, Beraun. 

Moldva, egykor fejedelemség, a román királyság 
északi része, ter. 38.055 km2, 1,533.523 lak. Magyar
országtól k.-re a délkeleti Kárpátok és a Prut völgye 
közt terül el, a Szeret két részre osztja. A föld igen 
termékeny, állattenyésztés, földmivelés, bányászat 
(arany, kén, só, réz, kőszén). Fővárosa Jassy. 

M o l d v a t ö r t é n e t e . A moldvai vajdaság keletke
zése 1350 — 61. évekre esik, midőn B o g d á n , máskép 
D r á g o s vajda Máramarosból nagyszámú oláhság 
élén a Ponta és Szeret folyónak Erdélylyel határos 
vidékére, a középkori C u m a n i a (l. e.) é.-i részébe 
költözött és azt a mai Bukovinával és Beszarabiával 
együtt birtokba véve, ott magyar fensőség alatt álló 
fejedelemséget alapított. A XV. szdban a magyar és 
lengyel királyok versengtek a fensőségért M. felett, 
melynek vajdái, főleg I. S á n d o r (1401-től) és Ist
v á n (1456—1504.) serényen munkálkodtak államuk 
szervezésén és felvirágzásán. Az utóbbi 01 áh or
s z á g egyesítésén is fáradozott, de kísérletei meg
törtek a törökök terjeszkedésén, kik ellen Mátyás és 
a lengyel király hadjárataiban tevékeny részt vett. 
Fiát, B o g d á n t (1504—17.) 1513. a törökök meg
hódolásra kényszeritették s ez időtől fogva M. a török 
birodalom adófizető hűbértartománya volt. M i h á l y 
vajda (1. e.) 1595. a török fensőség alól Báthory 
Zsigmondnál keresett segítséget, de az Erdély fen-
hatósága alatt létrejött moldva-oláhországi állam
szövetség csak rövid ideig tarthatta fen magát. A 
XVIII. szdban az orosz és török befolyás küzdött 
egymással a fejedelemség sorsának intézésében, mely 
1777. elvesztette Bukovinát és 1812. Beszarabiát; 
a gyakori fejedelemváltozások és a pénzügyi helyzet 
romlása folytonos zavarokat okozott, mig végre az 
1853. orosz, majd az 1854/7. osztrák megszállás 
után az 1856. párisi egyezség kimondta M. önálló
ságát. Egyidejűleg mozgalom indult meg M. és Oláh
ország egyesítésére, mely 1859. az által, hogy a két 
ország Cusa Sándor személyében egy fejedelmet vá
lasztott, létre is jött. Az uniót a porta 1861. elis
merte, mire 1861. decz. 8. a két állam R o m á n i a név 
alatt egy fejedelemséggé egyesült. Azóta ez ország 
sorsában osztozik. 

Moldova, 1) Ó-, község, 2013 lak. — 2) Uj-, község, 
3389 lak. Mindkét község Krassó-Szörény m.; bánya
telepek, a rézbányák gazdagok. O-M.-nál a Duna 
folyó két ágra szakad és a 7 km. hosszú és 1 —3 km. 
széles M o l d o v a i s z i g e t e t alkotja. 

Moldován G e r g e l y , kolozsvári egyetemi tanár, 
szül. 1845. márcz. 12. Szamosujvárt. Jogi tanulmá
nyait 1871. fejezte b«. Irodalmi dolgozatai már 1865. 
jelentek meg román lapokban. Majd magyar nyelven 
is irt és különösen román költeményeket fordított 
magyarra. Irt politikai czikkeket, melyek mind a ro
mán ügygyei foglalkoznak s a magyarok és románok 
közti egyetértést hangsúlyozzák. 1872. jelentek meg 
román népdalai. 1892. magyar irányú román folyó
iratot indított. <^ 

Molekula (gör.), tömecs. 
Moleschott J a k a b , német physiologus, szül. 1822. 

augusztus 9. Herzogenbuschban, 1845. orvos, 1847. 
magántanár Heidelbergában, 1854. az életműködések 
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matérialista felfogása miatt megintetvén, lemondott 
tanszékéről, 1856. az élettan tanára Zürichben, 1861. 
Turinban, 1878. Rómában. Az erő és az anyag 
állandósága tanának főképviselője. Számos élettani 
művet irt. 

Moleskin (ang., mólszkin, vakondbőr), 1) igen 
finom gyapjúval mintázott gyapotszövet; — 2) finom, 
sűrű, felborzolt és megnyírt parget. 

Molestálni (lat.), terhelni, terhére lenni. 
Moliére (moliér), valódi nevén J e a n B a p t i s t e 

P o q ü e l i n (poklán), a legnagyobb franczia vigjáték-
iró, szül. 1622. jan. 15.*Párisban, 1646 óta színtár
sulat élén vándorolt Francziaország egyik városából 
a másikba, darabokat irva és komikus szerepet 
játszva, mígnem 1658. a Louvreban tartott és tet
szésben részesült előadás után engedélyt kapott, 
hogy csapatával Parisban telepedhessék le. Itt f 1673. 
febr. 17. A jellem-vígjáték megalapítója és utói nem 
ért mestere, az emberi gyengeségeknek művészi és 
bátor rajzolója, ki a humor és komikum kiapadha
tatlan forrásával rendelkezett. Összesen 33 darabot 
irt, melyek közül legismeretesebbek: Le misanthrope 
(1666.), Tartuffe (1668.), L'avare (a fösvény, 1668.), 
L'école des lémmes (nők iskolája, 1662.), L'école des 
maris (férjek iskolája, 1661.), Les femmes savantes 
(tudós nők, 1672.), Georges Dandin (1668.) stb. Ösz-
szes műveinek magyar fordítását a Kisfaludy-társa-
ság adta ki Kazinczy Gábor, Szász Károly, Arany 
László, Győry Vilmos, Csiky Gergely, Lévay József, 
Bérezik Árpád, Várady Antal, Paulay Ede, dr. Toldy 
László, Almási B. Tihamér, Márkus Miklós, Perényi 
István, Kemény Károly, Sulkowsky József és Puky 
József közreműködésével 12 kötetben. Életrajzát 
megírta Szana Tamás (M. élete és művei, 1879.); 
Lindau Pál tanulmánya M.-ről Bánfi Zsigmond fordí
tásában megjelent az Olcsó Könyvtárban. 

Moll, molton v. mull (1. ezeket). 
Moll (lat.), lágy hangnem, a két főhangnem közül 

az, melynek alapját a kis terz képezi; a másik a dur . 
Molla (arab = úr), a török papok czime. 
Mollientia (lat.), lágyító, puhító szerek. 
Mollusca (bőrpolypok), puha, laza daganatok a 

külbőrön, kül. a szemhéjakon. 
Mollusca, puhányok. 
Molluscoidea, 1. puhányok. 
Molly (ang.), a Mary (Mária) név kicsinyitője. 
Mollyfalva, község Torontál m., 936 lak. 
Molnár, 1) A l a d á r , író, szül. 1839. Veszprémben, 

f 1881. aug. 18. Előbb tanár, később közoktatási 
min. osztálytanácsos, képviselő; számos munkát irt. 
Főműve a magyar közoktatás tört. a XVIII. szá
zadban. — 2) A l b e r t (szenczi), író, szül. 1574. 
aug. 30. Szenczen, Pozsony m. Székely eredetű 
szülők gyermeke. Már 15 éves korában külföldre 
vándorolt, megfordult több német egyetemen, járt 
Svájczban, Olaszországban, Strassburgban, hol 
1595. a bölcsészet babérkoszorusává avatták; 
innen, minthogy elhagyva a lutheránus vallást 
inkább Calvin tanaihoz szított, Heidelbergába kellett 
mennie. Majd Magyarországba jött, de csakhamar 
visszament, s előbb Frankfurtban nyomdai correc-
tor, később nevelő lett. 1604. Nürnbergben kiadta 
magyar-deák szótárát, 1607. Herbronban zsoltá
rait, majd Móricz, hesseni herczeg pártfogása alatt 
Károli bibliáját (Hanau, 1608) javított kiadásban, 
s utóbb 1610. magyar nyelvtanát. 1611. megháza
sodott, s szeretett volna itthon megtelepedni. De a 
háborús viszonyok miatt nem maradhatott otthon, 

s Oppenheimben, majd Heidelbergában élt; de külföl
dön is sokat szenvedett a viharos időktől; Tilly spa
nyol katonái kifosztották, s nagy nyomorral küz-
ködve fordította Scultetus Postilláját és Calvin 
Institutioit. Élete végét itthon töltötte, Kassán, utóbb 
Kolozsvárt, f 1634. Egész életét a protestantismus 
ügyének szentelte. Irt és fordított vallásos ira
tokat, kiadta Károli bibliáját, irt magyar nyelvtant, 
melyet ő maga első kísérletnek tartott. Összegyűj
tötte szótárában a magyar nyelv szókincsét. Mind
ezekkel nagy szolgálatot tett a fejlődő irodalomnak. 
Legérdemesebb munkája azonban a zsoltárfordítás, 
melyet a protestánsok mai napig is használnak. 
Fordítása egy franczia eredetinek német fordítása 
alapján készült, s a dallamok és versformák válto
zatossága, egyszerű, de ihletteli nyelve ma is be
csessé teszik. — L. Toldy, Szenczi M. A. Ertek, a 
nyelv- s széptudm. kör. I. 1867 — 60. Jancsó Benedek, 
Sz. M. A. 1878. Gróf Kemény J., Sz. M. emlékezete, 
Uj. M. Múzeum 1859. I. Greguss, Sz. M. A. Pesti 
Napló 1854. Czelder, Sz. M. A. Kecskeméti Prot. 
Közlöny 1859. Herrmann Antal, Sz. M. A. három pro
blematikus müvéről. — 3) A n t a l , orsz. képv., szül. 

.1847. nov. 17. Szamosujvárt. A jogot a bpesti egye
temen végezte, hol a politika magántanára lett. Hosz-
szabb ideig foglalkozott a hírlapírással, két izben 
lapszerkesztő volt, 1871—78. és 1884 óta orsz. kép
viselő. Több történeti tanulmányt irt; Szamos-Ujvár 
monographiájával 100 aranyos pályádijat nyert; ő 
irta a Ribáry-féle képes világtörténet két kötetes 
középkori részét. — 4) Béla, orsz. képv., szül. 
1865. decz. 25. Gálszécsen. Jogot végzett, 1892. 
orsz. képviselő. — 5) G y u l a , szerkesztő, szül. 
1857. nov. 21. Szabadkán; jogtudor és ügyvéd, 
1881 óta a Zombor és vidéke szerkesztője. Irt költe
ményt (Feslő rügyek), novellát (Első álmaim), regényt 
(Asszonyok bűne, 2 kt), több drámát, verses vígjáté
kot (Rangkórság) és Babos kendő ez. népszínművet, 
mely 50 aranyas jutalmat nyert. — 6) József , orsz. 
képv., szül. 1849. Csíkszeredán. Jogot végzett, 
ügyvéd lett, 1887 óta orsz. képviselő. — 7) J ó s i á s , 
orsz. képv. szül. 1836. Kézdivásárhelyt. Iparral és 
kereskedelemmel foglalkozott,. 1892. orsz. képviselő. 
— 8) I s t v á n , főispán, a főrendiház tagja, szül. 
1825. augusztus 20. Parnón Zemplén m., 1847. 
Zemplén m. aljegyzője, a szabadságharezban szá
zados, 1869 — 75. orsz. képviselő, 1867. osztály
tanácsos a közoktatásügyi minisztériumban, 1873. a 
honvéd, min -ban miniszteri tanácsos, 1882. Zemplén 
m. főispánja, majd a főrendiház tagja. — 9) I s t v á n 
(fürji), a budapesti orsz. központi vinczellérképezde 
igazgatója, orsz. gyümölcsészeti min. biztos, a kö
zös külügyminisztérium szaktanácsosa Bosznia és 
Herczegovina részére, szül. 1850. febr. 17. Eszter
gomban ; Keszthelyen, Klosterneuburgban és Karls-
ruheban tanult. Négy évig vezette a tapolczai gazd. 
iskolát, 1876. a bpesti (Gellérthegyi) vinczellér
képezde igazgatója, 1877 — 87. a Borászati lapokat, 
most a gyümölcsészeti szaklapot szerkeszti. Számos 
szakmunkát irt; főműve: A szőlőmüvelés és borá
szat kézi könyve, németre is lefordíttatott s 1892 
végén jelenik meg Berlinben. Német és franczia szak
lapokba dolgozik. — 10) V i k t o r , Temes m. főis
pánja, István főispán fia, szül. 1853. Gálszécsen 
Zemplén m. Középiskoláit Budán, jogi tanulmányait 
a bpesti egyetemen végezte, 1877. ügyvéd, 1884. 
orsz. képviselő, később Temes m. főispánja. — 11) 
Vik to r , szül. 1859. aug.9. Brassóban, jelenleg elnöki 
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titkár a vall. és közokt. minisztériumban. Számos 
kisebb dolgozaton kivül a következő nagyobb mun
kákat irta: »A hazai középiskolák reformja*, »A 
genfi conventio«, mely német fordításban is meg
jelent s »Ethnographiai tanulmány a húsvéti tojások 
díszítéséről*. 
Molnár és gyermeke, Raupach siránkozó szo-

morujátéka, melyet a bpesti népszínházban mind
szentek napján még most is játszanak. 

Molnárleány (A), népszínmű S z i g l i g e t i Edétől 
(1861.), br. Eötvös J. beszélye után. 
Molo (ol.), kőfal, mely a szárazföldet a tengerpart

tal kapcsolja össze; a kikötő elzárására, valamint a 
kikötőnek a befövényesedés és a hajónak kikötésére 
és a hullám elleni védelmezésére szolgál. 

Moloch, kánaáni bálvány ökörfejjel és kitárt em
beri kézzel; embereket (gyermekeket) áldoztak neki. 

Molopo, folyó Afrikában, a Hygapnak, az Oranje 
mellékvizének felső része. 
Molossus (gör.), a n d a l g ó , 3 hosszú szótagból 

álló versláb, képlete: — — —. 
Moloszok, hellén nép Epirusben, országuk az 

Aeakidák és Pyrrhidák uralma alatt 192 Kr. e.-ig 
állt fenn. A moloszi kutyák híresek voltak. 

Moltke H e l m u t h K á r o l y Be rná t , porosz had
vezér, a német egység katonai megteremtője, szül. 
1800. okt. 26. Parchimban, Mecklenburg-Schwerin 
nagyherczegségben; atyja Viktor (f 1846.) dán tá
bornok, anyja Paschen Henriette volt; Dániában ta
nult. 1818. dán, 1822. porosz szolgálatba lépett s 
1832. mint főhadnagy a vezérkarhoz osztatott be; 
1835. mint százados keletre ment s több évi szabad
ságot kapva II. Mahmud szultán katonai tanácsadója 
volt. A szultán halála után 1839. hazatért s ismét a 
vezérkarban szolgált, 1855. tábornok, 1858. a vezér
kar főnöke, melybe uj szellemet árasztott. Az 1864. 
dán, az 1866. osztrák és az 1870 — 71. franczia há
borúkban ő vezette a hadmüveleteket, szervezte a 
diadalokat, 1870. grófi rangot kapott, 1871. tábor
nagy; 1888. aggkora miatt lemondott a vezérkar fő
nökségéről, de parlamenti képviselő maradt; f 1891. 
ápril 24. Dotatiót 1866. és 1871. kapott; Kreisauban 
melyből hitbizományt alapított, van eltemetve neje, 
Búrt Mária mellett. Gyermekei nem maradtak, va
gyonának s a grófi rangnak örököse unokaöcscse M. 
V i l m o s (szül. 1845.) porosz őrnagy. Számos mun
kát irt; halála után összegyűjtött munkáit kiadták 
hat kötetben, mig katonai müveit a nagy vezérkar 
rendezi sajtó alá. 

Molton (multum, molleton), finom, hosszúszőrű, 
vászonszerü v. keresztbeszőtt, felborzolt és egy vá
gással megnyírt gyapjúszövet; g y a p o t m., vastag, 
mindkét félen erősen felborzolt parget, a m.-t m o l l -
nak is hívják; m. p i q u é , alsó felén borzas piqué-
szövet. 

Molukkok (füszerszigetek), kelet-indiai szigetcso
port Czelebesz és Uj-Guinea közt, ter. 52.935 km2, 
375.000 lak. (alfurok). Vulkánokban gazdag, kelle
mes éghajlat, dús növényzet (muskat-dió, fűszerek). 
Feloszlik 2 csoportra: a d é l i r e , mely Amboina és 
az é s z a k i r a , mely Ternate residentiához tartozik. 
A legnagyobb sziget Osilolo. A XVII. szd óta hol
land birtok. 
Molve, község Belovár-Kőrös m., 3266 lak. 
Moly, 1. moly-pillék. 
Molybdaen, fém ós elem, jele = Mo; p. s. = 92, 

f. s. = 8.6; előfordul a sárgaólomérczésamolybdaen-
fénylében. A fém csaknem ezüstfehér, ipari alkal

mazása nincs. Vegyületei közül legfontosabb a 
m. sav , melynek ammoniummal alkotott sója kitűnő 
kémszer a phosphorsavra. 

Moly-pillék, tineida, lepkecsalád az apró lepek al
rendjéből. A r u h a - v. s z ü c s m o l y , tinea pellio-
nella, t. tapezella és /. sarcitella hernyói prém- és 
gyapjukelméket tesznek tönkre. Elpusztíthatok szá
raz hevítés által. A g a b o n a m o l y , /. granella her
nyói (gabnaféreg) a gabonaszemeket rágják ki. A 
k ö m é n y m o l y , depressaria nervosa, hernyója akö-
mény virágait és fiatal magvait rágja meg; a t. cri-
nella a tollakat pusztítja. Európában kb. 1500 faj is
meretes. 

Moma-Kodru, hegység, 1. Bihar-Vlegyásza hsg. 
Mombász, brit város az Indiai oczeán partján K.

Afrikában, 12.000 lak. Kikötő. 
Moment (francz., momán), 1. momentum. 
Momentán ige, 1. mozzanatos ige. 
Momentum (lat., francz.: le moment), 1) mozza

nat; 2) pillanat, időpont. M o m e n t á n , pillanatnyi; 
futólagos. 
Mommsen T i v a d a r , hires német történetíró és ta-

nár,szül. 1817.nov. 30.Gardingban(Schleswig), 1848. 
jogtanár Lipcsében, az 1848/49. mozgalmakban való 
részvéte miatt 1850. elmozdították, 1852. a római 
jog tanára Zürichben, 1854-ben Boroszlóban, 1857. 
az ókori történet tanára Berlinben, 1873. az ottani 
akadémia titkára, 1873—82. a képviselőház tagja. 
A római régiségekről és a római jogról irt monogra-
phiáin kivül számos a rómaiak történetét tárgyaló 
müvet irt; több müvet adott ki római feliratokról és 
szerkeszti az akadémia »Corpus inscriptionum lati-
narum«-ját, melyekben a magyarországi ide vonat
kozó tudományos anyagot is felhasználja. Több ki
adásban megjelent leghíresebb müve : A rómaiak tör
ténete (a császárságig terjedő rész) magyarul is meg
jelent. 

Momus, Nyx fia, a gúny és gáncs istene, az Olym-
puson az isteneknek mintegy udvari bolondja. 

Mon (mong., mongzen), középen átlyukasztott japáni 
vas v. réz pénz, melyből 2500 darab = 85 krral. 

Monachos (gör.), szerzetes; egykori emlékeink 
gyakran csupán e szóval jelzik Martinuzzi György 
barátot. 

Monaco, önálló fejedelemség az Alpes-Maritimes 
franczia departementben, a Földközi tenger mentén, 
ter. 22 km!, 12.000 lak., kik olaszok, francziák stb. 
Kiviteli czikkek: olaj, narancs, czitrom, illatszer, 
liqueurök. Francziaországgal vámszövetségben, a 
véderő 82 katonából és 44 rendőrből áll. Fejedelme 
I. Albert a Grimaldi családból. Főhelye M. a tenger 
m. emelkedő sziklán, 3000 lak. A közeli Monté Carló-
ban hírhedt játékbarlang. 

Monadok, protozoák, melyek az amoebák módjára 
élnek, de később betokolódnak. 
Monadologia (gör.), 1. Leibniz. 
Monaghan (mónégén), ir grófság, ter. 1294 km*. 

86.089 lak. Főhelye M. 
Monaldeschi (-szki) G i o v a n n i m a r c h e s e , As-

coliból (Itália) származott, 1652. Krisztina (1. e.) svéd 
királynő lovászmestere, majd kegyencze, később a 
királynő lemondása után kísérője Európában; indis-
cretioja miatt 1657. a királyné parancsára Fontaine-
bleauban kivégezték. 

Monamvasia (Napoli di Malvasia), város Lakonia 
görög nomarchiában, 506 lak., sziklaszigeten épült, 
melyet 150 m. hosszú hid köt össze a szárazfölddel; 
érsekség: 1205. a frankok megszállották s Mai vasinak 
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nevezték el, s ezért viseli az innen külföldre kiszállí
tott bor a m a l v a s i a i (malozsa) nevet; itt gyűlt 
össze 1822. az első görög nemzetgyűlés. 

Monarcha (gör.), egyedül uralkodó, az egyeduralmi 
állam feje. 

Monarchia (gör.), egyeduralom (1. e.). 
Monas v. m o n a d e (gör.), 1. Leibniz. 
Monasterium (lat.), e szóból származik a magyar 

monostor, zárda. 
Monasztir (Toli M., Bitolia), európai török vilajet, 

ter. 27.300 km2, 750.200 lak. Főhelye M. a Dragor 
m., 50.000 lak. Élénk kereskedelem. Kadet-iskola. 
Monceau (-szó) D u h a m e l d u , szül. 1700., 11781.; 

ő volt az első, aki a káliumot a nátriumtól biztosan 
megkülönböztette és aki a szódának konyhasóból 
előállítását javasolta. 
Monceau, parc, közkert Parisban. 
Mönch, a berni Alpesek csúcsa, 4106 m. magas. 
Monda, régebben rege , Kármán József által (»E1-

dorado«-jához irt jegyzetében) forgalomba hozott 
szó a ném. Sage fordítására, mig a »rege«, mely még 
Kisfaludy Sándornál is (»Regék a magyar előidőből«) 
mondát jelent, határozatlanul bolyong ide-oda költé-
szettani műnyelvünkben s többnyire a »mese« szó
val azonosittatik (tündér-, virág-, állat-rege stb.). A 
m. a nép száján élő s egészben v. részben költött 
elbeszélés, mely meghatározott helyhez (fához, em
lékkőhöz, szirthez, romhoz, barlanghoz stb.), bizo
nyos időhöz vagy személyhez van kötve. Alapjában 
véve gyakran nem egyéb, mint vmely természeti v. 
helyi jelenségnek naiv (azaz a nép gyermekes költői 
képzeletéből eredt) magyarázata. A magyarországi 
vidékek közt kül. a várromokban gazdag Vág völgye 
az, melyről sok monda kering. Más faját képezik a 
m.-knak azok, melyek a történet hajnalán, az ősidők
ben keletkeztek s kimagaslóbb történelmi események 
és alakok emlékét adták ajkról ajkra ( h ő s m o n d á k ) , 
mintegy a népek kezdetleges történetírását alkotva. 
Minden nép története a monda ködében vész el s azért 
a világirodalomban a mondakörök aránylag igen gaz
dag anyagot képeznek. Ilyen mondákból alakultak a 
népies eposzok. A legismertebb magy. történelmi mon
dák a középkorból valók: a hun mondák Attiláról 
és Attila fiáról Csabáról, az Almos-mondák s az 
Arpádházi király-mondák, melyek közt leginkább a 
Salamon királyról szóló mondakör volt kifejlődve. 
Arany »Toldi«-ja, vmint forrása: Ilosvai »Toldi«-ja, 
szintén mondákon alapul. Sokféle m. maradt fenn 
Nagy Lajosról és kül. Mátyás királyról. Helyi mon
dák költői feldolgozásait bírjuk Tompa Mihálytól, 
Aranytól stb. 

Mondakör, vmely kiemelkedő történeti eseményre, 
népre v. személyre vonatkozó s összefüggésben álló 
mondák csoportja, pl. az Artus-m., az Attila- és 
Álmos-m., a király-m. stb. (1. hun-magyar mondakör). 

Mondás, vmely általánosabb észrevételt, igazságot, 
kijelentést tartalmazó mondat (aranym., közm., bölcs 
mondás). 

Mondat, a kimondott v. leirt szavaknak össze
függő s bizonyos értelmet kifejező csoportja, más 
szóval vmely gondolatnak nyelvbeli kifejezése. A 
m.-ok részint e g y s z e r ű e k , részint ö s s z e t e t t e k , 
amazok egy, emezek több, de egymást kiegészítő 
gondolatot tartalmaznak. Szerkezetre nézve az egy
szerű m.-nak egy az alanya s egy az állitmánya, az 
összetett m.-nak több alanya és állitmánya van. Az 
egyszerű m. jelentésére nézve lehet: kijelentő, fel
kiáltó, kérdő, óhajtó, felszólító és tagadó; szerke

zetre nézve lehet egyszerű p u s z t a v. tő -m. és 
lehet egysz. b ő v í t e t t . Az egysz. puszta m. csupán 
alanyból s állitmányból áll, az egysz. bővített m. e 
két főmondatrészen kivül még bővítményeket (jelző, 
tárgy, határozó, kiegészítő) is tartalmaz. Az össze
tett m. két v. több egyszerűből áll, melyek mel lé
r e n d e l t v. a l á r e n d e l t viszonyban állhatnak egy
mással. Mellérendelt mondatok azok, melyek össze
függnek ugyan egymással, de azért mindegyikök 
külön-külön is teljes gondolatot fejez ki, pl. Nyug
szik a szél, csendes a hab. (Vörösm.) Alárendelt 
m. az, mely csak kiegészítő része egy másik mondat
nak; ez a fő-m., amaz mel lék-m. , pl. Szomorú az 
a fa (micsoda fa ?), melynek levele nincs. (Czuczór.) 
A mellérendelt mondatokhoz tartoznak az ö s s z e 
v o n t m.-ok is, melyekben több alanynak egy közös 
állitmánya, v. több állítmánynak egy közös alanya 
van, pl. Nem volt se jég, se dér. (Petőfi.) Sápad, 
reszket a királyné. (Gyulai.) Összetett m. a kör
m o n d a t is (1. e.). 

Mondatfüzés v. k ö t é s , azon mód, mely szerint a 
mondatok egymáshoz vannak fűzve. 

Mondatrészek, azon szavak, melyek a mondatot 
alkotják. Á mondat két főrésze: az alany és állít
mány (1. külön), melyeknek minden mondatban meg 
kell lenniök v. ha az egyik hiányzik, kell hogy oda
gondolható legyen. Mellékrészei pedig a mondatnak: 
a jelző, tárgy, határozó és kiegészítő, melyeket egy 
szóval bővítményeknek nevezünk. 

Mondatszerkezet, a mondat alkata, vagyis azon 
mód, mely szerint a mondat részeit tevő szók egy
mással össze vannak kapcsolva. 

Mondattan, syntaxis, a nyelvtannak a mondatok
kal foglalkozó része; azt adja elő, a szavak miképen 
kapcsolandók össze mondatokká, a mondatok miféle 
részekből állanak s e részek mily rendben követik 
egymást, s végre, a mondatok egymással mily kap
csolatokba léphetnek. 

Mondóka, előre betanult alkalmi beszéd. G y o r s -
m o n d ó k á k , gyermekek azon időtöltése, hogy egy
másnak oly szavakat adnak fel, melyek gyors kiejté
sénél az illetőnek nyelve megbotlik. 
Mondolat, 1) tollbamondás (dictálás) után készült 

irat; 2) ez volt a czime egy, a maga korában igen el
hírhedt gunyiratnak, melyet a nyelvújítás ellenségei 
Kazinczy Ferencz és követői ellen intéztek s mely 
1813. jelent meg Veszprémben. A röpiratot eredeti
leg Szentgyörgyi debreczeni orvos irta, de azután a 
dunántúli orthologusok átdolgozták és bővítették, 
mignem Somogyi Gedeon kiadta. A támadást Kölcsey 
Ferencz és Szemere Pál a "Felelet a M.-ra« ez. 
röpirattal diadalmasan visszaverték. 

Mondolni, elavult ige: tollba modani. 
Mondomány, 1) az állítmány (1. e.) elavult neve; 

2) kategória. 
Mondorlak, község Arad m., 1495 lak. 
Mondottam ember : Küzdj és bízva bízzál! Ma

d á c h , Az ember trag. zárszavai. 
Mond-tó, alpesi tó Felső-Ausztriában a Schafberg 

alján, ter. 15 km2, 10 km. hosszú, 2 km. széles, 67 m. 
mély, 477 m. a tenger sz. f. Partján M. klimatikus 
gyógyhely. 
Mondúr (francz., monture), 1. mundér. 
Monfalcone, város az osztrák tenger-melléken az 

Adriai tenger közelében. Kénfúrdő. 
Monge (monzs) G á s p á r , franczia mathematikus. 

szül. 1746. Beauneban, 1783. tanár Parisban, 1792^ 
tengerészminiszter, egyszerüsbitette a lőporgyártást, 
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megalapította a polytechnikai iskolát, melyen tanított, 
Bonapartéval Egyiptomba ment; később grófi ran
got, nemzeti ajándékot kapott, de fontos állásait a 
Bourbonok visszatérésével elvesztette, f 1818. július 
18. Az ábrázoló mértan és a technikai erőmütan kö
réből több fontos müvet irt. 

Mongibello (mondzsi-), az Aetna ol. neve. 
Mongol faj (1. Etnogr. typusok I. színes mellékle

tünket s képmagy. I. kt.), Blumenbach osztályozása 
szerint az 5 emberfaj egyike. Jellegei: brachycepha-
lia (rövid koponya), kiálló arczcsontok, sárgás arcz-
szin, rézsut álló szemek, arczszőrözet majdnem teljes 
hiánya. Ide tartoznak k. és é. Ázsia népei és H. India 
lakói. A faji jelleget a tulajdonképi mongol nép és a 
khinaiak képviselik a legjobban. 

Mongol ló, Közép-Ázsia mongol és tatár vidékein 
kiterjedt, félig vad ménesekben tenyésző kevés igényű 
kitartó keleti lófaj; alacsony formátlan testalkat, 
durva csont és szőrözet jellemzi. Konok, rossz ter
mészetű, pusztai lovunk ősének és közeli rokoná
nak tartják. 

Mongol nyelv és irodalom. A m. n y e l v uralal-
taji v. altáji nyelvcsalád tagja, tehát ragozó nyelv, 
de ragjain sok esetben még felismerhető, hogy ön
állóságukat veszített szavak. Három nyelvjárása 
van: a keleti (khalka), ez a tulajdonképeni m., a 
nyugati v. kalmük és az északi v. burját (1. burjé-
tek). írása az ujguroktól átvett betűkkel felülről lefelé 
menő sorokban balról jobbra történik. Bálint Gábor 
>Párhuzam a magy. és mong. nyelv terén« ez. mun
kájában nyelvünknek a m.-lal való legközelebbi ro
konságát vitatta. E nézetet a kutatások nem iga
zolták, de tény, hogy nyelvünkben vannak mongol 
eredetű szavak, melyek részben a törökség utján ke
rültek bele, részben pedig azt látszanak mutatni, 
hogy a hajdani magyarok vmely mongol néptöredék
nek is szomszédjai voltak egy ideig, mert némely 
szóknak (ol. hiúz, zerge, hölgy, harang, hagyma, 
ildom stb.) legpontosabban megfelelő mását a m. 
nyelvben találjuk fel (1. Budenz és Munkácsi czikkeit 
a Nyelvtud. Közi. XX. köt.). A m. i r o d a l o m nem 
tartozik a fejlettebbekhez; jobbára buddha-vallási 
iratokból és fordításokból, s ezek mellett történeti 
és mondai tárgyú müvekből áll. 

Mongolok b e t ö r é s e h a z á n k b a . A Dsingiz kán 
által alapított ázsiai nagy mongol birodalom az ala
pító halála után folytatta annak hóditó politikáját. 
Az O k t á j nagy-kán fenhatósága alatt álló mongol 
kánok egyike, B a t u - k á n 1237. Oroszországba tört, 
elpusztitá Wladimir, Moszkva, Kiev s a többi váro
sokat, eltörülte nyom nélkül a Don vidékén fennálló 
Nagy-Magyarországot, melyet Julián szerzetes ke
véssel azelőtt fedezett fel, s 1240 végén Magyar
ország felé közeledett. Jövetelét még 1239. megelőz
ték a hazájukból kiszorított k u n o k (1. e.), kiket IV. 
Béla az országban letelepített. A mongolok (vagy 
miként nálunk nevezték: tatárok; innen a t a t á r 
j á r á s ) , jövetele hirére Béla Dénes nádort hadsereg
gel a vereczkei szoros védelmére küldte, s az orszá
gos védelem előkészítésére Budán gyűlést tartott. A 
magyarok azonban eleinte nem adtak hitelt az ellen
ség felőli híreknek, majd a kunokat vádolták, hogy 
ők hozták nyakukra a veszélyt, s fegyverkezés he
lyett a kunok üldözéséhez fogtak. Ez alatt az ellen
ség Dénes nádor seregét szétverte; s Batu kán, mig 
seregének egy részét Lengyelországra, másikát 
Moldvára és Erdélyre küldte, maga a had zömével 
a vereczkei szoroson az országba tört; a nádort 

még egyszer megverte s a felső vidéken szétküldött 
csapataival megakadályozta a magyarok táborba 
szállását. Béla 60—70.000 emberből álló sereggel a 
Sajóig ment elébe; itt, a muhi pusztán, Papi és 
Ónod között találkozott a m. hadsereggel. Az össze
ütközés 1241. ápr. havában ment végbe s a magyar 
sereg megveretésével végződött. Béla Turóczon ke
resztül Pozsonyba menekült s onnan Frigyes osztr. 
herczeg meghívására Hamburgba ment, hol nejével 
és István fiával találkozott. Frigyes azonban zsaro
lásra használta fel a király helyzetét, mire Béla csa
ládját Spalatoba küldé, s maga a Dráva táján szer
vezte a mongolok elleni védelmet. A tél közepén 
aztán ő is családjához vonult. A győztes mongolok 
az egész országot a Dunáig elárasztották s a lakos
ság nagy részét kiirtották. A tél beálltával a Dunán
túli vidékre is betörtek s 1242. márcz. elején Spalatót 
ostromolták, honnan a királyi család Clissába mene
kült. Az ország nyomora tetőfokra hágott, midőn a 
nyár derekán Oktáj fő kán halálhíre a m. csordát 
távozásra késztette. Batu kán Erdélyen és Moldván 
keresztül a Volga felé sietett seregével. Béla király 
nov. végén érkezett vissza s azonnal hozzá látott az 
elpusztult ország ujjáalkotásához. A m.-ok dulásáról 
becses tudósításokat hagyott reánk a szemtanú 
Rogerius (1. e.) és Tamás spalatoi főesperes. 

Mongolország, Khina melléktartománya, területe 
3,377.283 km2, 2 millió lak. Északon az Altai fedi, 
közepén a Góbi sivatag, éghajlata zord, csak a déli 
legelőkben gazdag vidékeken mérsékelt. Kereske
delme átviteli Szibéria és Khina között. A lakosok 
khinaiak, törökök, de jobbára nomád életű mongo
lok, kik Buddha hivei és az ural-altai népcsaládhoz 
tartoznak; feloszlanak a keleti m.-k (khalka, sara 
[tatár m.]), a nyugati m.-k (kalmükök) és a burjétek 
csoportjára, a khinai császárnak hűbéres khánjai 
viszik az uralmat, vallási főnökük a Bogdo Láma 
Urában. Rablóhadjáratairól hires hadvezérük volt 
Dsingiz kán (f 1227.), kinek roppant seregei pusz
títva járták be egész Kelet-Európát; IV. Béla alatt 
Magyarországba is betörtek és itt szörnyű rombo
lást vittek végbe. A XIV. szdban elvesztették elfog
lalt országaik egy részét, de hatalmuk Timur alatt 
1380-ban uj virágzásnak indult. Ennek utóda Ba-
der 1519. Indiában a Nagy-mogul birodalmat alapí
totta. A khinaiak 1636. foglalták el M.-országot. 

Mongo ma Lóba (kameruni Pik), a Kamerun hegy
ség legmagasabb csúcsa Afrikában, 4000 m. 
Monier-szerkezet, betonból és belső vasrudakból 

készített vázból összetett szerkezet, melyet boltoza
tos hidak (1. e.), mennyezetek, folyosók, víztartók, 
zsilipek, lépcsők stb. előállításához sikerrel alkalmaz
nak. Első izben MonierJ.párisi kertész használta ezen 
szerkezetet növénytartók készítéséhez. Szabadal
mazva van és Magyarországon a »Magyar Monier« 
czégé a szabadalom. 

Monismus (gör.), azon bölcsészeti felfogás, mely 
a jelenségeket egy egységes alapelvre vezeti vissza, 
s a testet és lelke# anyagot és erőt, istent és világot 
mint ugyanegy létezőnek különböző nyilvánulatát 
tekinti, mig a d u a l i s m u s egymással szembeállítja. 
Moniteur (francz., -tör), párisi hírlap, alapítta

tott 1789.; utóbb 1800—69. az állam hivatalos 
lapja volt. 

Monitor, pánczélos hadihajó, csak toronyalaku 
felső része áll ki a vizből, mely forgatható és ágyuk
kal van megrakva. Hadi tengerészetünknek többm.-a 
van a Dunán. 
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Monk G y ö r g y , albermalei hg., angol hadvezér, 
szül. 1608. decz. 6. Potheridgeben, Cromwell alatt 
tábornok, 1654. Skóczia kormányzója, -1660. ő állí
totta vissza Angliában a monarchiát és a külföldön 
élő II. Károlyt királylyá kiáltatta ki; ezért herczegi 
rangot kapott; f 1670. jan. 3. Családjának fiában 
(t 1688.) magva szakadt. 

Monme (-mé), japáni súlymérték = 3.789 g.; száma
dási pénz is, mely egyenlő 16 krral. 

Monmouth (monmöth), angol grófság, ter. 1499 
km2, 252.260 lak. Főhelye M., a Wye m. 
Monmouth (-möt^ J á n o s hg, II. Károly angol ki

rály természetes fia Walter Lucziától, sz. 1649. ápr. 
9-én Rotterdamban, II. Jakab ellen igényt támasztott 
a trónra, 1685. felvette a királyi czimet, ez év jul. 6. 
elfogták és jul. 15. Tower Hillben lefejezték. 

Monnó, régies számnév: mindkettő. 
Monochord (gör.), egyhúru hangszer mozgatható 

zsámolylyal, melynek segélyével meghatározott 
hosszúságú húrrészletek hozhatók rezgésbe, mi által 
a hang magassága és a rezgések közötti arány meg
határozható. 

Monocle (francz.), egy szemnek való szemüveg. 
Monod (-no), Gábor , franczia történész, szüle-tett 

1844. márcz. 7. Havreban; tanár Parisban, számos 
munkát irt, 1876 óta a Revue historique tört. folyó
iratot szerkeszti. 
Monodistichon (gör.), egy distichonból álló köl

temény. 
Monodráma (gör.), oly szinmü, melyben csak egy 

személy lép fel mint szereplő, többnyire zenekíséret 
mellett (melodráma). 

Monogámia (gör.), egynejűség; ellentéte a p o l y g., 
többnejűség; az állattanban némely állat páros 
együttélése. 

Monogenesis (gör.), különböző egyedek szárma
zása egy ős pártól. 

Monogonia (gör.), ivartalan szaporodás. 
Monogramm (gör. = kézjegy), a vezeték- és ke

resztnévnek egy alakká összefont kezdőbetűi; jegy, 
mely képen a művész nevét jelzi. 
Monographia (gör.), m a g á n r a j z v. e g y e d i r a t , 

bizonyos tárgyra vonatkozó eredeti tanulmányok 
rendszeres és összefüggő előadása, pl. Budapest tör
ténete, Magyarorsz. pókfaunája stb. 

Monogynikus (gör.), egynejű. 
Monoikus (gör.), egylaki, azon növény, melynél 

egyazon egyeden kétféle egynemű (hím és női) virá
gok vannak. 

Monok, község Zemplén m., 2772 lak. Itt született 
Kossuth Lajos (1. e.). 
Monokarpikus (gör., növényt.), csak egyszer gyü

mölcsöző. 
Monoklinikus (gör.), az olyan növény, melynél a por

zók és a bibe egy virágban vannak. Pl. kukoricza. 
Monokotyledones (gör.), egyszikű növények. 
Monolith (gör.), egyetlenegy kőből készített mű, 

mint oszlop, kútkáva stb. 
Monológ (gör.), m a g á n b e s z é d , a színműben 

vmely szereplőnek önmagához intézett beszéde. 
Csak akkor van helyén, mikor a benső, lelki forron
gást nem lehet más módon kifejezésre juttatni. Nem 
lyrai áradozás, hanem részint már véghez ment tett
nek hatását, részint uj tettnek érlelődését tárja fel 
(Hamlet, Bánkbán). A képmutató, fondor személyek 
valódi jellemét és tetteik rugóját szintén m.-okban 
nyilatkoztatja meg a drámaíró, mert különben a néző 
nem nyerhetne bepillantást lelkükbe (III. Richárd, 

Jago, Biberach). Ujabban nagyon divatba jött a m. 
mint önálló műfaj: komikus, humoros v. drámai 
tárgynak m. alakjában való feldolgozása. Franczia 
minták után irodalmunkban is meghonosult e műfaj 
és termékeny talajra talált, de hamar lejárta ma
gát; a Kisfaludy-társ. monológ-pályázatán 1889. a 
jutalmat Ábrányi Emilnek a »m. ellen« irt m.-ja 
nyerte meg. 

Monomachia (gör.), egyes harcz, párviadal. 
Monomanla (gör.), mánia (1. e.). 
Monometallismus, 1. valuta. 
Monomorphia (gör.), egyenlő jellegű alkat; egy-

alakuság. 
Monophyletikus (gör.), egytörzsü. A m. l e s z á r 

m a z á s i e l m é l e t szerint az összes szervezet-cso
portok külön-külön, vmint összeségben is egy egyet
len, a polyphyletikus 1. elm. szerint több legegysze
rűbb szervezetből származnak. 

Monophysiták (gör.), a régi keresztény egyház
ban azon eretnek felfogás hívei, mely szerint Krisz
tusban csak egy, még pedig isteni természet volt; e 
párt századokon keresztül tartotta magát, s belőle 
támadt az örmény, kopt és abessiniai egyház. 

Monoplegia (gör.), egy végtagra szorítkozó hűdés. 
Monopol v. m o n o p ó l i u m (gör.), egyedáruság 

(1. e.); m.- izá lni , egyedáruságot gyakorolni. 
Monopterikus (gör.), egyszárnyú; egyuszonyu. 
Monopteros (gör.), egyetlenegy oszlopsor által 

körülvett épület, különösen templom. 
Monor, 1) község Besztercze-Naszód m., 1279 lak. 

— 2) község Pest m., 7027 lak., járásbíróság, adó
hivatal. 

Monora, község Alsó-Fehér m., 1063 lak. Érdekes 
régi szász temploma. 

Monospermikus (gör.), egymagvu. 
Monostor, a latin monasteriumból, klastrom. 
Monostor, 1) község Baranya m., 1584 lak. Haj

dan itt volt a zebegényi apátság; — 2) község 
Temes m., 1965 lak. 

Monostor-Apáti, község Zala m., 1417 lak. 
Monostori Veronka, trag. Katona J.-től (1812.). 
Monostor-Pályi, Bihar m., 1899 lak. Egykor pre

montrei prépostság. 
Monostorszeg, község Bács-Bodrog m., 5424 lak. 

Határában állott Bodrog vára és városa, a róla elne
vezett megyének székhelye. 

Monotheismus (gör.), egyisten-hivés (a keresztény, 
zsidó és mohammedán vallások); monotheista, egy 
istent hivő. Ellentéte a polytheismus, sokisten-hivés. 

Monotheleták (gör.), a régi keresztény egyházban 
azon felfogás hívei, mely szerint Krisztusban két 
(isteni és emberi) természet, de csak egy, még pedig 
isten-emberi akarat volt. E tant Heraclius császár 
állította fel 638. csak azért, hogy a monophysitákat 
(1. e.) kiengesztelje. Ezek utódai a m a r o n i t á k (1. e.). 

Monoton (gör.), egyhangú; m.-ia, egyhangúság, 
változatosság hiánya. 

Monotremata (gör.), ürgyüsök. 
Monroe (mönro) J a m e s , az é.-amerikai Egyesült-

Államok 5. elnöke, szül. 1759. ápr. 2. Virginiában, 
harczolt a felszabadító háborúban, 1811. államtitkár, 
1817 és 1821. ismételve elnök; a központi kormány
zat megszilárdítása és a tengerészet terén szerzett 
érdemet; 1823. decz. 2. az unió külpolitikájának ve
zérelveit tette le az u. n. M.- tanban (1. e.). f 1831. 
jul. 4. New-Yorkban. 

Monroe-tan, Monroe, az Egyesült-Államok elnöke 
1823. deczember 2. John Quiucy Adams államtitkár 
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által szövegezett nyilatkozatot adott ki, melynek ér
telmében az Egyes.-Áll. kormánya a szent szövetség 
(1. e.) azon törekvését, hogy rendszerét az újvilágra 
kiterjeszsze és minden kísérletet, hogy szabad ame
rikai államok vezetésébe beavatkozzék, az Egy.-Áll. 
ellen intézett támadásnak, illetőleg ellenséges maga
tartásnak fogja tekinteni és hogy tiltakozik az ellen, 
hogy Amerika szárazföldje az európai gyarmatosítás 
szabad tárgyának tekintessék. A M.-t. azóta az Egy.-
Áll. kormányzásában alapelvül szolgál, melyet min
den alkalommal nagy erélylyel hangoztatnak. Veleje 
e tannak az, hogy Amerika az amerikaiaké s az 
Egy.-ÁU. kormánya nem tűri, hogy a világrész egész 
szárazföldjén bármely európai állam ujabb foglalást 
tegyen. A régi birtokok megtartását azonban ez elv 
nem gátolta. 

Monrovia, Libéria köztársaság (Afrika) fővárosa, 
5000 lak. Kikötő. Nevét az Egy.-Államok egykori 
elnökétől, Monroetől nyerte, a ki Libéria alapítását 
előmozdította. 
Mons (Bergen), Hainaut belga tartomány főhelye 

a Trouille m., 26.000 lak. Széntelepek, élénk ipar és 
kereskedelem. 

Monseigneur (francz., -szenyőr), a franczia állami 
és egyházi főméltóságok czimzése, kegyelmes ur. 
Monsieur (francz., moszjő), uram; többes száma 

m e s s i e u r s (mészjö), uraim. 
Mons pietatis (lat, francz.: mont de piété), a kö

zépkorban a zálogház neve; az intézmény akkor jó
tékonysági volt. 
Mons sacer Pannóniáé (lat.), Pannónia szent 

hegye, Pannonhalma. 
Monstrantia (lat.), szentségtartó, urmutató. 
Monstre (francz., monsztr), szörnyeteg; összetéte

lekben roppant nagy mennyiséget jelez, péld. m.-kér
vény , melyet tömegesen irtak alá, m . - k ü l d ö t t s é g , 
igen sok tagú küldöttség. 

Monstrum (latin), torzképződ, torzszülött; mon-
strosus, alaktalan, torz; monstrositas, torzképződés, 
szörnyetegség. 

Monsummano, helység Lucca olasz tartomány
ban, közelében a m.-i k é n b a r l a n g , gyógyhely ter
mészetes gőzfürdőkkel. 
Monszun, időszaki szél az indiai oczeánon, félévig 

(okt—ápr.) é.-k., félévig d.-k. irányú. 
Montagnard (montányár), hegyi lakó; a franczia 

nemzeti conventen a szélsőbali hegypárt (1792 — 95.) 
tagja. 

Montague (-tag), M a r i é P i e r r e p o n d Sommer-
se t , angol irónő, szül. 1690., 1712. Wortley M. Ede 
neje, ki 1716. követül ment Konstantinápolyba. Neje 
elkísérte s érdekes útirajzokat irt, melyekben Magyar
országgal is sokat foglalkozik, f 1762. 
Montaigne (-tény) M i h á l y E y q u e m de, franczia 

író, szül. 1533. febr. 28. M. várában, Périgordban, 
f 1592. szept. 13. Híres műve: Essais (1580—88.), 
107 elmélkedés a legkülönbözőbb tárgyakról. 
Montalembert (móntalanbér) K á r o l y F o r b e s de 

T r y o n gróf, franczia publicista, szül. 1810. máj. 29. 
Londonban, 1831 óta a kath. egyházérdekek védője, 
1848. a nemzetgyűlés, 1852. a törvényhozó testület 
tagja, 1857. visszalépett a politikai térről, f 1870. 
márcz. 13. Főműve: Magyar Szt Erzsébet története. 

Montana, egykori territórium, 1889 óta állam az 
észak-amerikai Egy.-Államokban, ter. 378.330 kma, 
142.495 lak. A sziklahegység ágazza be ny.-i részét; 
itt aranyat, ezüstöt, vasat és rezet bányásznak. Fő
városa Heléna. 

Montan-értékpapir, olyan vállalat értékpapírja, 
mely a bánya- v. kohóiparral szorosabb összefüggés
ben áll; ilyenek a vas- és egyéb fémipartársulatok, a 
kőszén- és egyéb bányavállalatok részvényei, kuxái 
(1. e.), elsőbbségi kötvényei stb. 

Montauban (montoban), Tarn-et-Garonne franczia 
departement főhelye a Tarn m., 17.500 lak. Ev. hit
tud, főtanoda, a XVI. és XVII. szdban a hugenották 
egyik erős vára. 

Mont aux Sources (montószursz), a Drákenhe-
gyek (Dél-Afrika) legmagasabb emelkedése, 3400 m., 
az Oranje folyó forrásvidéke. 
Mont Avron, magaslat Paris közelében, 1870 óta 

meg van erősítve, 
Montbéliard (montbéljár, Mömpelgard), város 

Doubs franczia departementben a Rhőne-Rajna csa
torna m., 8000 lak. Óragyártás. 1395—1793. franczia 
fenhatóság alatti württembergi grófság főhelye. 
1871. véres harczok. 
Montblanc (monblan), Európa legmagasabb hegye, 

a Nyugoti Alpesek zárköve, 4810 m., hossza 40 km., 
szélessége 12—15 km. A kis Szent-Bernát délen és a 
Col de Ferret é.-k.-en erősen izolálják, a Col du Bon-
homme és de Balme a szavoyai hegyektől és a valiisi 
Rhőne-völgy hegyeitől választja el. 270 kma, gletser 
és hómező borítja, déli része leglejtősebb a Mer de 
la Glace gletserrel, északon a híres Chamonix-völgy 
felé esik. Kis tavak fedik; 1786. először megmászott 
csúcsáról kilátás nyílik a genuai öbölig, a déli Fekete
erdőig. 

Mont Cenis, 1. Cenis. 
Mont Dőre (mon dór), az Auvergne csoport hegye, 

1886 m. (Puy de Sancy) magas. M.-D.-les-Bains, 
hires franczia fürdőhely a Dordogne m., 1046 m. 
magasságban. 

Monté Baldo, hegység a Garda tó és Ets közt, 
2198 m. 

Montebello, falu, Pavia mellett, Olaszországban, hol 
1800. jun. 9. a francziák, 1859. máj. 20. a franczia-
szardíniái seregek az osztrákokat megverték. 

Monté Carlo, város Monaco fejedelemségben, 4000 
lak. Hires játékbarlang. 
Monté Cassino, a leghíresebb benczés-apátság, 

Caserta olasz tartományban, várszerüen hegyen 
épült, San Germano m. 529. szt. Benedek alapította. 
Gazdag könyvtár és irattár. 

Montecchi (-tekki) és C a p u l e t t i , Shakespeare 
» Romeo és Júlia « színmüvében a két ellenséges csa
lád ; innen ellenséges pártok jelzésére szokás e két 
nevet használni. 

Monté Cinto (esi-), Corsica sziget legmagasabb he
gye, 2710 m. 

Monté Cristallo, a tiroli dolomit hegység egyik íő-
csucsa, 3260 m. magas. 

Monté Cristo, olasz sziklasziget, Elba szigettől 
délre. > 

Montecuccoli (-kukkoli) Ra j mo n d gróf, I. Lipót 
király hadvezére, szül. 1609. febr. 21. Modenában. 
A császári seregben részt vett a 30 éves háborúban, 
majd a modenai herczegség tábornoka lett. 1643. is
mét császári szolgálatba lépett, 1644. altábornagy 
és haditanácsos, 1645. részt vett Lipót főhgnek Rá
kóczy György elleni hadjáratában s a következő 
években vitézül harczolt a német csatatéren. 1657. 
János Kázmér lengyel király seregében II. Rákóczy 
György ellen szolgált. 1660. Győr vára főkapitánya, 
az 1663—4 török hadjáratban a császári hadsereg 
fővezére s Szent-Gothárdnál 1664. aug. 1. a fran-
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cziák segítségével megverte a törököket. 1668. a bé
csi haditanács elnöke; 1673 — 75. XIV. Lajos ellen 
harczolt. I. Lipót 1679. bir. herczeggé s a nápolyi 
király Melfi herczegévé tette, f 1681. okt. 16. Linz
ben. Számos hadtörténelmi munkát irt, melyekben 
hazánk akkori állapotáról igen fontos adatok van
nak. Gróf Zrínyi Miklósnak, a költő-hadvezérnek 
ellensége volt, ki ellene röpiratot is irt. Mint az óva
tos és tudományos hadviselés emberét Cunctatornak 
gúnyolták. 

Montedegoi A l b e r t F., 1. Albert 1). 
Monteflascone, vá?os Róma olasz tartományban a 

bolsenai tó m. Hires muskotálybor (Est, est, est). 
Monteflore M ó z e s, emberbarát, szül. 1784. okt. 

24. Londonban, f 1885. jul. 28. u. o. Nagy utazáso
kattett zsidó hitrokonai érdekében s dús adományok
kal támogatta őket. 

Monté Generoso (-dsenerozo), az Alpesek csúcsa a 
Lugano és Como tó közt, 1695 m., szép kilátás 
Luganóból. 

Montélimart (montelimár), boráról hires város 
Drőme francza depart.-ben a Roubion m., 9500 lak. 

Monté maggiore (ol., -dsóre = magas hegy), az 
isztriai Alpesek egyik legmagasabb csúcsa a Quar-
nero partjának közelében. Alján terülnek el Abbázia, 
lka, Lovrana. 

Montenegró (szláv: Czrnagora, tör. Karadagh, fe
kete hegy), fejedelemség, á Balkán-félsziget nyugoti 
állama, ter. 9030 kma, 236,000 lak., kik szerbek, 
törökök, arnauták, vallásilag gör. keletiek, mohamme-
dánusok és r. kath. Ny.-on kis területen az Adriai 
tenger nyomul földjébe; itt vannak Dulcigno (1. e.) 
és Antivari kikötők, d.-nyi részén az erősen szagga
tott Karszt terül; vad és kopár hegyvidék, mig a 
d.-k.-i erdőkben gazdag. Foglalkozás: állattenyésztés, 
fóldmivelés (bor). Kiviteli czikkek: bárány, kecske, 
sajt, füstölt hus, bőr, gyapjú, bor, olaj. Művelt
ség, ipar és kereskedelem hiányzik. Élén a korlátlan 
fejedelem, jelenleg I. Miklós (1. e.) áll, mellette 12 
tagú tanács és 6 miniszter, fontos dolgokban a nagy 
szkupstina határoz. Főváros Cetinje; 1516 óta feje
delmek (knjasz) uralkodnak, kiket időközben függet
len érsekek (vladika) helyettesitettek; az 1876—78. 
török háború után a berlini szerződés értelmében 
5.068 km2 területet s teljes nemzetközi önállósá
got nyert. L. Andriő Sándor, A m.-i fejedelemség törté
nete, ford. Kunos Gyula, Nagy-Becskerek, 1890. 

Montenuovo V i l m o s A l b r e c h t hg., szül. 1821. 
aug. 9. Sala-Grandeban (Parma), Neipperg Ádám 
grófnak és Mária Lujza, I. Napóleon franczia csá
szár nejének fia, 1838. osztrák katonai szolgálatban, 
1848. ezredes, Olaszországban és hazánk ellen har
czolt, 1849. tábornok, 1860. Erdély, 1866. Cseh
ország kormányzója, 1864. herczegi rangot nyert. 
Azután lovassági tábornok és testőrkapitány. 

Montépin (-pén) X a v é r , franczia regényíró, szül. 
1824. márcz. 18-án. 1848. lépett az irói pályára s igen 
sok regényt irt, melyek nagy részt magyarra is le
fordíttattak. 

Monterey (-rehi), Nuevo León mexikói állam fő
városa a San Jüan m., 42.000 lak. Élénk ipar és 
kereskedelem. 

Monté Rosa (Mons Sylvius), az Alpesek második 
legmagasabb hegye, a pennini Alpesek k.-i óriása, 
9 főcsucscsal, köztük a Dufour a legmagasabb, 4638 
m. Alatta Zermatt falu, hol a hatalmas Gorner, 
Furgge, Zmutt, Trift, Findelen gletserek találkoznak. 
1855. mászták meg legelőször. 

Monterotondo, város Róma közelében. 
Monté San Angelo (-andzseló), város Foggia olasz 

tartományban az Adriai tenger közelében, 15.000 lak. 
Hires búcsújáró hely. 

Montespan (-pán) F r a n c o i s e A t h é n a i s mar-
quisnő, XIV. Lajos franczia király kedvese, szül. 
1641., 1663. M. marquis neje, majd udvarhölgy, 
1668 — 82. a királylyal való viszonyából 8 gyermeke 
született; később Maintenon asszony háttérbe szorí
totta; f 1707. máj. 27. 

Montesquieu (-teszkiő), de S e c o n d a t K á r o l y 
báró, nagynevű államtudományi iró, szül. 1689. 
jan. 18. La Bréde kastélyban Bordeaux közelében, 
1728. az akadémia tagja, 1728—31. beutazta Euró
pát s Magyarországban, egy pozsonyi országgyűlési 
ülésen is volt, f 1755. febr. 10. Parisban. Számos 
irodalmi és államtudományi munkát irt. A főbbek: 
Perzsa levelek (1721., magyarul, 1874. ford. Palásti 
Sándor). Vizsgálódások a rómaiak nagyságának s 
hanyatlásának okairól. A törvények szelleme (1748. 
Genf 2 kt.). Noha M. nem őseredeti szellem és mélyre 
ható gondolkodó, műveivel, főleg a Törvények szelle
mével, uj korszakot nyitott a politikai tudományok
ban. Anglia alkotmányos szabadságát vette állam
tana alapjául s a törvényhozó, végrehajtó és birói 
hatalom elválasztásának szükségét először ő hir
dette. Előadásának szépsége fokozta tanainak rop
pant hatását. írtak róla Szalay László (Tudomány
tár 1840 — 41.), báró Kemény Gábor (Bpesti Szemle 
1859.), Svarcz Gyula (M. elmélete). 
Monteur (-tör) v. s z e r e l ő , ügyesebb munkás, ki 

a különféle gépek felállításával, javításával a gép 
körüli más teendők végzésével foglalkozik. 

Montevideo, Uruguay dél-amerikai köztársaság fő
városa a La Plata torkolata m., 215.000 lak. Kikötő, 
élénk kereskedelem; a Liebig-féle huskivonat fő kivi
teli piacza. 

Monté Viso, a cottiusi Alpesek legmagasabb csú
csa, 3836 m. m., benne ered a Pó. Azelőtt az Alpe
sek legmagasabb csúcsának tartották. 
Montez, 1. Lola Montez. 
Montezuma, 1502 óta Anahuac mexikói tartomány 

utolsóelőtti uralkodója; alatta jelentek meg a spanyol 
hódítók Mexikó területén s a fővárosban, melyet el
foglaltak, f 1520. Legidősb fia V. Károly császártól 
a M. g r ó f czimet nyerte. A nemzetség utolsó sarja
déka, Don M a r s i l i o de T e r n a l , M. gróf, f 1836 
okt. 22. New-Orleansban. 

Montferrat (monferrá), őrgrófság, 1574 ótaherczeg-
ség, mely most Turin olasz tartomány része. Főhelye 
Casale. Híresek Vilmos (f 1179.) és Konrád őrgrófok, 
utóbbi 1192. rövid ideig jeruzsálemi király. 

Montfort (monfór) S imon , L e i c e s t e r gróf, szül. 
1206. Francziaországban, 1236. Angolországba ment 
s nőül vette III. Henrik király leányát; a király ellen 
támadva, azt 1264. Lewesnél legyőzte, régens és 
protector lett, az 1265. országgyűlésen megalapította 
Angolország parlamenti alkotmányát; 1265-ben aug. 
4. az Eduárd walesi herczeg elleni harczban elesett. 

Mont Genévre (món zsönevr), hágó a cottiusi Alpe-
sekben, 1860 m., tetején falu. 
Montgolfier (mongolfjé), 1) J ó z s e f M i h á l y , szül. 

1740. augusztus 26. Vidalon-les-Annonayban, u. o. 
papirgyáros, 1783. feltalálta a melegített levegővel 
megtöltött léggömböt; f 1810. jun. 26. Balarneban. 
— 2) J a k a b E t i e n n e , az előbbi öcscse, szül. 1745. 
jan. 7., f 1799. aug. 2. Részt vett bátyjának minden 
kutatásában s találmánvában. 
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Montgomery (möntgömmeri), 1) angol grófság, ter. 
1964 km2, 58.003 lak. Főhelye M. a Severn m. — 2) 
Alabama észak-amerikai állam (Egy.-ÁU.) fővárosa 
az A. m., 17.000 lak. 

Montgomery G á b o r , franczia lovag, mint testőr
tiszt Parisban 1559. tornajáték alkalmával lándzsá
jával akaratlanul sebet ütött II. Henrik király szemén, 
minek következtében a király meghalt; Angolországba 
ment, 1562. a hugenották oldalán harczolt Franczia-
országban, 1572. Angolországba menekült, 1573. 
egy csapat hugenottával Normandiában szállt partra, 
1573. elfogatott, 1574. lefejezték. 
Montholon (montolón) K á r o l y T r i s t a n d e L e e 

gróf, szül. 1783. Parisban, I. Napóleon hű embere, 
kisérte őt összes hadjárataiban és Szt-Ilona szigetére 
is; mint Napóleon Lajos partra szállításának részese 
20 évi börtönre Ítéltetett, később kegyelmet nyert, 
1848. a képviselőház tagja; f 1853. aug. 24. Gour-
gaud tábornokkal együtt adta ki: »Mémoires pour 
servir á l'histoire de Francé sous Napóleon, écrits a 
Ste-Héléne sous sa dictée« ez. 8 kötetes művet és 
megírta Napóleon szt-ilonai fogságának történetét. 

Montijo (-ticho), régi spanyol főúri család, melyből 
Eugénia (1. e.) franczia császárné származott, kinek 
atyja, M. gróf, Peneranda herczege, f 1839. 

Montlucon (mónlüszón), város Allier francz. depar-
tementben, 25.000 lak. Vas-, aczél- és tükörgyárak. 

Montmartre (monmártr), 130 m. magas gipszhegy
ség Paris közelében. Rajta nagyszerű kath. templom. 
Róla nevezik Paris egyik városrészét. 

Montmorency (mónmoránszi), régi franczia főúri 
család, mely számos kiváló katonát és diplomatát 
adott hazájának. A n n e de, pair, franczia hadvezér, 
connétable, szül. 1492. márcz. 15., I. Ferencz alatt 
V. Károly ellen harczolt, 1538. connétable, 1557. 
St-Quentinnél a spanyolok megverték és elfogták, 
később mint a kath. párt egyik vezére több izben 
megverte a hugenottákat; f 1567. november 11. 
Parisban. 

Montmorency, helység Seine-et-Oise franczia de-
partementben, a párizsiak kedvencz kiránduló helye. 
Közelében Rousseau lakása (Eremitage). 

Montpellier (monpeljé), Hérault franczia departe-
ment főhelye a Földközi tenger közelében, 57.000 
lak. Egyetem (alap. 1180.), az orvosi és természet
tudományok hires ápolóhelye, csillagda, füvészkert, 
múzeum. Élénk ipar és kereskedelem; külső kikötője 
Maguelonne. Az ó-korban Mons puellarum. 

Montpensier (mónpanszjé) A n t a l M á r i a L a j o s 
F ü l ö p , o r l e a n s i hg, Lajos Fülöp király 5. fia, 
szül. 1824. jul. 31., 1846. okt. 10. nőül vette Lujza 
spanyol ínfansnőt, 1848—70. Spanyolországban élt, 
az 1868. forradalomban az ő keze is közrejátszott, 
de végül a korona még sem neki jutott; 1870. márcz. 
12. Bourbon Henrik infanst párbajban agyonlőtte, 
t 1890. fe-br. 4. Leánya Izabella (szül. 1848. szept. 
31.), 1864. május 30. kelt egybe az Orleans-család 
mostani fejével, a párisi (1. e.) gróffal. 

Montperdu (monperdü), hegycsúcs a Pyrenéekben, 
3351 m., 6 km2 gletser fedi. 1802. mászta meg elő
ször Rámond. Nyugatra a Roland-rés. 

Montreal (montriál), város Québec brit-amerikai 
tartományban, a Szent-Lőrincz folyam szigetén, 
186.000 lak. Egyetem (1814 óta), muzeumok, nagy 
székesegyház. Élénk prémkereskedés, kikötő. 

Montreux (montrő), több falu közös neve Waadt 
svájezi kantonban a genfi tó m. Téli tartózkodó hely 
mellbetegek számára. 

Mont-Saint-Jean (mon szén zsán), falu Brüsszei 
m., róla nevezik a francziák a Waterlooi ütközetet. 

Mont-Saint-Michel (mon szén misei), helység 
Manche franczia departementben, a hasonnevű öböl
ben, 1200 lak., 50 m. magas granitsziklán épült, fa
lakkal övezve, dagály alkalmával szigetté lesz. 

Montserrat(monszerá), 1) sziklahegység Barcelona 
spanyol tartományban, 1237 m. Rajta az egykor 
hires m.-i benczés kolostor; — 2) brit sziget, a Kis-
Antillákhoz tartozik, ter. 83 km2, 11.458 lak. 

Montur, mondur, 1. mundér. 
Mont Valérien (-valérién), magaslat Paris közelé

ben hatalmas erődítményekkel. 
Montyon-erénydij, báró Montyon (Monthyon) 

János (szül. 1733., t 1830.) nagy hagyományt tett 
a franczia akadémia részére, hogy kamataiból a köz
erkölcsiséget előmozdító cselekményeket és munká
kat jutalmazzon. A dijat az akadémia évenkint ünne
pélyesen szokta kiosztani. 

Monumenta Hungáriáé Historica (lat.), magyar 
történeti emlékek, a magyar történelem kútfőinek gyűj
teménye; megindította a m. tud. Akadémia 1857.; 
négy osztályban jelenik meg: 1) okmánytárak, 2) irók, 
3) országgy. emlékek, 4) diplomatiai emlékek. Mind
egyik osztályból számos kötet adatott ki s a vállala
tot egyre folytatják. 

Monumentum (lat.), emlék, emlékjel, emlékszobor, 
műemlék. M o n u m e n t a , gyakori czime régi törté
nelmi kútfők gyűjteményeinek. M o n u m e n t á l i s , 
emlékszem, maradandóbb (pl. épület). 

Mony, hímvessző; régi nyelvünkben: tojás. 
Monyásza, régi nevén Menyháza, község Arad m., 

644 lak. Határában hévvizek és fürdő. 
Monza, város Milano olasz tartományban a Como 

tó m., 17.000 lak. Az olasz király nyaraló helye, a 
lombard királyok egykori székhelye, régi székesegy
házzal. Barbarossa palotájának maradványai. 

Moore (mur) T a m á s , angol költő, szül. 1779. 
máj. 28. Dublinban; 1800 óta működött az irodalom
ban, dalai, satirái és költő elbeszélései világhírre 
emelkedtek. Főműve: Lalla Rookh (keleti rege, ford. 
Lőrinczy Zsigmond. Bpest 1883., legszebb részét 
Paradicsom es peri, ford. Szász Károly); kisebb köl
teményeiből is sokat lefordítottak, f 1852. febr. 25. 
Moor-fürdő, 1. lápfürdő. 
Moorva, a sanseviera ceylonica rostja, mely az új-

sélandi lenhez hasonló, afrika- v. bowstring-kender-
nek is hívják. 

Mopango, a Nyasza tó (Kelet-Afrika) lefolyásának, 
a Sire folyónak neve. 

Mopla, Malabarnak (Kelet-India) arab származású, 
mohammedán lakói. 

Mopsos, görög jós, Manto fia ; legyőzte Kalchast, 
a hires madárjóst. 

Mopsz, kutyafaj, 1. kutya, továbbá 1. Házi állatok 
1. Kutyák ez. tábl. és magyarázatát (I. köt. 975. 1.). 
Mór (Moór), község Rehér m., 9309 lak. Jó bor, 

járásb. és adóhiv. 
Móra (lat.), késedelem (1. e.), haladék; a verstan

ban azon idő, melybe egy rövid szótag kiejtése kerül 
(a hosszú szótag = két m.). 
Mórágy, község Tolna m., 2061 lak. 
Mórák (párkák), a sors istennői: Klotho a rokkát 

tartja, Lachesis a szálakat fonja, Atropos a fonalat 
ketté vágja. Erebos és Nix v. Zeus és Themis leányai. 

Morál, erkölcsiség; erkölcsi elveknek összfoglalata 
és azoknak az életben való megvalósítása, erkölcs
tan (1. e.). erkölcsi tanulság (meséből, elbeszélésből). 
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M o r á l i s , erkölcstani, erkölcsös, értelmi (ellentétben 
a p h y s i k a i v a l ) . M o r a l i s t a , erkölcstanitó, erkölcs
prédikáló. M o r a l i z á l n i , az erkölcsök felett elmél
kedni, leczkéztetni. M o r a l i t á s , erkölcsösség, azon 
tulajdonság, hogy vki az erkölcstörvényeknek meg
felelően cselekszik. M o r a l i t e r , erkölcsileg. 
Morál insanity (ang. ,erkölcs i t ébo ly ) , a gyenge

elméjűséghez hasonló állapot, erkölcsi érzés és foga
lom híjával; többnyire veleszületett ( e r k ö l c s i hü
lye ség ) vagy iszákosság által szerzett, rendesen 
gyógyíthatatlan. A legtöbbször hajlammal jár bűn
tettek elkövetésére. A m. 1. elnevezés Prichard angol 
elmegyógyásztól származik. 

Moralitás (lat.), igy nevezték a középkorban azon 
színjátékokat, melyek vmely erkölcsi tételt költött 
példában tüntettek föl, míg a mysteriumok (1. e.) 
szorosan ragaszkodtak a bibliai történethez. A m.-ok 
többnyire a különböző erényeket és bűnöket szere
peltették megszemélyesített alakban. Olasz-, Franczia-
és Angolországban ily erkölcsi színjátékok már a 
XIII. szdban divatoztak. Nálunk a XVI. szdban 
jelennek meg, mint pl. a C o m i c o - T r a g é d i a , mely 4 
szakaszban azt mutatja be, hogy miután a Jócsele-
kedet itt hagyta a földet, a Vétek marad ezen az ur 
s egymásután lépnek föl a szívtelen Gazdag, a Rabló 
és a kegyetlen Tiszttartó, kiket azonban a Halál 
mind pokolra kerget. 

Morálstatisztika, a statisztika egyik ága; a társa
dalom erkölcsileg figyelemre méltó cselekvényeit (há
zasság, öngyilkosság stb.) számokban kifejezve tün
teti fel. 
Moratórium (literae quinquennales, respiraiiones), 

elhalasztása a fizetési határnapnak birói v. fejedelmi 
határozat alapján, melynél fogva az adóst hitelezői 
bizonyos idő előtt nem kényszerithették fizetésre. 
Gyakran egész osztályoknak, egész tartományok 
lakóinak engedélyeztetik, ha háború v. elemi csapá
sok következtében fizetési zavarokba jutottak. 

Morava, hajózható folyó Szerbiában, a szerb és 
macedóniai hegyvidék közti vízválasztón ered, a 
k.-i v. bolgár és a ny.-i v. szerb M. összefolyásából; 
Szemendria m. a Dunába szakad. 

Moravcsik, 1) E r n ő Emil , orvos, a bpesti egyete
men a tvszéki elmekórtan és lélektan nyilv. rendk. 
tanára, szül. 1858. márcz. 16. Béren, Nógrád m., 
1881. orvos, 1881—82. a gyógyszertani tanszéknél 
tanársegéd, 1882 — 83. Rókus-kórházi segédorvos, 
1883—90. az elmekórtani tanszéknél tanársegéd, 
1887. az elmekór- és gyógytan magántanára és a 
bpesti kir. tvszék elmeorvos szakértője, 1890. az 
igazságügyi orvosi tanács tagja és a brüsseli 3. bűn
ügyi congressus tiszt, elnöke, 1892. nyilv. rendkiv. 
tanár. Több izben járt külföldi tanulmányúton. Szá
mos szakdolgozatot és önálló művet irt s magyarra 
fordította Kraft-Ebing »Az elmebetegségek tan
könyve* és Charcot ^Előadások az idegrendszer 
betegségeiről czimü műveket. — 2) Géza , író és 
tanár, szül. 1855. jul. 28. Béren, Nógrád m., tanul
mányait a budapesti egyetemen végezte, 1876. a 
szarvasi ág. ev. főgymnasium, 1892. a székesfehér
vári áll. főreáltanoda tanára. Irodalomtörténeti, aes-
thetikai és kritikai dolgozatokat irt; 1889. nagyobb 
tanulmányt adott ki Obernyik Károlyról. Szépiro
dalmi dolgozatai Béri Kelemen álnéven jelennek 
meg. — 3) G y u l a , jogtudor, ügyvéd és a déli vasút 
h. jogtanácsosa, Béri (1. e.) Gyula irói álnév alatt 
költeményeket irt és egyéb munkákat fordított (Pas
cal »Gondolatait« és Constant » Adolfját* stb.), saját 

neve alatt pedig, mint a Jogtud. Közi. munkatársa, 
a vasúti jogba vágó czikkeket irt. 

Moravic, község Szerem m., 1585 lak. 
Moravicza, 1) község Temes m., 1676 lak. — 2) Ó-, 

község Bács-Bodrog vm., 6285 lak. 
Moray Firth (mörre forsz), öböl Skóczia é. részén, 

a caledonai csatorna összeköti az Atlanti oczeánnal. 
Morbiditás (lat.), a statisztikában: a megbetege

dések kimutatása. 
Morbihan, franczia departement a m.-i öböl m.. 

ter. 6798 kma, 544.470 lak. Főhelye Vannes. 
Morbilli, kanyaró, 1. e. 
Morbleu (francz., -blő), átkozott! lánczos lobogós 1 
Morbositas (lat.), betegeskedés, senyv. 
Morbus (lat.), betegség. 
Morbus sacer, epilepsia, 1. eskór. 
Mord, bősz, haragos, kegyetlen. 
Mordio, óbégatás, perpatvar. 
Mordvinok v. m o r d v a i a k (orosz nevük: mordva). 

a finn-ugor törzshöz tartozó nép, mely a Volga kö
zépfolyása melletti területeket lakja, keletre egészen 
az Ural déli lejtőjéig, nyugatra a Moksa folyóig, 
körülb. 791.000 lélek. Keleten moksa-, nyugaton erza-
ffl.-oknak nevezik magukat. Egy töredékük moham-
medán vallású, a többi gör. katholikus. Izmos, erős 
és szívós természetű nép, barátságos, víg, közlé
keny kedélylyel. Főfoglalkozásuk a földmivelés. A 
költészetet kedvelik. Nyelvük az ugor-magyar atyafi
ság hivei szerint rokona a magyarnak (1. magyar 
nyelv). M. nyelvtant irt magyarul Budenz József 
(Nyelvtud. Közi.); mythologiájukkal Barna Ferdi
nánd foglalkozott: A mordvaiak történeti viszontag
ságai (1877.) s több más akad. értekezésében. 

Móré, igy szólítják meg a czigányt; e szó szólító 
esete (vocativusa) a czigány móro = barát, társ 
főnévnek. 

Morea, a Peloponnesus neve. 
Moreau (-ró), 1) J á n o s V ik to r , franczia hadve

zér, szül. 1761.; a forradalomban tábornok, 1796/7. 
a rajnai hadsereg fővezére s ismételve megverte az 
osztrákokat, 1800. ismét a sereg fővezére s győzel
mesen nyomult Bécs közelébe. Ez időtől kezdve Na
póleon mellőzte, 1804. mint összeesküvőt elfogatta. 
Száműzetvén Amerikába ment, onnan I. Sándor orosz 
czár meghívására visszatért, de 1813. aug. 27. a 
drezdai csatában súlyos sebet kapott s f szept. 2. 
— 2) H é g é s i p p e , franczia költő, szül. 1810. ápril. 
9. Parisban, előbb szedő, később irodalmi pályára 
lépett, de a legnagyobb nyomorban f 1838. decz. 10. 
egy párisi kórházban. Idylleket, regéket, dalokat stb. 
irt, melyek azóta több kiadásbanjelentek meg. »Egy 
emlék a kórházban« költeményét Petőfi fordította le. 

Morelli, 1) G u s z t á v , a fametszészet tanára, szül. 
1848. Pesten; tanulmányait befejezve 1869 tavaszán 
állami ösztöndíjjal Parisban, később Londonban és 
Lipcsében tanult és dolgozott, 1872 elején tért haza 
s azon év őszén az orsz. mintarajziskolán a famet
szészet tanára, honnan 1884. az iparművészeti isko
lához helyeztetett át; azóta számtalan magyar illus-
trált munkához készíti a fametszeteket; a legkiválóbb 
a Petőfi díszkiadás; a Rudolf trónörökös által meg
indított "Osztrák-magyar monarchia Írásban és kép
ben* magyar részének összes képei metszésével meg
bízatván, az e czélra alakult külön intézetben számos 
egykori tanítványával dolgozik. 1872 óta kül- és 
belföldön több arany, ezüst, bronz éremmel és dísz
oklevéllel tüntették ki. — 2) K á r o l y , kórházi fő
orvos, szül. 1855. május 7-én Budapesten. 1879-ben 
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orvos, 1877—1886. Navratil ianár mellett tisztelet
beli assistens, 1886-ban a Rókus kórház II. gégé
szeti és sebészeti osztályának és az ó-utczai »Ambu-
latorium szegény betegek számára « rendelő főorvosa, 
szakíró. Főműve: »Az orrkövekről« ; számos dolgo
zata jelent meg hazai és külföldi szaklapokban és 
számos a gégegyógyászatra vonatkozó eszközt szer
kesztett. M. az első, akinek egy esetben sikerült gé
gében keletkezett gümős daganatot műtét utján el
távolítva, teljes gyógyulást elérni. 
Moréna, gletser (1. e.) által tovaszállitott és lerakott 

görgeteg v. kőtömb; azon helyzete szerint, melyben a 
jégár magával viszi, van: oldal-, közép- és homlokm. 

Moréna, Sierra, hegység Spanyolországban, az an-
dalusiai választóhegység főrésze, legmagasabb csú
csa 1600 méter. 

Mór építészet, 1. arab építészet. 
Móres (lat. móres), illem, tisztesség; szólásmód: 

tudja a m.-t, m.-re tanítani (megfenyíteni). 
Morés (Manca de Vallombrosa) A n t a l , marquis, 

szül. 1857. Franczia hadnagyi rangjáról leköszönve, 
Amerikába ment, hol marhakereskedést űzött. Haza
térve, socialista, utóbb antiszemita elvek terjesztésé
vel foglalkozott. 1890. Drumont »Libre Parole« lap
jának dolgozótársa és Francziaországban a zsidó
ellenes mozgalom egyik vezetője. 1892. június 21. 
Mayer franczia századossal, az >Ecole polytech-
nique« tanárával kardpárbajt vivott, mely Mayer 
halálával végződött. 

Moreton (mórtön), a Déli tenger nagy öble Ausz
trália k.-i partján, a M. szigettel. 

Moreto y Cabana (kavanya) Don A u g u s t i n , 
jeles spanyol vigjátékiró, szül. 1618 körül Madrid
ban, f 1668. Toledoban. Legismertebb műve: a »Kö-
zönyt közönynyel« (1. e.), továbbá a »Szép Diego« 
(ford. Beksics Gusztáv). 

Morfondírozni (francz.), az időt hiába vesztegetni, 
hiába várakozni; komoran, magába vonultán sétálni. 

Morga, a havasi v. alpesi mormota. 
Morgagni (-gányi) G i o v a n n i B a t t i s t a , a kór-

boncztan megalapítója, szül. 1682. febr. 25. Forli-
ban, 1711 óta a boncztan tanára Páduában; f 1771. 
nov. 5. Róla nevezték el a M.-féle n e d v e t (humor 
Morgagni, csarnokviz) a szem lencséje és annak tokja 
közt; az ő nevét viseli még a M.-féle t a s a k (si
n u s M o r g a g n i ) , a húgycső csónak-alaku vájulata 
és a felső orrkagylók. 

Morganatikus házasság, 1. balkézre kötött házas
ság és mésalliance. 

Morgarten, az Égeri tó keleti részén emelkedő 
hegylejtő Zug svájczi kantonban, hol 1315. nov. 15. 
Lajos osztrák főherczeg seregét a svájcziak meg
semmisítették. 

Morgonda, község Nagy-Küküllő m., 1163 lak. 
Ev. ref. templomának egy felirata Mihály vajda pusz
títását (1600.) örökíti meg. Negyed órányira az Alté 
Burg (639 m.) nevű magaslaton ős várnyomok. 

Morgue (francz., morg), Parisban épület, melyben 
talált ismeretlen hullák felismertetés czéljából kite-
rittetnek; nálunk is így nevezik a bpesti egyetemi 
törvényszéki orvostani intézet e czélra berendezett 
halottas kamráját. 

Moria, domb Jeruzsálemben, hol Ábrahám Isten
nek akarta Izsákot áldozni; e helyen épité fel Sala
mon király a templomot. 

Moriamur pro rege nostro, 1. Mária Terézia. 
Móricz, 1) o r á n i a i herczeg, a hires I. Vilmos hg 

másodszülött fia, a németalföldi szabadságharcz egyik 

hőse, szül. 1567-ben, mint a németalföldiek fővezére 
többször megverte a spanyolokat, t 1625.; — 2) M., 
s z á s z választó fejedelem, szül. 1521., a szász her-
czegségben, 1541. vette át az uralmat; 1542. a német 
hadak magyarországi meddő vállalatában vett részt, 
azután V. Károly császárt támogatta, de 1551. a 
francziákkal szövetkezett s kevésbe múlt, hogy a 
császárt foglyul nem ejtette; 1552. ismét részt vett 
a magyar hadjáratban. Hazatérve f 1553. — 3) M., 
f r a n c z i a (mar. de Saxe) tábornagy: Erős Ágost 
szász választó és Königsmark Auróra természetes 
fia, szül. 1696.; 1720. franczia szolgálatba lépett, 
később az osztrákokat és angolokat többször meg
verte ; Lecouvreur (1. e.). A. színésznővel sokáig sze
relmi viszonyt folytatott; t 1750. Strassburgban te
mették el, hol nagyszerű emléket állítottak neki. Em
lékiratai maradtak. Törvénytelen fiai egyikének le
származója George Sand (1. e.) franczia irónő. 

Móricz, 1) L a j o s , szatmári törvényszéki elnök, 
szül. 1832. jul. 7-én M.-Szigeten. Előbb Bihar m. 
szolgabirája, 1872. székelyhídi szolgabíró, 1875. 
szatmári törv. elnök. — 2) P á l , szül. 1826. Taracz-
közön, Máramaros m.; a negyvenes években részt 
vett a megyei életben s a » Pesti Hírlap « dolgozó 
társa volt, 1856. ügyvéd, 1860. szolgabíró, 1867. 
Biharmegye főjegyzője, 1868—92. kevés megszakí
tással orsz. képviselő. Irodalmilag is működött; két 
könyve jelent meg, melyben a régi megyei életet 
rajzolja. 

Móricz- és Lázár-rend (szent), olasz érdemrend, 
1434. alapíttatott, 1816. megujittatott, 1868. nyerte 
mostani alapszabályait, öt osztályból áll. 
Moriczföld, község Temes m., 2527 lak. 
Morier (-rié) R ó b e r t sir, angol diplomata, szül. 

1827.; korán diplomatiai pályára lépett, 1884. péter
vári nagykövet; 1889. Bismarck hg köréből azzal 
vádolták, hogy 1870. Darmstadtból ő értesítette Ba-
zaine franczia tábornagyot a németek egyes művele
teiről. A vád azonban alaptalannak bizonyult. 

Morin (morinsav), a sárgafa alkatrésze; színtelen, 
jegeczes, kissé kesernyés. 

Móring, a német Morgengabe-ból: hitbér (1. e.). 
Morisonféle (-zón) labdacsok, veszélyes tit

kos szer, aloét, guttit, scammoniumot és jalappát 
tartalmaz. 
Moriszkók (modejárok), a spanyolok által Gra

nada elfoglalása után meghódított mórok, kik külső
leg a keresztény hitet vallották; sok üldözést szen
vedtek s végre teljesen beolvadtak a kath. egyházba. 

Morituri te salutant, Suetonius római író Claudius 
életrajzában elbeszéli, hogy e császár a Fucinus-tó 
levezető csatornájának elkészültekor véres harczjá-
tékot rendeztetett a vízen, s a kirendelt harczosok e 
szavakkal üdvözölték az uralkodót: Ave, Imperátor; 
morituri te salutant = Légy üdvöz, császár; a ha
lálra szántak üdvözölnek téged! 

Morkoláb, 1) a ném. Markgraf magyaros alakja, 
őrgróf, pl. az brandenburgiai Sigmond morkoláb 
(Heltainál); — 2) lidércz, kincsőrző sárkány. 

Morlacca-csatorna, 1. canale della Morlacca. 
Morlákok, Dalmátiának szerb lakói, magas, izmos 

alkatúak, jó hajósok. 
Morley (morli) 1) A r n o l d angol politikus, szül. 

1849.; előbb képv., 1892. postaügyi miniszter. — 
2) J á n o s , angol politikus és iró, született 1838. 
deczember 24. Blackburnban, 1867. lapszerkesztő, 
1883 óta a képviselőház tagja, 1866. a Gladstone-
kormányban ir államtitkár. A szabadelvű párt és az 
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1892. aug. alakult Gladstone-kormány egyik vezér
tagja. Számos könyvet irt. 

Mormonok, észak-amerikai hitfelekezet, alapította 
1830. S m i t h Joa (szül. 1805.), előbb Missouri ál
lamban, azután Illinoisban; de mindkét államból el
űzettek s 1844. Smithet megölték. Utóda B r i g h a m 
Young, 1847. az akkor mexicoi Utahban, teljesen 
elhagyatott vidéken a Great Salt Lack City (Nagy 
sóstó) telepet alapította; noha 1848. Utah az Egy.-
Államokhoz csatoltatott, a felekezet egyre gyarapo
dott s az elhagyatott területen öt város keletkezett, 
a földmivelés pedig nagy lendületet vett.de már 1857. 
komoly viszály támadt az unió kormányával; 1887. 
t Brigham Young s azóta egy főnök és 12 tagú bi
zottság (12 apostol) vezeti a mormonok ügyeit. 1882. 
a congressus törvényt hozott, mely a többnejüséget 
eltiltja; ennek következtében a mormonok, kiknek 
száma 200.000, Mexikóban keresnek uj lakatlan te
rületet s oda készülnek átköltözni. Államuk hierar
chikus szervezetű, a vallásuk polytheista, a legkülön
bözőbb felekezetek tanainak keveréke s megengedi a 
többnejüséget, 

Mormota, marmota, mókusféle rágcsáló állatka; 
az a l p e s i m., arctomys m., 51 cm. h., az Alpesekben 
és Kárpátokban él; ellenséget sejtve, nagyokat füty-
tyent; hátsó lábain ülve eszik; télen üregje száját 
szénával tömi be, téli álmot alszik. Zsírja háziszer; 
szelídítik. 

Morny (-ni) K á r o l y Á g o s t L a j o s J ó z s e f hg., 
franczia államférfiú, Hortense (1. e.) hollandi király
nénak és Flahault gróf főlovászmesternek fia s igy 
III. Napóleon császár féltestvére, szül. 1811. okt. 
23. Parisban, 1842. és 1849. a képviselőház tagja, 
mint belügyminiszter vezette az 1851-iki államcsínyt, 
1852. visszalépett, 1854 óta a törvényhozó testület 
elnöke, 1856 — 57. nagykövet Pétervárt; t 1865. 
márcz. 10. Parisban. 

Moroda, község Arad m., 1532 lak. 
Mórok, 1. maurok. — A mór m e g t e t t e k ö t e l e s 

s é g é t , a mór mehe t , idézet Schiller >Fiesko«-jából 
(III. felv. 4. jel.). 
Morosis (gör.), butaság, szellemi tompultság. 
Morosus (lat.), mogorva, rosszkedvű. 
Morotva, elhagyott, holt meder. 
Morpbeus, a görögöknél az álom istene, Hypnos 

fia és szolgája; M. k a r j a i b a n p i h e n n i , aludni. 
Morphin, 1. morphium. 
Morphium (morphin) az ópium alkaloidja, színte

len, szagtalan tüjegeczek, nagyon keserű, vízben és 
alkoholban oldható, aetherben nem, jegeczes sókat 
alkot, sósavval hevítve apomorphint ad; görcs- és 
fájdalomcsillapító, altatószer. Huzamos használata 
m o r p h i o m á n i á r a vezet. 

Morphologia (gör.), a szervezetek és részeik alak
ját, fejlődését életnyilvánulásaikra való tekintet nélkül 
tárgyaló tudom.; a rendszertan alapja. V. ö. boncztan. 

Morphy (-fi) Pá l , amerikai sakkjátékos, szül. 1837. 
jun. 22. New-Orleansban, u. o. ügyvéd, 1858—60. 
nagy feltűnést keltett Európában sakkjátékával; 
t 1884. jul. 11. 

Morrhuol, a csukamájolajból 90°/o-os borszeszszel 
lepárlás utján előállított, kissé szagos, csípős, keserű 
anyag. Állítólag a csukamájolaj hatóanyaga s azért 
a helyett használják, főleg tüdővészeseknél, továbbá 
angolkóros és görvélyes gyermekeknél. 

Morris W i 11 i a m, angol költő, szül. 1834. London
ban. Az ujabb angol költői iskola egyik vezére. Több 
költeménykötete jelent meg. 

Mors (lat.), halál. 
Mors, dán sziget, ter. 363 km2, 19.000 lak. Főhelye 

Nykjöbing. 
Morse (morsz) S á m u e l F i n l e y Breese , a róla 

elnevezett távíró készülék feltalálója, szül. 1791. ápr. 
27. Charlestownban, 1858 óta tanár Xew-Haven-
ben; f 1872. ápr. 2. New-Yorkban. 

Morse-készülék, a vonalakból és pontokból össze
állított abcz-nek távírás utján való továbbítására 
szolgáló készülék; lényegében elektromágnesből áll, 
mely, valahányszor az elektromágnesen az áram kö-
rülfoly, magához vonzza egy kétkarú emeltyűnek 
vasdarabbal felszerelt egyik szárát; az emeltyű má
sik szárán van az iró készülék, mely hosszú papír
szalaghoz simul; ha a taszter segélyével huzamosabb 
ideig tartjuk zárva az áramot, az irókészülék vonást, 
ha rövidebb ideig, akkor pontot ir; ezeknek összete-
vése által származnak a betűk és szavak. 

Morsus (lat.), harapás; m. d i a b o l i , ördögharapás; 
a méhkürtök hasi végződése. 
Mortadella (ol.), olasz kolbászféle. 
Mortalitás (lat.), halálozás. 
Mortara, város Pavia olasz tartományban, hol 1849. 

márcz. 2 Í.Albrecht főherczeg a piemontiakatlegyőzte. 
Mortier (-ié) E d u á r d Adolf, trevisoi herczeg, 

franczia tábornagy, szül. 1768.; 1791. lépett a had
seregbe, 1805. tábornagy; 1834—35. miniszterein.; 
a Fieschi által Lajos Fülöp ellen intézett merénylet
kor halálosan megsebesülve f 1835. febr. 13. 
Mortificatio (lat.), elhalás, megsemmisítés, sanyar

gatás; m o r t i f i k á l n i , holttá tenni, vkitől befolyását 
megvonni. 

Morton Levi P a r s o n s , az é.-amerikai Egyesült-
Államok alelnöke, szül. 1824. máj. 16. Shorehamban, 
1863. New-Yorkban bankot alapított, 1878. párisi 
kiállítási biztos, 1881—85. követ Parisban, 1888. 
nov. 6. az 1889 — 93. időre alelnökké választották. 
1892. pártja újra kijelölte ez állásra. 
Morus (mórösz) T a m á s , tképMore , hires angol 

iró, szül. 1480. Londonban, 1529. lordkanczellár; 
mikor VIII. Henrik a római székkel szakított, lemon
dott hivataláról, egyház-politikai okokból 1534. el
fogták, 1535. lefejezték. »Utopia« ez. művében egy 
eszményi államot rajzol s e munkája az ugynev. 
államregények (1. e.) sorába tartozik. 

Mörut, község Krassó-Szörény m., 1537 lak. 
Morva, folyó, a Duna baloldali mellékvize; ered a 

spieglitzi Schneebergben (Morvaorsz.), Littaunál 
ér a morva lapályra, Kremsiernél felvéve a Hannát 
és Becsvát a Napajedli szoroson áttör, s mindinkább 
lapálylyá kitáguló völgyben sok kanyarral d.-ny.-
d.-re foly, Szakolczától határfolyó Morvaország, 
Alsó-Ausztria és Magyarország között, körülbelül 
74 km. utón. Dévénynél 227 m. szélességben sza
kad a Dunába. Hossza körülbelül 386 km; közepes 
vízmennyisége mp. 500 m3, nagy vizén 1500 ms. 
Főbb mellékvizei, jobbfelől: a Hanna, Zwitawa, 
Schwarzava és Iglava folyókkal egyesült Thaya ; 
balfelől: a Becsva, továbbá magyar területről: a Sza-
kolcza,a Choprovi, Radimovi patakok, a Miava, Lak
sár stb. Magyarországi szakaszának szabályozása 
iránt most folynak a felvételek. 
Morva-Lieszko, község Trencsén m., 3599 lak 
Morva mező, a Duna és Morva közti lapály Alsó 

Ausztriában, hol 1278. aug. 26. Habsburg Rudolf és 
a magyar segélyhadak Ottokár cseh királyt (Dürn-
krut) megverték. Ugyanitt az asperni és wagrami 
csaták színhelye. 
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Morvaország, őrgrófság, az osztrák császárság 
tartománya, ter. 22.231 km2, 2,276.870 lak. 3 felől 
hegyek környezik, nyugaton a cseh-morva plateau 
fedi, melynek d.-k.-i széles ereszkedése a morva 
dombvidék, északon Szilézia felé a Szudéták húzód
nak (Altvater 1490 m.), mely a spieglitzi Schnee-
berggel áll összefüggésben, d.-k.-i folytatása az 
Odera-hegység. A keleti határ mentén a Kárpátok 
ágazata, a Beszkidek vonulnak. Északról dél felé 
völgyszerü termékeny lapály húzódik, melyet a tar
tomány főfolyója a Morva szel át, ennek mellék
folyói a Thaya (Schwarzava, Iglava, Zvittava) és 
Becsva. A föld igen termékeny; búza és mák a Hanna 
lapályon terem nagy mennyiségben, a bortermelés 
főhelye Bisenz vidéke, virágzó erdészet; állattenyész
tés, méhészet, selyemtenyésztés, a bányászat vas, só, 
timsó és kőszén ásványokra szorítkozik. Ipara ki
váló, főczikkei gyapjuárúk (Brünn, Iglau, Namiest), 
répaczukor, vasáruk (Blansko, Friedland, Zöptau), 
vászon (Schönberg), sör, szesz, üveg, papir, bőr. A 
kereskedelem élénk, főleg Brünnben központosul. 
A lak. szlávok (horákok, hanákok, tótok, lengyelek), 
németek, jobbára kath.; a tartománygyűlés 100 tag
ból áll. Fővárosa Brünn. Az ó-korban germánok, a 
VI. század óta szláv morvák lakják. 

M o r v a o r s z á g t ö r t é n e t e . A szláv fajhoz tar
tozó marahánokat I. Mojmi r a IX. szdban egyesi
tette a frank felsőség alatt alapított m. fejedelemség
ben. Utóda R a s z t i s z l á v 863. Cirill és Method be
folyása alatt fölvette a kereszténységet. Szva -
t o p l u k 870 — 874. felszabadította magát a frank 
fensőség alól és a cseheket és a mai Magyarország 
é.-i részét lakó szláv népfajokat meghódítva egy 
nagy morva birodalom létrehozásán fáradozott. 
Terveit a magyarok beköltözése hiúsította meg, kik 
Arnulf német királylyal szövetkezve 892. megver
ték. Szvatopluk halála után birodalma felbomlott s 
a XI. szdban M. cseh fensőség alá jutott, s morva 
őrgrófság czimmel a cseh királyság hűbéres tarto
mánya volt. Az őrgrófi méltóságot a cseh királyi ház 
ifjabb ágai viselték, mig 1411. Venczel majd Zsig
mond császárok azt végleg egyesitették a cseh 
királysággal. 1468. Mátyás király meghódította, s 
a katholikus cseh rendek által Brünnben 1469. má
jus 3. cseh királylyá koronáztatta magát. Csak halála 
után csatoltatott vissza Csehországhoz és százado
kon át osztozott annak további sorsában. 1849. önálló 
koronaországgá lett; de a csehek ma sem mondtak 
le abbeli óhajtásukról, hogy ismét egyesittessék a 
cseh koronával. Dudik Beda: Máhrens allgemeine 
Gesch. (Brünn, 1876.) 

Morva testvérek, 1. cseh-morva testvérek. 
Morvay G y ő z ő , tanár, szül. 1863. decz. 29. Bpes-

ten. Középiskolai, egyetemi és katonai tanulmányait 
Bpesten végezte. Az 1886. egyet, pályázaton meg
nyerte a főváros diját: » Az utánzás fejlődése a művésze
tek és aesthetika történetében «czimű munkával. 1887. 
ii-ta»MadáchLuczifere« tanulmányát, 1889. »A gyer
mekek munkája* (németül is megjelent); »Az otthon 
és az iskola«; »A tornacsarnok és a nevelés«. 
(X.-Becskerek) paedagogiai értekezéseket. 1890. 
»Napkirálynő« idylt (N.-Kikinda). ír több vidéki 
lapban paedogogiai és szépirodalmi czikkeket. 1890 
óta a nagykikindai gymn. rendes tanára. 

Morzsalékszén, a szállítás v. lefejtés alkalmával 
dió, mogyoró nagyságú darabokra szétzúzódott szén; 
külön e czélra való tüzrács alkalmazása mellett fel
használható. Gyakran briquette-et készítenek belőle. 

Morzsányi K á r o l y , orsz. képv., szül. 1847. jan. 
12. Bpesten. Jogot végzett, 1874. ügyvéd, 1876 óta. 
a VII. ker. erzsébetvárosi kör elnöke, 1892. orsz. 
képviselő. 

Morzsolás, azon művelet, melylyel a magot a ten
gericsövekről leválasztják. Történhetik kézzel u. n. 
mozsoló-széken v. géppel. 

Moscheles I g n á c z , zeneszerző, szül. 1794. máj. 
30. Prágában, 1846 óta tanár a lipcsei conservato-
riumon; f 1870. márcz. 10. Főleg zongorahangver
senyei és étude-jei ismertek. 

Moschus, p é z s m a , a moschus moschiferus prae-
putium-mirigyének átható szagú váladéka, a gyógyá
szatban mint izgató és mint görcsellenes szer nyer 
alkalmazást. 

Mosdós, község Somogy m., 1116 lak. 
Mosel (francz., Moselle), hajózható folyó Franczia-

és Németországban, a Vogesek nyugati lejtőjén 
ered, áthalad a lotharingiai hegyvidéken, felveszi a 
Meurthet, Madont, Saart, Koblenz mellett a Rajnába 
folyik. Partjain jó bor terem. Az 1871-ig fennállott M. 
departement most jobbára német. 
Mosel-bor, a Mosel folyó partjain, kül. Triertől 

Koblenzig termő könnyű, zamatos, fehér bor-fajta, 
mely azonban 12 évnél tovább nem szokott elállni. 
Mosenthal S a l a m o n H e r m á n n , német drámaíró, 

szül. 1821. jan. 14. Kasselben, f 1877. febr. 17. 
Bécsben. Számos hatásos színművet irt. 

Möser J u s t u s , német iró, szül. 1720. Osnabrück-
ben, f u. o. 1794. Korának egyik legjelesebb törté
netirója. 

Mosi-oa-Tunia (a füstölgő viz), a Viktória-vízesés 
(Afrikában) (1. e.) neve. 
Moslavina, község Verőcze m., 1592 lak., a M. hsg 

tövében. Környékén jó bor terem. 
Mosnicza, község Temes m., 1175 lak 
Mosóbőr, szarvas-, őz-, kecske- és juhgereznából 

olykép nyert bőr, hogy az irhát, illetve gereznát fel
színén husoló késsel megtisztítják és váltogatva hal-
zsirral dagasztják, ványolják és mikor kellőleg kiké
szítették, hamuzsiroldattal lemossák; a m.-t, mely 
vízben állás után kiszárítva sem zsugorodik össze, 
nadrág, sebészeti kötelék, zacskó stb. készítésére és 
katonai felszerelésre használják. 

Mosómedve, 1. medve. 
Mosómű, mosásra szolgáló mechanikai berendezés 

a kézi munka megszüntetésével; m.-nek nevezik az 
érczekben lévő földes anyagoknak vizzel való eltá
volítására szolgáló berendezéseket is. 

Mosony, község Mosony m., 4815 lak., a Kis-Duna 
mellett. Itt állott a rómaiak Limusa nevű gyarmata. 
Régen meg volt erősítve s az Árpádok idejében jelen
tékeny szerepet vitt. Van néhány ipartelepe, kiválóbb 
a fém- és vasöntöde. 

Mosonyi M i h á l y , zeneszerző, szül. 1814. Boldog
asszonyfalván, Mosorjy m., f 1870. okt. 31. Mint 
egyházi zeneszerző kezdte pályáját, később dalt, 
zenekari műveket, Szép Ilonka, Álmos ez. operákat 
stb. szerzett és Beethoven symphoniáit négy kézre 
letette. 

Mosonymegyei történelmi és régészeti egylet, 
1884. alakult Magyar-Ováron, hol őskori és római le
letekben gazdag muzeumot létesített. Diszelnöke Si
mon Gyula főispán, elnökei Kuncz Adolf csornai pré
post és Dr. Sötér Ágost. 

Mosony vármegye, határai Pozsony, Győr és Sop
ron vmegyék és Alsó-Ausztria. Ter. 2041 '84 km2, 
85.050 lak. Csaknem egészen sík, csupán ny. részén 
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vannak a Lájta-hsg véghalmai és a Hainburgi he
gyek. Déli vidékeit a Rábcza árvizei mocsárositják, 
é.-on a Duna folyó, ny. vidékein a Fertő és Hanság 
terülnek el. A gazdasági élet fejlett. Van 60 községe, 
közigazgatásilag feloszlik 3 járásra, még pedig a 
magyar-óvári, nezsideri és rajkai járásokra. Tartozik 
a 19. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, a 18. 
honvédezredhez és az 58. népfelkelési járáshoz. 
Az országgyűlésbe 2 képviselőt választ. Székhelye 
M.-Óvár. 

M o s o n y vm. t ö r t é n e t e . Mosony várának kör
nyéke, a rómaiak által sürün betelepített terület, me
lyen már a vezérek korában besenyők teljesítettek 
határőri szolgálatokat, a legelső alapítású vmegyék 
közé tartozik. Első ismert főispánja 1135. Pósa kir. 
tárnokmester volt. Főhelye a mosonyí vár, a polgári 
és hadi kormányzat székhelye, már a XII. szdban 
mint kereskedelmi hely szerepel; a mostani székhely 
Magyar-Ovár, az első századokban, mint a Győr nem
zetség birtoka, jelentéktelen szerepet játszott. A 
Győr genuson kivül a Héderváriak voltak e várm. 
leghatalmasabb birtokosai, kiknek ősei Pot mosonyi 
főispán, később nádor, és Chepan 1208. a lébényi 
apátságot alapították. A m.-óvári uradalom 1440. a 
Bazini és Szentgyörgyi grófok, 1526. II. Lajos neje, 
Mária királyné birtokába került; 1528-tól korona
birtok, 1564-től a bécsi udvari kamara kormányzata 
alá jutott, mely döntő befolyást gyakorolt a vmegyei 
életre. 1763. Albert szász-tescheni hg nejének, Krisz
tina főhgnőnek adományoztatott, ki után Károly, 
majd Albrecht főhgekre szállott. A főispáni méltósá
got a XVII—XVIII. szdban többnyire a vmegyében 
birtokos Zichy és Esterházy gróf családok tagjai 
viselték. A megyei s egyúttal országos határnak Alsó-
Ausztria felől való kiigazítása a XVII. szd közepétől 
folyó vitának tárgyát képezi és még máig sincs befe
jezve. Major Pál: M.-m. monographiája 2 k. (Magyar
óvár 1878—86.). 

Mosorin, község Bács-Bodrog m., 2717 lak. 
Mosquito (Mosquitia), partvidék a Karibi tenger 

mentén Nicaragua közép-amerikai köztársaságban, 
130.000 km2, 150.000 lak. Termékeny, egészséges 
éghajlat, nagy erdők; mérges rovarok bántják a 
lakókat, kik a moscok (mozquitok), kalandos 
európaiak, indiánok és négerek utódai. 1845 — 60. 
király alatt álltak. 

Mossamedes, portugál kerület Angolában (Nyu
gat-Afrika), főhelye M., kikötővel.. 

Mossócz, község Turócz m., 2004 lak. 
Mossóczy Z a k a r i á s , püspök, nyitrai püspöki 

helynökből és szerémi ez. püspökből 1578. május 3. 
lett váczi, 1582. márcz. 28. nyitrai püspökké. Telegdi 
Miklós pécsi püspökkel szövetkezve, összegyűjtötte 
és 1584. N.-Szombatban kinyomatta a magyar orszá
gos törvényeket (1. C o r p u s iu r i s ) . f 1586. apr. 10. 

Most J á n o s József , német communista, szül. 
1846. Augsburgban, könyvkötő, majd iró és hirlap-
szerkesztő Berlinben, 1874—78. a képviselőház 
tagja, 1878. Németországból kiutasittatva, London
ban lapszerkesztő, 1881. gyilkosságra való felbuj-
tás miatt l'/a évi kényszermunkára ítéltetett, azóta 
New-Yorkban ismételten fogságot szenvedett. 

Mostaganem, város Algériának Órán tartományá
ban 13.794 lak., kikötő, kereskedés; római emlékek. 

Mostar, Herczegovina fővárosa a Narenta m., 
13.000 lak. Termékeny vidéke bort és gyümölcsöt 
termel, kereskedelem. R. kath. és gör. kel. püspökség. 

Mósusz, 1. moschus. 

Moszatok, a l g á k , algae, a kryptogámok egyik 
osztálya, egy- v. többsejtű, részben górcsövi, rész
ben óriási nagyságú, többnyire vizben élő gömböly
ded, fonalalaku, levél-, bokor- v. faalaku növények, 
ivari és ivartalan úton szaporodnak. Kétezernél több 
faj ismeretes, ezek 2/3-a tengerben lakik. Sok élve
zeti szerül, mások gyógyszerül, trágya gyanánt, 
jód- és kálisók nyerésére használtatnak. Fontosabb 
családjaik a diatomeák (bacillariák), nostochaceák 
(nyákmoszatok), protococcaceák, confervaceák, cha-
raceák, fucaceák és florideák családja. 

Moszkitó, különböző, fájós szúrásu tipolyfajok 
közös elnevezése Spanyolországban és Dél-Ameri
kában. 

Moszkoviták, tulajdonképen Moszkva nagyfejede
lemség lakói, ált. oroszok. 

Moszkovszky M ó r i c z , zeneszerző és zongora
művész, szül. 1854. Boroszlóban, Berlinben tanult, 
u. o. él. Számos hangverseny-darabot irt hegedűre 
és zongorára. 
Moszkva, folyó Oroszországban, Szmolenszk kor

mányzóságban ered, Kolomna m. az Okába szakad. 
1812. szept. 7. Napóleon győzelme az oroszokon, 
itteni érdemeiért nyerte Ney tábornagy a >ra.-i her-
czeg« czimet. 

Moszkva, nagyorosz kormányzóság, ter. 33.304 
km2, 2,204.930 lak. Élénk ipar, gazdag szénbányák. 
Fővárosa M., az orosz birodalom régi fővárosa 
(1328—1703.), jelenleg koronázó és második szék
város, »az oroszok szent városa«, a M. folyó m. 
754.000 lak. Egyetem (1755 óta), művészeti, ke
reskedelmi, keleti akadémia, múzeum, nagy könyv
tár, képezdék, papnöveldék. Az orosz belső keres
kedelem középpontja és az ázsiai forgalom egyik 
legfőbb piacza, az élénk keresk. (tea, drágakő, prém, 
selyem) a Kitaigorod városnegyedben összpontosul; 
fejlődött ipar különösen aczél-, vasárukban és cse
csebecsékben. 1147. alapították, 1812. szeptember 
15—20. Rosztopcsin gróf felégette, azóta szépen 
kiépült, számos sétatérrel, parkkal. 365, részben 
aranykupolájú temploma van (koronázási, Mihály 
arkangyal-, Mária székesegyház, Iván torony hatal
mas haranggal a Kremlben), a város közepén emel
kedik a Kreml (1. e.) erőd (1367 épült) a czári palo
tával, külön városrészt alkot, melyhez Kitaigorod, 
Bjelgorod, Semljénoigorod városrészek csatlakoznak. 

Moszlavina hsg, 1. Gorics hsg. 
Moszul, ázsiai török vilajet, ter. 84.000 km2, 

600.000 lak. Főhelye M. a Tigris m., 57.000 lak. 
Gyapotszövés (muszelin), vászon-, szőnyeg-, szaty-
tyánkészités. Közelében feküdt Ninive. 

Mot (francz., mó), szó; m. d 'o rdre (módordr), jel
szó; b o n m o t , adoma. 

Motetto (ol.), régi eredetű, többszólamú egyház
ének bibliai szövegre, hangszer kísérete nélkül. A 
m.-ban hajdan a zenei ellenpontozás összes müvé-
sziessége nyilvánult, de mivel később túlzásokba 
csapott át, az egyház egy időben mindennemű figu
rális zenét meg akart szüntetni; végre P a l e s t r i n a 
szigorúan egyházias szellemű compositiói uj irányt 
jelöltek ki az egyházi zene számára. 

Motio (lat.), mozgás; indítvány. 
Motívum (középlat.), indok, vmely cselekedet ru

gója; a zenében azon alapmelodia, melyből az egész 
zenemű kifejlődik, mig a m.-oknak és a több m.-ból 
álló phrasisoknak kidolgozását p h r a s i r o z á s n a k 
nevezik. Motiválni, indokolni, vmely cselekedet
nék okát adni; a költészetben a cselekvény fordula-
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tait és fejlődését az előzményekre alapítani. Motiva-
tio, indokolás. 

Motolla, fonadékszálak matringba való hozata
lára szolgáló készülék; forgó agyhoz erősített kül
lőkből áll, melyeknek végéhez keresztrudak erősit-
vék; ezekre jő felgombolyitva a fonal; emelő gép. 

Motor (lat.), erőgép (1. e.), 1. képmellékletünket s a 
hozzá való képmagyarázatot I. k. 

Motozás, 1. házkutatás. 
Mottó (ol.), jelmondat, jelige (1. e.). 
Motu proprio (lat.), önszántából, pápai rendele

tekben szokásos kifejezés. 
Motus (lat.), mozgás; m. peristalticus, előrehaladó 

körmozgás; m. antiperistalticus,vissza.menő körmoz
gás (a gyomorban és belekben). 

Motyó, podgyász, batyu. 
Mouchard (francz., musár), kém, feladó. 
Mouche (francz., mus), légy; az arczon használt 

apró szépítő tapasz. 
Mound builders, 1. maunds. 
Moundok, 1. maunds. 
Mounds (ang., maund), a legrégibb é.-amerikai em

lékek; halmok, néhol roppant számban (csupán Ohio 
államban 10.000), védelmi, egyházi és temetkezési 
czélokra szolgáltak, számos régi tárgyat, kőfegyvert, 
ékszert, agyagárut ástak ki belőlök. Építőik, az 
angol-amerikaiak által m. b u i l d e r s (bildersz)-nek 
nevezett nép, a most e területen élő indián törzsektől 
teljesen különböző nép voltak. 

Mount (ang. maunt), hegy; m o u n t a i n , hegység. 
Mount Everest, 1. Everest. 
Mount Vernon (maunt virnon), tartomány a Po-

tomac m. Virginiában, Washington birtoka, hol 
meghalt. 

Mousquetaires (francz., muszketér), karabélyos, 
XIII. Lajos által 1622. szervezett, karabélylyal 
(muszkétával) felszerelt testőrség. Les tr-ois m. 
(= a három testőr), id. Dumas Sándornak egyik so
kat olvasott, magyarul is megjelent regénye. 

Mousqueton (francz., muszketón = muszkéta), a 
lovas katona rövid lőfegyvere, karabély. 

Moussirozni (francz.), pezsegni. 
Moutarde (francz., mútár), mustár (1. e.); moutard, 

gyerkőcz, tacskó. . 
Móva, alföldi szokás, mely szerint barátságból 

elmennek vkinek közös erővel szántani v. kukori-
czát fosztani, ki a munkáért nem fizet, hanem a dol
gozókat ellátja enni- s innivalóval; ily munkára 
többnyire táncz következik. 

Mozaik, különféle szinü szilárd testek egymás 
mellé rakása által előállított felületfestés; már az 
ó-korban, a keleten nagyban alkalmazták, eleinte 
padozat, később fal díszítésére, különösen a görö
göknél és rómaiaknál. Eredetileg közönséges köve
ket, üveget stb., azután drágaköveket, égetett agya
got stb. használtak. A középkorban a freskófestés 
kiképzése előtt kiválóan művelték. Az ujabb m. főleg 
Olaszországban csak kisebb tárgyak (asztallap stb.) 
díszítésére alkalmaztatott, de legújabban Salviati 
Velenczében nagy m. festményeket készített. — F a -
m o z a i k , berakott munka, az ókorban is ismere
tes volt, különösen kifejlődött a középkorban az 
intarsiában. 

Mozaismus, a zsidó vallás, a Mózestől származó 
törvények összesége. 
Mozambique (Mozambik), portugál gyarmat Afrika 

délkeleti részén az Indiai oczeán mentén, ter. 991.150 
km2, 2 millió lak., kik európaiak, arabok, kafferek 

(Yao, Maviti, Vatuta) és manganják. Fő kiviteli czik-
kek: kávé, aranypor, elefántcsont, bőr, indigó, czu-
kornád. Folyói: a Zambezi, Síre, Sabi, Limpopo, 
tava a Nyassza. Főhelye M., 7000 lak. Kiválóbb 
helyei: Lourenzo Marques, Inhambane, Sofala, Oueli-
mane. 1891 óta M. egy részét Anglia birja. 

Mozart F a r k a s A m a d e u s , hires zeneköltő, szül. 
1756. jan. 27. Salzburgban. Mint hat éves gyermek 
tette meg első hangversenykörutját Münchenen, 
Bécsen, Franczia- és Angolországon át, mindenütt 
nagy feltűnést keltve zongora- és hegedüjátékával; 
ismételt körutazásai után 1778. hangversenymester 
Salzburgban, 1781 óta Bécsben zenetanár, 1782. 
nőül vette Weber Konstánczia énekesnőt; f 1791. 
decz. 5. Bécsben. A legtehetségesebb és legeredetibb 
zeneszerzők egyike, a melódiák hasonlíthatatlan 
üdesége és kelleme valamint a zenei jellemzés ereje 
által. Összesen 600 műve maradt. A legjelentéke
nyebbek: »Idomeneo«, »Figaro«, »Don Juan«, »Va
rázsfuvola « operái, symphoniái (30), zongorahang
versenyei (55), szerenádjai, quintett- és quartettjei, 
miséi, vecsernyéi és litániái, végül számos éneke és 
dala. Emlékére alapították 1838. Salzburgban a 
M.-eum intézetet, mely számos kéziratát őrzi. 

Mozdony, gőzgép, mely a csöveskazánnal stb. 
kocsin van elhelyezve, melynek kerekei a gőzgép 
által forgatva a síneken futnak. A gőzgépnek rende
sen két gőzhengere van, s a gőznek két oldalról való 
felváltott működése folytán a hengerekben lévő ra-
mácsok előre és hátra tolatnak és e mozgásuk által 
a ramácsrudak, az azokhoz csatlakozó hajtórudak 
és forgattyúk közvetítésével a hajtott kerékpárt forduló 
mozgásra kényszeritik. A kerekek és sinek közötti 
súrlódás, adhaesio, folytán a kerekek nem siklanak, 
hanem gördülnek a síneken, s igy a m. haladását 
idézik elő. A kőszén elégéséhez szükséges erős lég
áram előállítására a füstkamrában elhelyezett fúvó 
cső szolgál, melyen át a gőzhengerekből kiömlő gőz 
a szabadba hajtatik, s az áram a levegőt a rosté
lyon át felszívja. Gyorsvonat m.-nak igen nagy 
hajtókerekei vannak, nehéz vonatoknál v. hegyi 
vasutaknál az első kerekek a hátulsókkal, s néha a 
szerkocsi kerekekkel is össze vannak kapcsolva, s 
igy minden kerék mint hajtott kerék működik; s z e r 
k o c s i s m. az, melynek külön szerkocsija nincsen, 
hanem a viz- és széntartók a m. kocsiján vannak 
elhelyezve. Az első vasúti gőzkocsit Trevithik R. 
angol mérnök szerkesztette és 1804. vassal terhelt 
kocsik vontatására használták, de a jelenkori moz
donynak Stephenson R. által 1829. szerkesztett 
»Rocket« nevű locomotiv vetette meg az alapját. 
(L. K. Lipthay S. Vasutépités-tan, I. kötet.) 

Mozdonykazán, 1. gőzkazán. 
Mozdonyvezető, gépészi minősítéssel bíró vasúti 

alkalmazott, ki a mozdonyt kezeli és vezetésében a 
műszaki szolgálatot teljesiti. Állomáson az állomási 
főnöknek, menetelésben a nyilt pályán a vonatveze
tőnek van alávetve. 

Mózes, Amram fia, a Levi törzsből, a zsidók tör
vényhozója és vezére, szül. Kr. e. 1400 körül Egyip
tomban, anyja a fennálló rendeletnek engedelmes
kedve a csecsemőt a Nílusba tette ki, honnan Pharao 
leánya kimenté és felneveltette az egyiptomi udvar
ban. Megölvén egy egyiptomit, ki egy zsidót bántal
mazott, elmenekült Midjanba, hol Jethro leányát 
nőül vette. Isten megjelent neki az égő csipkebokor
ban s elküldte a rabszolgaságban sínylődő zsidók 
kiszabadítására, kiket Aáron fivérével csak 10 csoda 
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véghezvitele után tudott Egyiptomból kimenteni. A 
Vörös tengeren száraz lábbal átvezette a zsidókat, 
a Szinai hegyen a tízparancsolatot nyerte Istentől, 
40 évig a pusztában vezetvén népét, f Nebo hegyén 
120 éves korában, anélkül, hogy az Ígéret földére 
eljuthatott volna. M. 5 könyve (pentateuch) az 
ó-testamentom része, mely a világ teremtését, az ős 
emberek, a pátriárkák és a zsidók történetét Mózes 
haláláig tartalmazza. 

Mózes, trag. M a d á c h Imrétől (1860). 
Mozgás, vmely test azon állapota, midőn helyzetét 

folytonosan változtatja. \ m. erő behatásának kö
vetkezménye, s a megtett ut és a lefolyt idő viszo
nya szerint van: e g y e n l e t e s , e g y e n l e t l e n és 
g y o r s u l ó m.; a megtett ut alakja szerint van: 
e g y e n e s v o n a l ú , kör- , p a r a b o l a - , stb. m. A m. 
törvényei: minden test addig marad nyugvásban v. 
mozgásban, mig vmely beható erő ezen állapotának 
megváltoztatására nem kényszeríti; a mozgás válto
zása arányban áll a beható erővel és azon egyenes 
vonal irányában történik, melyben az erő működik. 

Mozgástan, dynamika (1. e.). 
Mozgás törvényei, 1. mozgás. 
Mozgató erő, minden hatás, a mely gépeket v. 

gyári berendezések egyes részeit mozgásba hozza; 
legrégibb s legolcsóbb a vizerő, ezenkívül legelter
jedtebb m. a gőz, sűrített levegő, gáz, elektromosság. 

Mozgató gép, azon szerkezet, mely a felhasznált 
mechanikai munka alapján más gépezeteket moz
gásba hoz, pl. turbina, gázerő gép v. gázmotor, 
elektromotor stb. 

Mozgató ideg, 1. ideg. 
Mozgó kórház , 1. ambulance. 
Mozgony, csöveskazánnal stb. kocsin elhelyezett 

gőzgép; a kocsit rendesen vonó állat, ritkábban a 
gép maga (közúti mozdony) mozgatja. A m. kiter
jedt alkalmazást talál a mezőgazdaságban cséplő
gép hajtására, továbbá malmokban, fűrészekben, 
öntözés- és lecsapolásnál stb. A közúti mozdony a 
közúton való személy- és teherszállításra is alkal
mas, de főleg vmely munka elvégzésére (gőzeke, 
gőzaratógép) használják. Félm., gőzkazánnak szi
lárdan álló, falazat nélküli összeköttetése vmely 
gőzgéppel. (L. Lázár Pál. A locomobilok kezelése, 
Budapest 1887.). 

Mozgonykazán, 1. gőzkazán. 
Mozgósítás, m o b í l i s a t i o v. m o b i l i z á l á s , a 

haderőnek felszerelése háború esetén olyképen, hogy 
a tartalékot és póttartalékot illetékes csapataikhoz 
behívják, beöltöztetik és rendelkezési helyükre szál
lítják. A szükséghez képest a király rendeli el. Van 
á l t a l á n o s és r é s z l e g e s m. 

Mozlim, az iszlám hive. 
Mözs, község Tolna m., 1879 lak. 
Mozsár, 1) edény fémből, porczellánból stb., mely

ben a törővel tárgyakat összetörnek; — 2) rövid, 
nagy kaliberű löveg, melyből a lövedékek nagy ívben 
hajittatnak. 

Mozzanat, vmely végbemenő folyamatnak, fejlő
désnek egy időpontja, bizonyos események lánczola-
tának egy lánczszeme. 

Mozzanatos ige, verbum momentaneum, oly ige, 
mely egyszeri, pillanatnyi, hamar véget érő cselek
vést fejez ki, pl. csavarint (egyet csavar), dobban, 
csöppen stb. 

M. p. , manu propria (saját kezével) rövidítése. 
Mpwapwa (púapúa), fontos karaván- és hittéritői 

állomás Kelet-Afrikában, a német Usagara-földön. 

1500 lak. 1889. a benszülöttek elpusztították, azóta 
a németek erődöt emeltek védelmére. 

Mr., az angol mister, ritkábban a franczia monsieur 
rövidítése; Mrs., mistress (asszony, úrnő), ritkábban 
MM. helyett, messieurs rövidítése. 

Mramorák, község Temes m., 4328 lak., a Delib-
lati pusztaság szélén. 

Mravcsák, részeges gazember T ó t h E. >To!oncz«-
ában. 

Mrkopalj , község Modrus-Fiume, 2107 lak. 
M. S., a manu sua (saját kezével) v. manuscripíum 

(kézirat) rövidítése. 
Msgr., a monsignore v. monseigneur rövidítése. 
Műalkat, compositio, költemények, zenemüvek s 

egyéb művészeti alkotások szerkezete, vagyis a ré
szeknek az alapeszme (1. e.) kifejezésére alkalmas 
elrendezése s a mü jelleme szerint való kapcsolata. 

Műalkotás, a művészetek bármely ágának termékei 
v. ezek létrehozása. 
Muata Jamvo (= Jamvo úr), a Lunda birodalom 

(Afrika) (1. e.) uralkodója, átvitten maga a Lunda bir. 
Műballada, költőtől származó ball., ellentétben a 

n é p b a l l a d á v a l , 1. ballada. 
Műbarát, a művészetek pártolója, fejlődésük elő

mozdítója. 
Műbecs, vmely műnek, kül. képzőművészeti alko

tásnak, belső értéke (1. belbecs). 
Műbirálat, 1. bírálat. 
Műbiró v. m ű í t é s z , bíráló, kritikus. 
Műbölcsészet, a művészet alkotásainak magasabb 

aesthetikai és történeti szempontok szerint való vizs
gálata, mely azon törvényeket és elveket iparkodik 
megállapítani, melyek az emberi szellem műalkotó 
tevékenységében általában v. különösebben vmely 
nép v. korszak művészetében uralkodók. Jelesek e 
nemben Taine müvei: Az eszmény a művészetben 
(ford. Harrach J.), Az olasz művészet bölcsészete 
(ford. Kádár B.), A görög müv. bölcs. (ford. Ferenczi 
Zoltán), A németalföldi müv. bölcs. (ford. Szántó 
Kálmán, vmennyi az Olcsó ktárban). 

Műbőr, minden oly ital és folyadék, mely ízében 
v. kinézésében borhoz hasonló és nem kizárólag 
friss szőlőből szűrt must erjedése folytán állíttatott 
elő. A m.-gyártásról törvényünk nincsen, mert még 
nem történt megállapodás, vájjon gyártását egysze
rűen eltiltsák-e vagy csak forgalmát szabályozzák-e 
(1. borhamisítás és borfestés). 

Mucassequere, törpe hottentotta nép Közép-Afri
kában a felső Kuando m., erdőkben lakik, vadászat
ból, füvekből és gyökerekből él. 

Mucius G a j u s M. S c a e v o l a (balkezü), római, a 
Rómát ostromló Porsenna etrusk királyt 507. K. e. sa
ját táborában meg akarta ölni, de fegyvere a király 
írnokát érte; bátorságának jeléül jobb kezét az oltár 
tüzén elégeté. Porsenna megijedt M. azon kijelentésé
től, hogy 300 római kész példáját követni, s békét 
kötött. 

Mucker (német), a németek igy nevezték az álszen-
teskedő, csak külső ájtatosságra, lényegileg önző 
czélokra törekvő egyházi s velők rokon világi eleme
ket; képmutató. 

Mucsi, község Tolna m., 2068 lak. 
Mucsony, község Borsod m., 1325 lak. 
Mud v. műid, hollandiai folyadékmérték =1 hl. 
Műdal, a n é p d a l ellentéte, oly dal, melynek szer

zője ismeretes (l. dal). 
Mudir (arab), Törökországban a nahije (járás) fő

nöke. Egyiptomban a tartományfőnök. 
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Mudrony Soma, iró, volt orsz. képv., szül. 1841. 
nov. 21. Késmárkon. Jogot végzett, 1865—67. gya
kornok a kir. táblán, 1867. az orsz. iparegyesület 
titkára, 1872. vezértitkára, 1874. vezérigazgatója, 
1875—92. orsz. képviselő, 1865 óta működik mint 
közgazdasági iró, 1880 óta a "Magyar Ipar« szer
kesztője. Irt »Ildényiné leánya« czimű regényt. 
Műegyetem, egyetemi rangú tanintézet, melyben a 

műszaki tudományok összes ágait tanítják; a mér
nökök, építészek, gépészmérnökök, vegyészek, stb. 
itt nyerik kiképzésöket. Az első m.-et 1794. Parisban 
alapították. Hazánkban egy m. van, a m. kir. József-
műegyetem (1. e.) Bpesten, továbbá Paris, Zürich, 
Bécs, Prága, Grácz, Brünn, München, Karlsruhe, 
Stuttgart, Charlottenburg, Aachen, Hannover, Drezda 
stb. városokban. 

Műelmélet, a művészetekre v. azok vmelyikére vo
natkozó elméleti szabályok összesége. E szabályo
kat a kiválóbb műalkotások alapján állapították meg. 
A zenére vonatkozó m.-nek z e n e e l m é l e t , a költé
szetre vonatkozónak k ö l t é s z e t t a n a neve. 
Műélvezet, azon aesthetikai gyönyör, melyet vala

mely műalkotás, pl. költemény, zenemű, szobor, fest
mény stb. lelkünkben kelt. 

Műemlék elnevezés alatt a földben v. föld szinén 
levő minden oly építmény tartozéka értetik, mely 
történeti v. művészeti becscsel bir; ilyenek a római 
építkezések maradványai, u. m.castrumok, házak, töl
tések, sánczok, hidak, vízvezetékek, fürdők, továbbá 
a templomok, kápolnák s más egyházi épületek, vá
rak és kastélyok, lakházak s az ezek díszítésére 
szolgáló szobrászati művek, síremlékek, egyházi 
jellegű domborművek, falfestmények stb. A ha
zai műemlékek ismertetésére és fentartására 1846. 
indult meg a legelső mozgalom; az 50-es években a 
bécsi központi bizottság és 1860 után a M. T. Aka
démia régészeti bizottsága fejiett ki ez irányban 
nagy tevékenységet; ezek feladatát 1872 óta a Mű
emlékek o r s z . b i z o t t s á g a (1. e.) vette át. Az 
állam felügyeleti jogát a műemlékek fentartására az 
1881: XXXIX. t.-cz. állapította meg. 
Műemlékek országos bizottsága, 1872. ápril 4. 

kelt min. rendelettel Szalay Ágoston akad. tag. el
nöklete alatt alakult, a hazai műemlékek összeírása, 
ismertetése és fentartása, illetve szakszerű restaurá
lása czéljából, melyre az állam 1870-től kezdve jelen
tékeny összeget szavazott meg. Előadója, Henszlmann 
Imre, 1876-ban megkezdte Magyarország műemlé
keinek rövid ismertetése ez. vállalatát, melyből 3 kt 
jelent meg. 1880. kiállítás rendeztetett a bizott
ság birtokában levő rajzokkal és fénykép-felvételek
ből; az összeirt műemlékek hivatalos lajstromát 
Henszlmann az Arch. Ért. 1885 — 88. folyamaiban 
tette közzé. Az 1882: XXXIX. t.-cz. által véglegesí
tett bizottság elnöke Zichy Jenő gróf, alelnöke Forster 
Gyula min. tan., előadója Czobor Béla dr. akad. tag. 

Műépítész, 1. építész; m.-et, 1. építészet. 
Műeposz, ellentétben a népies v. n a i v eposzszal 

(1. naiv eposz) oly epikai mű, mely határozott költői 
egyéniség munkája (1. epikai költészet). 

Műérték, 1. műbecs. 
Műértő az, aki vmely művészet szabályait ismeri 

s a műalkotások belső értékét megítélni képes, bár 
maga nem művész. 

Müezzin (tör.), a török imaházak egyik papja, ki a 
minareten az egyházi énekeket zengi. 

Műfaj, a művészet, kül. a költészet termékeit egyes 
csoportokba szokás foglalni az egyező sajátságok 

alapján, s e csoportok a m.-ok, pl. a ballada, beszély, 
vígjáték, népszínmű stb. 

Műfestés, 1. festészet. 
Muff, karmantyú; a hideg ellen a kéz védelmére 

szolgáló ruhadarab, mostani alakját a XVII. szdban 
kapta; régebben férfiak is viselték. 

Muflon, 1. juhok. 
Műfog, hiányzó fogak pótlására szolgáló, porczel-

lánból készült fogutánzat. Egyes műfogakat a még 
jelen lévő foggyökökbe erősítenek, egész fogsorok 
aranyból v. kaucsukból készült lemezekbe foglaltat
nak be. L. dr. Abonyi, A műfogászat kézikönyve, 
Bpest, 1892. 

Műfordítás, költői műveknek alakilag és tartalmi
lag lehető hű átültetése egyik nyelvből a másikba, 
A ki ezzel foglalkozik, m ű f o r d í t ó . Kiválóbb mű
fordítóink: Arany J., Szász Károly, Lévay József, 
Ábrányi Emil, Csiky Gergely, Radó Antal stb. A 
magyar műfordítás történetét 1772—1831. megírta 
Radó Antal, Bpest, 1883. 
Mufti (arab), írástudó; mohammedán pap. 
Muggendorf, helység Felső-Frankonia bajor tarto

mányban. Hidegvíz- és savó-gyógyintézet. Cseppkő
barlangok. 

Műgond, azon pontosság és lelkiismeretesség, mely-
lyel a költő v. művész a műszabályokat követi. 

Műgyakorlat, a mű elméi e t t é l (1. e.) szemben a 
művészetek vmely ágában való gyakorlati tevékeny
ség, vmely művészet tényleges cultiválása. 

Műgyapju, mungo v. shoddy, 1. e. 
Muhammed, 1. Mohammed. 
Muhar, panicum, növény a pázsitfélék (gramineae) 

rendjéből. Fajai nálunk a k ö l e s m., p. miliaceum 
(1. köles); a p i r ó k m., p. sanguinale; a s ima m., 
p. glabrum és a ka k a s l áb m., p. crusgalli. 

Műhely, 1. laboratórium. 
Muhi puszta, Borsod vmegyében, Papi és Ónod 

között, a IV. Béla serege 1241. itt vívta a döntő csa
tát, az u. n. s a j ó i ü t k ö z e t e t , a mongolokkal. 
E helyen nem csak a tatárjárás idején, de később is 
M u h i nevű jelentékeny város állott, mely Nagy-
Lajostól és Mátyástól kiváltságokat kapott s még 
1555-ben is 150 porta után 44 arany frt adót fize
tett; az egri törökök pusztították el a XVI. sz. vé
gén. Romjait 1878. Szendrei János fedezte fel. 

Mühlbach L u j za , német irónő, sz. 1814. jan. 2. 
Neubrandenburgban, f 1873. szept. 26. Berlinben. 
Számos, főleg történeti vonatkozású regényt irt, 
melyekből magyarra is fordítottak. 

Műipar, a művészet és ipar összeköttetése; noha 
termékei a közönséges életszükségleteknek szolgál
nak, mégis művészi színvonalon állanak. Az ó-kor
ban és renaissance-korban virágzott, ujabban megint 
kifejlődött, különösen a m.-i muzeumok és kiállítások 
által. 

Mukányi, vígjáték C s i k y G.-től (1882.). 
Mukden, Mandsuország fővárosa, 170.000 lak. 
Műkedvelő, 1. dilettáns. 
Mukhtar basa (M. Achmed) , török hadvezér, 

szül. 1832. Brussában, 1875. Bosznia főkormány-
zója, 1877. Armenia főparancsnoka, jun. 25. meg
verte az oroszokat Köpriköinél, aug. 26. Guldiklar-
nál, a miért a ghazi (győzedelmes) czímet nyerte, okt. 
15. és nov. 4. azonban súlyosan megveretett. 1884 
óta Egyiptomban török főbiztos. 

Műkincs, ritkaságuknál, régiségüknél, művészi be
csüknél stb. fogva értékes művészeti termékek, főleg 
festmények és szobormüvek. 
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Működési pótlék, hivatalnoknak különös szol
gálatai díjazására biztosított fizetés rendes illetmé
nyeiken felül. A m. pótlékot a nyugdíj megállapítá
sánál figyelembe nem veszik (1875: XI. t.-cz.); fontos 
a kir. táblához berendelt törvényszéki birák m. p.-a, 
melyet külön törvény (1880: LXIV. t.-cz.) szabályoz. 

Műköltészet, 1. költészet. 
Mulandóság a királyok királya. Ez a világ az ő 

nagy palotája. Sétál föl és le benne, S nincs hely, 
hová ne menne; S hová lelép s a mire hág, Minden 
pusztul; Körüle fekszenek. Szétszórva: eltört koro
nák, Hervadt virágok, megrepedt szivek. P e t ő f i : 
Mulandóság. 

Mulatságos napok, M i k e s Kelemen beszélygyüj-
teménye (1742.), melyet Gomezné Poisson Magdolna 
Angelica franczia írónő után fordított. 

Mulatt (spany.), fehér és szerecsen ivadéka. 
Mulde, folyó Németországban, a zwikaui és frei-

bergi M. egyesüléséből származik, Dessau mellett 
az Elbeba folyik. 

Mule-gép, fonógép, mslynél a fonal nyújtása, for
gása és gombolyitása egyidejűleg és szakadatlanul 
történik. 

Mulgrave, szigetcsoport, a Marshall és Gilbert 
szigetek (Atlanti oczeán) régi neve. 
Mülhausen (francz., Mulhouse), város Felső-El-

szászban, az 111 és Rhőne-Rajna csatorna közt, 76.000 
lak. (Dornach 6000); élénk gyapotipar, gépgyár, fes
tés, szövőgyárak. 1798-ig a svájczi szövetség tagja, 
1798—1871. franczia birtok. 
Mülheim, 1) M. a Rajna m., város Köln porosz 

kormánykerületben, 31.000 lak. Középiskolák, selyem-
és bársonygyárak. 2) M. a Ruhr m., város Düssel
dorf porosz kormánykerületben, 28.000 lak. Kőszén
bányák, vas- és zink-ipar. 
Mulier taceat in ecclesia (lat.), az asszony hall

gasson az egyházban, szent Pál első leveléből a ko
rinthusiakhoz (14, 34). 

Mull, finom, tiszta musselin. 
Müller, 1) F a r k a s , német költő, szül. 1816. márcz. 

5. Königswinterben, 1854-ig orvos Düsseldorfban, 
később Kölnben; f 1873. jun. 29. Neuenahrban. Irt 
regényt és színdarabot, de főleg mint lyrikus ismert.— 
2) F r i g y e s , német nyelvész és ethnographus, szül. 
1834. márcz. 5. Jemnikben (Csehország), 1866 óta 
a bécsi egyetem tanára és az akadémia tagja. Számos 
munkát irt. — 3) J á n o s , német történetíró, szül. 
1752. jan. 3. Schaffhausenben, 1781. tanár Kassel-
ben, 1786. udvari tanácsos és könyvtárnok Mainz-
ban, 1800. a csász. könyvtár első őre Bécsben, 1804 
óta porosz szolgálatban, 1807. államtitkár; f 1809. 
A többek közt megírta a svájcziak történetét. — 
4) J á n o s , 1. Regiomontanus. — 5) József , a bpesti 
V. ker. főreáliskola tanára, szül. 1844. Bozsókon, 
Baranya m. Irt physikai tankönyvet. — 6) K á l m á n , 
orvos, egyetemi rendkiv. tanár, a budapesti Rókus-
kórház igazgatója, szül. 1849. márcz. 8. Pesten, a 
hol középiskoláit és orvosi tanulmányai egy részét 
végezte; orvosi oklevelet Bécsben nyert, u. o. 1872 — 
1873. Bamberger tanár segéde, 1873. külföldön ta
nulmányúton, 1875. egyetemi magántanár a hasbe
tegségek kór- és gyógytanából, 1881. a barakkórház, 
1882. a Rókus-kórház ideigl. főorvosa, 1884. rend
kívüli tanár, 1886. több megye tiszt, főorvosa, 1887. 
a bpesti (balparti) városi kórházak igazgatója, 1889 
óta az orsz. közegészségi tanács rendes tagja, 1892. 
másodelnöke, 1890. az igazságügyi orvosi tanács és 
számos hazai és külföldi tudományos egyesület tagja. ' 

A belgyógyászat körébe vágó számos dolgozata je
lent meg hazai és külföldi szaklapokban. — 7) K a t a 
l in , a m. kir. opera első ballerinája, szül. 1863. szept. 
3. Kiváló magántánczosnő. — 8) L u c z i á n , német 
nyelvész, szül. 1836. márcz. 17. Merseburgban, 
1870 óta tanár Pétervárt. A költői verselésről és a 
németalföldi classica philologia történetéről irt mű
vet; számos latin remekiró művét adta ki. — 
9) M i k s a , hires nyelvész, szül. 1823. deez. 6. Des-
sauban, 1854 óta az összehasonlító nyelvészet ta
nára Oxfordban. Főleg a szanszkrit nyelvészettel 
foglalkozik. Számos szakművet irt, melyek közül 
• Felolvasásai a nyelvtudományról* és »Ujabb fel
olvasásai a nyelvtudományról Simonyi Zsigmond 
fordításában, »A nyelvtudomány eredményei« pedig 
Edelspacherében jelentek meg magyarul. 

Müller-Guttenbrunn, német iró, szül. 1852. okt. 
22. Hidegkuton, Temes m., előbb osztrák hivatalnok, 
azután iró Bécsben; több színművet, elbeszélést, 
verset irt. 

Müllrose, város Frankfurt porosz kormánykerület
ben. A m.-i v. Frigyes Vilmos-csatorna a Spreet az 
Oderával köti össze, 1662—68. készült, 28 km.hosszú. 

Műlovar, 1. lovar. 
Múlt, a nyelvtanban az igének egyik időalakja; a 

magyar nyelvnek 4 m. ideje van: a folyamatos (irok 
vala), a történeti v. elbeszélő (irék), az értesítő m. 
v. végzett jelen (írtam) és a végzett m. (írtam vala 
v. volt). Van j ö v ő m. is, de ez már nem m., hanem 
jövő idő (1. e.). 

Multadban nincs öröm, Jövődben nincs remény! 
Hanyatló szép hazám, Miattad vérzem én. Ba j za 
József: Sóhajtás (1834.). 

Multán, kereskedelmi város a Pandsabban (brit 
Kelet-India), a Tsinab m., 75.000 lak. 

Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek, Megférhe-
tetlen oly kicsiny tanyán. V ö r ö s m a r t y M.: A me
rengőhöz. 
Multiplicatio (lat.), sokszorozás, szorzás. 
Multum, molton (1. e.). 
Multum, non m u l t a (lat.), sokat, nem sokfélét: 

paedagogiai elv; ilyen alakban is járja: non multum, 
sed multa (nem sokat, hanem sokfélét). 

Muluja-vadi, folyó Marokkóban, a Djebel Ajasin 
(Magas Atlasz) ered, é.-k. irányban folyik s a Föld
közi tengerbe szakad. 400 km. hosszú. 

Műmelléklet, irodalmi munkának művészi kivitelű 
képes melléklete. 

Múmia, bebalzsamozás által szétbomlástól meg
óvott hulla; nagy számmal különösen Egyiptomban 
a memphisi, thebai, stb. nekropolisokban találtak 
múmiát. (L. bebalzsamozás.) 
Mumincatio (lat.), mumiaképződés, száraz üszök. 
Mumus v. b u b u s , képzelt rut alak, melylyel a 

gyermekeket ijesztgetik. 
Mun (mön) A l b e r t gróf, franczia politikus, szül. 

1841. febr. 23. Lumignyben, Helvetius bölcsész déd
unokája; előbb katona, 1876. képviselő; a franczia 
clerikális és monarchikus párt egyik vezértagja. 

Mun, maund (1. e.). 
Münch-Bellinghausen, 1. Halm Frigyes. 
München, Bajorország fő- és székvárosa az Isar 

m., 349.000lak. (beszámitvaUntersendlinget). Európa 
legszebb városai közé tartozik, a művészetek kiváló 
ápolóhelye, innen elnevezése »német Athen«. Lajos-
Miksa egyetem (1826 óta), műegyetem, tudományos, 
katonai, képzőművészeti, zeneakadémia, és sok más 
tanintézet, gazdag országos könyvtár, akadémiai 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 77 
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könyvtár, múzeumok (nemzeti, etnographiai), gaz
dag éshires műgyüjtemények (Glyptothek,antik szob
rokkal, Ó-Pinakothek, régi kép- és rézmetszetgyüjte-
mény, Uj-Pinakothek, modern festők műveivel), tudo
mányos társulatok es gyűjtemények (természetrajzi, 
pénz-antiquarium), csillagda. Elénk ipar: csillagá
szati szerek, kőnyomatok készítése, hires üveg
festészet, gép-, posztó-, sör-, fegyver- és porczellán-
gyártás, vasöntödék; élénk kereskedelem. Utczái és 
terei szépek; számos palota (királyi kastély), ó- és 
uj városház, kormánypaloták (műkiállitás), templo
mok (Bazilika, Mindszentek kápolnája, theatinusok 
temploma a királyi család kriptájával, Lajos ésMaria-
hilf székesegyház), színházak (udvari és nemzeti, 
residenz), szobrok (Goethe, Schiller, I. József, I. La
jos királyok, I. Miksa és Miksa Emánuel választófeje
delmek stb.). Oroszlán Henrik 1158. alapította, 1255. 
a bajor herczegek székhelye. 
Müncheni codex, egyik legrégibb és legbecsesebb 

nyelvemlékünk, töredéke az első magyar biblia-fordi-
tásnak, a XV. szd közepe táján készült »ferencziek 
bibliájának« (1. biblia), melynek másik két részét a 
Bécsi ésApor-codexek(l. ezeket) őrizték meg. A codex, 
mely 1466. készült másolat, a müncheni bajor udv. 
könyvtár birtokában van. Első magyarázójáról Já-
s z a y - c o d e x n e k is nevezik. Tartalmát naptár és a 
négy evangélistának fordítása teszi.Közzétették Döb-
rentei a Régi magyar nyelvemlékek III. köt. és Volf 
György, Nyelvemléktár I. köt. 

Müncheni magyar emlékek, a bajor állami levél
tár igen becses részét bírja az egykori Hunyadi 
levéltárnak, mely Corvin János özvegyének máso
dik férje, Brandenburgi György őrgróf által jutott 
Anspachba s onnan a század elején a bajor udvar 
birtokába. Közel 2000-re megy e levéltár magyar ér
dekű iratainak száma, melyek nagyrészt a Hunya
diak birtokaira és György őrgróf politikai szereplé
sére vonatkoznak. Az udv. könyvtárban a »müncheni 
codex« (1. e.) néven ismert 1466-iki magyar nyelvem
léken kívül 6 Corvin-, 3 Vitéz- és több Garázda-codex 
őriztetik, továbbá Szt-Gellért egyik munkájának kéz
irata és számos, Capistran Jánosra vonatkozó XV. 
sz. kézirat. A bajor nemz. múzeumban van a Zsig
mond király által alapított sárkányrend jelvényének 
egyetlen ránk maradt példánya. 

Münchhausen J e r o m o s K á r o l y F r i g y e s , han
noveri báró és orosz lovaskapitány, szül. 1720., f 
1797. Híressé vált münchhauziádái által, melyekben 
kalandos élményeit irja le a hihetetlenséggel határos, 
komikus túlzásokkal. Ezeket Raspe R. C. 1785. gyűj
tötte össze. Magyarul is megjelentek. Innen münch-
hauseniáda: nagyot mondás, füllentés. 
Mundium, latinosított ó-német szó; munt = kéz, 

hatalom, különösen családi hatalom, gyámság és 
gondnokság; azért minden oly jogviszony kifejezé
sére használták, melynek értelmében az egyén nem 
mint olyan, hanem mint a család tagja v. az urnák 
alattvalója jő tekintetbe. A m. illette a családapát és 
halála után a legközelebbi nagykorú férfi vérro
konra ment át. Nagykorú fiuk szabadultak a m. alól, 
nagykorú hajadonok, özvegyek mindig alatta állottak. 
Megmaradt e szó a mai V o r m u n d s c h a f t-ban. 

Mundér (francz.), monture, ném. Montirung, katonai 
ruházat. 

Mundra, község Fogaras m., 1017 lak. 
Mundus vult decipi, e r g o d e c i p i a t u r , latin köz

mondás: a világ azt'akarja, hogy megcsalassék, te
hát csaljuk meg. 

Műnépdal, a népdalok mintájára készült dal, mely
nek szerzője ismeretes; az ily népdalok annyiban 
utánzatai a valódiaknak, hogy bennük a költő a 
nép érzelem- és gondolatvilágát tükrözteti vissza; a 
nyelv s a rhythmus tisztán népies, a költő egyéni 
művészete csupán a nagyobb műgondban, az össze
függőbb szerkezetben, a tartalomnak egységesebb 
voltában nyilvánul. Az ily dalok megfelelő dallamaik
kal könnyen átszármaznak a nép ajkára s közkincscsé 
válnak. Példái: Szegény Zsuzsi a táborozáskor, Cso
konaitól, Tisza partján hajóslegény vagyok én, El
szegődtem Tarnóczára bojtárnak, Bernáth Gáspártól; 
Télen-nyáron pusztán az én lakásom, Tompától; Be
fordultam a konyhára, Juhászlegény, szegény juhász
legény, A virágnak megtiltani nem lehet, Fürdik a 
holdvilág az éj tengerében stb. Petőfitől; Kondorosi 
csárda mellett, Aranytól és sok más. 

Műnevek, 1. műnyelv. 
Mungo, folyó Kamerunban (Afrika), az Elefánt és 

Richárd tavak m. folyik el, k.-i ága a Kamerum folyó
val egyesül, a ny.-i pedig Bimbia néven az Atlanti 
oczeánba szakad. 
Mungo, géppel széttépett gyapjuszövetrongyból 

nyert gyapjú, melyet megtisztítanak, a hozzávegyi-
tett gyapottól kénsavval való hevilés utján megfosz
tanak, uj gyapjúval kevernek és szövetté szőnek; ez 
azonban, habár hasonlít a gyapjúszövethez, nem oly 
tartós. 

Municipalista (lat.), az önkormányzati rendszer 
hive, aki a megyei szervezetet fenn akarja tartani. 

Municipium (lat.), a római alkotmányban a Rómá
tól függő város, melynek lakói részint szavazati jog
gal (cum suffragio), részint a nélkül római polgárjo
got élveztek. Lassankint különböző törvények mind
inkább a teljes polgárjogot biztosították a municipium 
lakóinak. Szervezetük hasonlított Rómáéhoz; — ujabb 
időben felfedezték egyes m. alkotmányát (a Lex Júlia 
maradványa egy Heracleánál talált bronztáblán, a 
Salpensa és Malaccá városok alkotmányának marad
ványát); Caracalla az összes m.-oknak megadta a 
teljes polgári jogot. A m. lakói m.-al isok. Nálunk 
m. = törvényhatóság. 

Muniflcentia (lat.), bőkezűség. 
Munitio (lat.), lőszer (1. e.); m.-s kocs i , azon sze

kér, melyen a m.-t szállítják. 
Műnk H e r m a n n , német physiologus, szül. 1839. 

febr. 3. Posenben, 1859. orvos, 1862. az élettan ma
gántanára, 1876. rendes tanára a berlini állatorvosi 
akadémián; 1880. az akadémia tagja. Főleg az agy 
élettanának kutatásával foglalkozik. Több művet irt. 

Munka, 1) gazdasági szempontból személyi erők
nek (akár physikaiak, akár szellemiek) gazdasági ja
vak létesítésére való alkalmazása; am. lehet a n y a g i 
V. k ö z ö n s é g e s m., melynél puszta testi erő kifej
téséről van szó és f e n s ő b b , mely szellemi v. erköl
csi képességet tételez fel, és előkészületet, gyakorla
tot stb. igényel,továbBá lehet v. d o l o g i , hahasznos-
sága bizonyos dolgokon v. tárgyakon nyilvánul v. 
s z e m é l y i , mely közvetlenül vmely személyi hasznot 
eredményez; a m. lehet még s z a b a d , mely a szemé
lyes szabadság alapján érvényesül v. r a b s z o l g a i , 
mely kényszeren nyugszik. Smith Ádám, Ricardo, 
Marx és a socialdemokraták tanai szerint a m. egye
düli forrása és mértéke az értéknek; gróf Széchenyi 
István > Hitel« czimü művében a munkaerőben látja 
a nemzet igazi hatalmát. — 2) Természettani értelem
ben valamely erőnek ténykedése bizonyos irányban 
nyilvánuló akadály legyőzésénél. A m. egysége a 
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méterkilogramm v. is azon erő, mely 1 kg. súlyt 1 
mp. alatt egy méterre emel. A m. általában az erő 
és az erő irányában megtett ut szorzata által van 
kifejezve. 

Munkaadó, az, ki alkalmazottakat, első sorban 
bérmunkásokat foglalkoztat. 

Munkabér, a másnak rendelkezésére bocsátott 
munkaerő dija, ára, mely különböző alakban jelent-
kezhetik, lehet 1) p é n z b e l i , mikor a munkás maga 
gondoskodik ellátásáról, t e r m é n y b e i i , _ mikor^ a 
vállalkozó gondoskodik a munkás szükségleteiről; 
2) n é v b e i i v. r e á l , a mint a bér v. az ezt képző 
pénzösszeg v. pedig azon jószágmennyiség szolgál 
alapjául, melyre azon pénzösszeggel a munkás szert 
tehet; 3) n y e r s v. t i s z t a , ez utóbbi a munkás 
összjövedelmének azon része, mely rendelkezésére 
marad, mikor létfentartási költségeit fedezte, a mun
kaközben elhasznált tőkét helyrepótolta és az eset
leg szükségelt képességek megszerzésére fordított 
kiadást számításba vette; 4) idő és d a r a b s z e 
r i n t i , a mint a bér v. bizonyos időre v. meghatá
rozott mennyiségű és minőségű munka után fizette
tik, ide tartozik az e g y e z m é n y (aocord) munka,-
b é r is; 5) lehet a m. a testi erőnek rendelkezésre 
bocsátási dija, v. pedig tanult, minősített, külön ké
pességet igénylő munka jutalma; ez esetben díjnak, 
fizetésnek hívják. Nagyságát általában a szokás, a 
kereslet és kínálat állapítják meg. 

Munkabeszüntetés, strike (1. e.). 
Munkács, rend. tan. város Bereg m., 10.531 lak., a 

sikföld szélén, ott hol a Latorcza a hegyvidékről ki
lép. A vár elszigetelten kimagasló kuphegyen épült, 
alatta a sikon van a város, mely élénk kereskedelem 
központja, főhely lévén Galiczia felé. Népes vásárok. 
Főkereskedelmi czikkek: fa, marha, ásványvizek, 
gabona. Főbb épületek: a gymnasium, gör. kath. 
templom, s a Schönborn kastély és uradalom épü
letei. Az épségben fennálló vár áll. fegyházul szol
gál. Járásbir. és adóhiv. 

M u n k á c s t ö r t é n e t e . A munkácsi várat a hagyo
mány szerint a bevándorló magyarok építették, az 
első századokban mint királyi vár központja volt 
Bereg vm.-nek. Nagy Lajos 1352. Koriatovics Tiva
darnak (1. e.) adományozta, ki magát m.-i herczeg-
nek nevezte. 1421. Lazarevics István szerb despota, 
majd ennek halála után 1427.BrankovicsGyörgy birta, 
kitől 1445. körül Hunyadi János kezére jutott. Szi
lágyi Erzsébet halála után 1484. Mátyás király Cor
vin Jánosnak adományozta, de már 1494. a csáktor
nyai Ernustok, majd 1492. a Gerébek birtokába 
került. A mohácsi vész után I. János és utódai birták, 
de 1564. Schwendi Lázár elfoglalta. A XVII. szdban 
a Magochyak és Telegdyek, 1622-től Bethlen Gábor 
birtoka volt, kinek özvegyétől Katalintól 1631. Rá
kóczy György szerezte meg. Mint a Rákóczyak bir
toka I. Rákóczy Ferencznének, Zrínyi Ilonának, 2-ik 
házassága után a Thököly-mozgalom egyik főfész-
kévé lett; Thököly elfogatása után Zrínyi Ilona vé
delme alatt legtovább tartá magát a császárnak elle
nében s több évi ostrom után csak Absolon Dávid 
árulása folytán nyitott kaput 1688. jan. 18. Carafiá
nak. 1703. II. Rákóczy Ferencz elfoglalta, innen bo-
csátá ki 1703. jun. 14. hires proclamatióját és innen 
indult 1711. tavaszán bujdosó útjára. A szatmári 
béke után M. koronauradalom lett, de már 1726. 
a Schönborn grófoknak adományoztatott; a vár 
azonban az állam kezén maradt és 1790. fogházzá 
alakíttatott át. 1848. a magyar hadsereg szállotta 

meg, de a szabadságharczban nem játszott nagyobb 
szerepet s 1849. aug. 26. megadta magát az oroszok
nak. Katonai jellegét végleg 1855. vesztette el, midőn 
mint állami fegyház a politikai hatóság felügyelete 
alá helyeztetett. Tabódy József: M. múltja és jelene 
(1860.). 

Munkácsi B e r n á t , nyelvész, a bpesti izr. hitköz
ség tanfelügyelője, szül. 1860. márcz. 12. Nagyvára
don, 1882. tanár, 1890. a m. tud. Akadémia lev. tagja 
és tanfelügyelő, 1891. a helsingforsi finn irod. társa
ság lev. tagja, 1892. a magyar néprajzi társaság 
másodelnöke. Nyelvészeti kutatásai főleg a vogul, 
csuvas és votják nyelvjárások terén mozognak, 
melyeknek tanulmányozása végett 2 izben (1885. 
88—89.) az Akadémia támogatásával a votjákok és 
a vogulok földjén utazott. Idevágó nagyobb művei: 
Votják nyelvmutatványok (1883 — 84.), Votják nép
költészeti hagyományok (1887.), Csuvas nyelvé
szeti jegyzetek (1887.), A votják nyelv szótára (be
fejezetlen). 

Munkácsi v. m a g y a r timsó, 1. timsó. 
Munkácsy, 1) F l ó r a 1. Feleki 4); — 2) M i h á l y , 

világhírű festőművész, született 1844. október 10. 
Munkácson. Korán árvaságra jutva, asztalosinas 
lett Békés-Csabán; később Gyulán tulipános lá
dák festésével vonta magára a figyelmet s ekkor 
hajlamai és mások buzdítása a művészpályára terel
ték. Szamosi, a gyulai rajztanár vezetése alatt fejlő
dött ki tehetsége és már 18 éves korában nagyobb 
compositiókat rajzolt és festett. A pesti műbarátok 
figyelmét »A hazatért és elbeszélő honvéd« képével 
keltette föl, melylyel először lépett a nyilvánosság 
elé. A sikeren felbuzdulva, szorgalmasan dolgozga
tott s csaknem kizárólag a magyar nép-életből merí
tette tárgyát. Mint kész művész ment föl Bécsbe 
1864., utóbb állami ösztöndíjjal Münchenbe, Düssel
dorfba. 1870. kiállította Parisban »A siralomház* 
ez. festményét, mely tárgyának szokatlanságával, 
drámai, borongó hangulatával megalapította művészi 
hírnevét, e képpel elnyerte a párisi nagy kiállítás 
első jutalmát. A jelzett irány érvényesült későbbi 
müvein; ilyenek: »Az éjjeli csavargók*, »Tépéscsiná-
lók«, >Zálogházban«, bár néhány müve derültebb 
világban mozog. 1877 óta folyton emelkedett művé
szete. »Milton« ez. kiváló festménye (1877.) után, 
mely a párisi Salonban szintén első dijat nyert, 1882. 
megalkotta » Krisztus Pilátus előtt« ez. nagy egyházi 
festményét, melyről elragadtatással nyilatkozott a 
kritika és a művészt a renaissance mesterei mellé 
helyezte; képe, melyen az egyes alakok plastikusan 
domborodnak ki, diadallal járta be a világot s mikor 
a művész hazajött, itthon lelkesülten fogadták. A 
felség magyar nemességgel tüntette ki s már tekin
télyes összeget gyűjtöttek, hogy a negyedmillióra 
tartolt képet a nemzeti múzeum számára megvásá
rolják. Két évre rá megalkotta e kép pendantját : 
»Krisztus a Kálvárián*. E kép hatása kisebb ugyan, 
de a mester művészete itt sem mutat hanyatlást. 
Itt is hatalmasan nyilvánul a drámai erő, és a szí
nezés mesteri. Mindkét képe végül egy amerikai 
nábob birtokába került. A király Makart halálá
val a bécsi mütörténelmi múzeum plafond-festmé-
nyének elkészítésével bízta meg. Ez óriási méretű 
kép a renaissance apotheosisát ábrázolja s a Salon
ban a nagyjutalmat nyerte. Legújabban a művész 
a magyar állam megrendeléséből az uj országház 
terme számára »A honfoglalás« czimü történelmi 
fali képet festi, melynek vázlatairól elragadtatással 
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beszélnek a művészkörök. Munkácsy az arczképfes-
tés terén is elsőrangú mester. Ez irányú müvei: 
Liszt Ferencz, Haynald Lajos, stb. 

Munkadíj, az elvégzett munkáért fizetett összeg, 
ellentétben a m u n k a b é r r e l , melyet rendesen nem a 
munka, hanem az idő szerint szabnak meg. 
Munka egyenértéke a hőnek, 1. hőelmélet. 
Munkaegység, azon tevékenység, mely 1 kgr. súly

nak 1 méterre való felemeléséhez szükséges; neve 
méterkilogramm; a lóerő (1. e.) egyenlő 75 méter
kilogrammal. 

Munkaerő, munka végzésére rendelkezésre álló erő. 
Munkajelző, 1. indicator. 
Munkakönyv, az 1884: XVII. t.-cz. értelmében a 

munkás által váltandó könyvecske, melybe a munka
adó a munkából való kilépés alkalmával az igazság
nak megfelelően az egyes rovatokat kitölteni tartozik 
és melyet a munkás a munkába lépés alkalmával 
azonnal munkaadójának ad át, ki aztán a munkás 
alkalmazását a m. előmutatása mellett az iparható
ságnál legfeljebb 2 hét alatt bejelenteni tartozik. A 
m.-et az eisőfoku iparhatóság állítja ki és ő jegyzi be 
a munkás szolgálati viszonyában beálló változásokat. 
Munkáló gép, azon géprész v. gép (1. e.), mely a 

mozgást v. munkát végzi. A végrehajtott munka v. 
helyváltoztatásban (erre szolgál a szivattyú, daru, 
légfúvó stb.), v. alakváltozásban nyilvánul (fúró-, 
fürész-, fonó-, szövő- stb. gép). 

Munkamegosztás (m.-tagolás), a munka olyképeni 
foganatosítása, hogy egy-egy munkás mindig csak a 
termeivény bizonyos meghatározott részének készíté
sével foglalkozik vagy a termelésnek csupán egy sza
kában dolgozik. így a maga szakában nagyobb ön
állóságra, gyakorlatra tesz szert. Ma már a termelés 
minden ágában érvényesül. 
Munkarend, az 1884: XVII. t.-cz. 113. §-a értelmé

ben a gyárban, szembetűnő helyen kifüggesztett jegy
zék, melyre fel van jegyezve a munkás személyzet 
különböző beosztása és foglalkozása, nevezetesen a 
nők és gyermekmunkások alkalmazása tekintettel 
testi erejükre és az utóbbiak tankötelezettségére, a 
munkaidő tartama, a munkabér leszámolásának és ki
fizetésének idejére vonatkozó határozatok, a fel
ügyelő személyzet jogai, a munkásokkal való elbánás 
betegségi v. baleset alkalmával, a m. megszegése ese
tén fizetendő birság, a felmondási határidő és az ese
tek, melyek a szerződési viszony azonnali felbontását 
vonják maguk után; a m. nem tartalmazhat olyan 
határozatot, mely a törvény pontjaival ellenkezik; az 
iparhatóság által láttamozandó. 
Munkás, általában a ki gazdasági javak előállítá

sával foglalkozik, szűkebb ért. a bérmunkás, ellen
tétben a vállalkozóval és tőketulajdonossal. 
Munkás-biztositás, 1. baleset elleni biztosítás. 
Munkásjegyzék, a gyártulajdonos által az 1884: 

XVII. t.-cz. 112. §-a értelmében vezetendő jegyzék, 
melybe minden munkásának nevét, születési helyét 
és idejét, foglalkozását, és bérét bejegyezni tartozik; 
a m. az iparhatóságnak kívánatra előmutatandó. 

Munkáskérdés, igy nevezik a mozgalmat, melynek 
czélja a munkások anyagi helyzetének javítása ; 
maga a kérdés ősrégi s minden társadalmi szerve
zetben fölmerült. De különösen élesen lép előtérbe 
korunkban s már eddig is számos javítást és átala
kulást eredményezett. A kérdés kielégítő megoldását 
az egyik irány az önsegély békés utján, a másik a 
socialismus, államsegély s a fennálló gazdasági szer
vezet erőszakos megdöntése utján keresi. 
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Munkásosztály, a keze munkájára utalt bérmun
kás osztály, ellentétben a birtokos osztálylyal, 

Munkás-szövetkezet, a munkások egyesülése oly 
czélból, hogy a nagy tőketulajdonosok túlsúlyát 
mérsékeljék, a munkásosztályban az önállósági ér
zetet és szakképzettséget fokozzák és igy helyzetök 
javítását elősegítsék. A munkások ilynemű társulásá
nak eszméjét először a franczia Buchez pendítette 
meg a 30-as években. De csak ujabban öltött nagy 
arányokat különböző munkásegyesületek (trades 
unions) alapításával. Ma már számos titkos v. tiltott 
ily szövetkezet is van. 

Munkaszünet, a munkásnak foglalkozása közben 
engedélyezett pihenő idő; az 1884: XVII. t.-cz. sze
rint a munkásnak ugy délelőtt, vlmint délután félóra, 
délben pedig 1 egész órai szünet engedélyezendő, 
azon gyárban, hol a munka éjjel-nappal folyik, a 
gyáros az éjjel alkalmazott munkás felváltásáról tar
tozik gondoskodni; az 1891: XIII. t.-cz. értelmében 
vasárnapokon és Szent-István napján, mint nemzeti 
ünnepnapon a magyar korona országaiban az ipari 
munka szünetelni tartozik, kivéve az üzlethelyiség 
és berendezés rendben tartásához szükséges munká
latokat. A m. legkésőbb vasárnap reggel 6 órakor 
kezdődik és 24 óráig tart; a keresk. ministeriumnak 
jogában van rendeleti utón kivételeket létesíteni. A 
m. ellen vétő kihágást követ el és 1 — 300 frt büntetés
sel sújtható. 

Munkel Ágos t , német politikus, szül. 1837. jan. 
23. Pyritzben. Jogot végzett, 1860. tvszéki ülnök, 
1863. ügyvéd és közjegyző Berlinben. Főleg politikai 
perekben, először mint Arnim Harry gróf védője tűnt 
fel. 1881. és 1890. a német parlament tagja. 

Münnieh Auré l , orsz. képv., szül. 1856. máj. 11. 
Iglón Szepes m. Tanulmányait Iglón, Kassán s Bpes-
ten végezte, 1880. jogtudor, 1882. ügyvéd, 1884 óta 
orsz. képviselő. 

Munster (monszter, Mown), ir tartomány, területe 
24.355 kma, 1,168.994 lak. Clare, Cork, Kerry, Li-
merick, Tipperary, Waterford grófságokból áll. 
Münster, Westphalia porosz tartomány kormány

kerülete, ter. 7252 kma, 536.251 lak. Főhelye M., az 
Aa m., 49.000 lak. Hittani-bölcsészeti akadémia, régi 
székesegyház, Lambertus-templom, püspökség. 1535. 
anabaptista mozgalom középpontja, 1648. okt. 24. 
itt irták alá a westphaliai békeszerződést, mely a 30 
éves háborúnak véget vetett. 

Münster, 1) G y ö r g y H e r b e r t , német bírod, gróf, 
szül. 1820. decz. 23., 1857—64. hannoverai követ 
Pétervárt, 1867—73. a bírod, gyűlés tagja, 1873. 
német nagykövet Londonban, 1885. Parisban. Több 
politikai művet irt. — 2) S e b e s t y é n , szül. 1489. 
Ingelheimban, -j- 1552. mint a theologia tanára Bázel
ben. A maga idejében nagyon elterjedt földrajzi mun
kát (Kosmographia, 1544.) irt. 

Müntz J enő , franczi*. műtörténész,szül. 1845.Sulz-
ban (Elzász), 1876 óta a szépművészetek iskolájának 
tanára Parisban. Számos műtörténelmi munkát irt. 
Munychia, a régi Athén kikötője és dombja. 
Műnyelv, azon nyelv, melyet a tudományok és mű

vészetek a maguk körében előforduló sajátlagos fo
galmak kifejezésére használnak; igy van orvosi, böl
csészeti, természettudományi, katonai, bányászati 
stb. műnyelv. Az egyes sajátlagos kifejezések pedig 
m ű k i f e j e z é s e k n e k v. m ű s z ó k n a k (terminus 
technicus-ok) neveztetnek. 

Münzer T a m á s , rajongó, szül. 1489. Stolbergben, 
1525. az anabaptisták lelkészszé választották, álta-
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lános vagyonközösséget hirdetett, egy csapat paraszt
tal Frankenhausenbe vonult, itt 1525. máj. 25. meg
veretve, elfogták és május 30-án Mülhausenben 
lefejezték. 

Munzinger W e r n e r , afrikai utazó, szül. 1832. 
ápr. 21. Oltenben (Svájcz), 1855. bejárta a Bogo 
környékét, 1861. a Heuglin-féle középafrikai expe-
ditiohoz csatlakozott, 1865. angol, 1868. franczia 
consul Massauaban, 1871-ben u. o. egyiptomi kor
mányzó és 1872. a keleti Szudán főkormányzó]a; 
f 1875. Utazásairól több müvet irt. 
Műöntés, művészeti tárgyak előállítása megolvadt 

ötvözetekből, gypszből stb. formába való öntés által, 
pl. szoboröntés. 

Műösztön, természetes hajlam és vonzalom a mű
vészetek iránt; némely állatfajnak azon természetes 
ösztöne, hogy feltűnően művészi szerkezetű és czél-
szerü alkotásokat hoz létre, mint pl. a hód a laká
sát, a méhek sejteiket, egyes madarak fészkeiket, a 
pókok hálójukat stb. 

Muota, folyó Svycz svájczi kantonban, s a szép M. 
völgyön át a vierwaldstatti tóba ömlik. 

Műpróza, a folyóbeszédben irt Írásműveknek (1. e.) 
a közönségesnél művészibb, szebb prózája. 

Mura, folyó, a Dráva mellékfolyója, ered Salzburg
ban a Hafnerspitze k. oldalán, Bruckig é.-k. irány
ban többször szűkülő s megint széles völgyben foly 
s felvéve a Mürzöt, k.-d.-k.-re fordulva a stájer Alpe-
sek déli gerinczét egy zordon völgyben áttöri s a 
gráczi és a leibnitzi tágas lapályon végig futva 
Légrádnál ömlik a Drávába, melylyel földnyelvet, a 
Muraközt alkotja. Grácznál 80 m., Radkersburgnál 
100 m. és Légrádnál 134 m. széles. Hossza: 445 
km, esése Judenburgtól Légrádig 1 km.-re 165 cm. 
Nagy esése, zugói miatt nagyrészt csak kis hajókkal 
és talpakkal hajózható. Főbb mellékvizei: Mürcz, 
Ternava, Lendva, Kanizsa stb. 

Murabbai, török területmérték = 1 ár. 
Mura-Csány, község Zala m., 3202 lak. 
Murád, t ö r ö k s z u l t á n o k : 1) I. M., Orkánnak, 

a 2. szultánnak fia és utóda, szül. 1319-ben, trónra 
lépett 1359-ben; elfoglalta Drinápolyt és Filippopolt, 
1362. egész Thracia urává lőn s 1365. Drinápolyba 
helyezte át székhelyét, 1389. a rigómezei (kossovo-
poljei) ütközetben megöletett. — 2) II. M., I. Moha
med fia és 1421-től utóda; 1422. Konstantinápolyt 
ostromolta, azután a szerbek és oláhok ellen hada
kozott s tartományaikat leigázta Nándorfehérvár ki
vételével, melynek falai alatt 1440. kudarczot vallott. 
Hunyadi János és I. Ulászló magyar király 1443-iki 
győzelmes hadjárata 1444-ben békére kényszerité, 
mely Szegeden aug. l-jén köttetett meg. Ekkor fia 
Mohamed javára leköszönt és Magnesiába vonult 
vissza. De a béke a pápa kívánságára felbontatott, 
mire M. ismét átvette az uralmat és 1444 nov. 10-én 
Várnánál a keresztény sereget megverte. 1446-ban 
Morea félszigetét foglalta el. 1448. okt. 18—20. Rigó-
mezőnél győzelmet aratott Hunyadi János seregén. 
t 1451. február 5. — 3) III. M., II. Szelim fia, szül. 
1546., trónra 1574. lépett. Uralkodását 4 testvére 
megfojtásával kezdte meg. 1576-tól a perzsák ellen 
hadakozott, f 1595. jan. 18. — 4) IV. M., Achmed 
szultán fia, szül. 1609., 1623-ban követte nagybáty
ját, a trónjától megfosztott Musztafát az uralkodás
ban, mely alatt csupán kegyetlenségével tűnt ki. 
t 1640. febr. 9. — 5) V. M., Abdul Medsid szultán 
fia, szül. 1840. szept. 21. Nagybátyja, II. Abdul Aziz 
a trónöröklési rendet fia Juszuflzedin herczeg javára 

megváltoztatni szándékozva, őt elzárva tartá. Abdul 
Aziz bukása után 1876. máj. 30. a trónra emeltetett, 
de mint testileg és lelkileg beteg embert még azon 
év aug 31-én detronizálták. Azóta fogolyként őrzik a 
konstantinápolyi Csiragán palotában. 

Murai K á r o l y (családi néven Kovács László), író 
és hírlapíró, szül. 1857. szept. 12. Kecskeméten. A 
középiskolát Kecskeméten, Nagykőrösön és Pozsony
ban, a jogot a bpesti egyetemen végezte. Hosszabb 
idő óta hírlapíró, a »Mátyás Diák« czimü élczlap 
szerkesztője és a »Pesti Hírlapi munkatársa. Tárczá-
kon, elbeszéléseken, regényeken kivül irt vígjátéko
kat, a melyek közül »Az első évforduló«, a »Virág-
fakadás« és a >Huszárszerelem* a nemzeti színház
ban került színre; ez utóbbit Bécsben és Berlinben 
is előadták. 

Muraköz, a Dráva és Mura alkotta sziget Zala m., 
számos faluval és nagyobb községgel; a főbbek 
Csáktornya, Alsó-Domboru, Légrád. Kottori, Mura-
Szerdahely stb. 

Muraközi ló, Magyarország nyugati vidékén te
nyésztett, nyugati származású nehéz lófajta. 
» Murano, helység, a velenczei lagúnák közt szige
ten épülve. Üveg- és üveggyöngy-gyártás. Székes
egyház. 

Murány, 1) vár Gömörben, 1. Murányalja; — 2) 
község Temes m., 1551 lak. 

Murányalja, község Gömör m., 1170 lak. Meredek 
sziklaszálon régi vár romjai, mely a XVII. szban 
a Széchyeké, azután a Koháryaké, jelenleg Coburg-
birtok; 1644. Széchy Mária (a Murányi Vénus) a 
várat Wesselényi Ferencz kezére játszotta. Ez ese
ményt költőink közül sokan feldolgozták. 

Murányi, l ) Á r m i n , szerkesztő,szül. 1841.május 8. 
Asszonyfán, Győr m., 1866. jogtudor, 1867. Győrött, 
1880 óta Bpesten ügyvéd; szerkesztette »Andrea« ál
név alatt a »Magyar háziasszony*-!, egyik megalapí
tója a »NemzetiUjság« ez. napilapnak, 1887. decz. óta 
a »Képes családi Lapok« fel. szerkesztője és kiadó tu
lajdonosa, jogi szakíró. — 2) E r n ő dr., az előbbi fia, 
szül. 1869. szept. 11. Győrött; a gymnasiumot és 
jogi tanulmányait Bpesten végezte; már 15 éves ko
rában tanári oklevelet nyert a gyorsirászatból. 1891. 
jogtudor, 1892. ügyvéd; irt szépirodalmi és jogi 
czikkeket, s magyar költeményeket németre fordított. 
Murányi hölgy (A), vigj. J ó k a i M.-tól (1860.) 
Murányi Venus, igy nevezte el Gyöngyösi István 

Széchy Máriát 1664. megjelent verses regényében, 
melynek czime: Marssal társalkodó Murányi Venus. 

Murány ostroma, költői beszély A r a n y Jánostól, 
1848. 
Murassza, a keleti költészetben divatos rimjáték, 

oly költemény, melyben minden sornak minden 
szava rimel a következő sor megfelelő szavaival. 
Murát (mura) J o a e h i m , Nápoly királya, született 

1771. márcz. 25. La Bastideban, 1796 óta Bonaparte 
hadsegéde, 1800. nőül vette annak nővérét Karolinát, 
1806. Berg nagyherczege, 1808. aug. 1. I. Joaehim 
néven a nápolyi trónra lépett, de 1814. le kellett 
mondania, 1815. kísérletet tett a trón visszafoglalá
sára, de okt. 8. Pizzonál elfogták s 1815. okt. 13. 
agyonlőtték.Unokája a család mostani feje J o a c h i m 
hg. (szül. 1834.), Parisban él. 

Muratori L o d o v i c o A n t o n i o , olasz tudós, szü!. 
1672. Vignolában Modenában, f 1750. mint könyv
tárnok Modenában. Több történeti munkát irt s ki
adta 29 kötetben a régi olasz történetírók müveit 
(Rerum italicarum seriptores 1723 — 50.). 
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Muravjev M i h á l y N i k o l a j e v i t s gróf, orosz tá
bornok, a lengyelek zsarnoka, szül. 1795., 1863 — 65. 
Litvánia főkormányzója, s vérbe fojtotta a lengyel 
felkelést, 1865. grófi rangot kapott; t 1866. 
Murchison (mörcsiszn), a Sire folyó (Kelet-Afrika) 

nagyszerű vízesései. Livingstone fedezte föl. 
Murcia (-szia), egykori mór királyság Spanyolor

szágban, 1241. foglalta el III. Ferdinánd király; ma 
tartomány, fővárosa M., 99.000 1., püspökség, mú
zeum, könyvtárak. 
Műremek, 1. remek. 
Murexid, a hugysav bomlási terméke; vörös, zöl-

desfényü jegeczek; forró vizben oldható, alkoholban 
és aetherben nem; az anilinfesték felfedezése előtt 
a kelmefestésnél használták. 

Murger (mürzser) H e n r i k , franczia iró, született 
1822. Parisban, f 1861. A párisi életből merített raj
zaival, a bohéme-élet festésével tűnt ki; irt színmű
veket és lyrai költeményeket is. 

Muri, mulatság, eszem-iszom. 
Muriat ikus, sósav tartalmú j m u r i a t i k u s források, 

bő konyhasótartalmu források. 
Muriohi, 1. mauritia. 
Murillo (-íjó) B e r t a l a n I s t v á n , a spanyolok 

egyik leghíresebb festője, született 1618. január 1. 
Sevillában, f u. o. 1682. ápr. 3. Főleg templomi v. 
vallásos festményeivel alapította meg hírnevét. Ere
deti találékonysága, élethűsége, erőteljessége és meg
kapó igazsága, vmint alakjainak nemes kedélye pá
ratlan szépekké tették alkotásait. Madonnáin kívül 
nagyobb alkotásai: »Mária születése«, a párisi 
Louvreban, »Szent Diego csodája* és a sevillai 
székesegyház nagyszerű visio-képe: »Páduai Szt. 
Antal«, kinek a gyermek Jézus megjelenik. Egyik 
Madonna-képe (a kenyeret osztogató Jézus) a ma
gyar orsz. (Esterházy) képtár legbecsesebb kincsei 
közé tartozik. 
Murmutér (a német »Murmelthier«-ből), 1. mormota. 
Murten (francz. Morat), város Freiburg svájczi 

kantonban a m.-i tó m. 1476. jun. 22. a svájcziak 
itt verték meg a burgundi Merész Károlyt. 

Murva, 1) a széna elporlódása folytán képződő apró 
száraz növényrészecskék tömege, forrázatát házi 
gyógyszernek s moslék alakjában marhatápszernek 
használják ; — 2) kavics, hordalék. 

Murva-levelek, többnyire kis levelek, melyek a 
többi levelektől alakra, gyakran állományra és színre 
is különböznek s a virág nyele vagy kocsána alján 
ülnek. 
Murvapik, origanum, növény az ajakosak (labia-

tae) rendjéből. Az o. majorana, m a j o r á n a , Észak-
Afrikában és a Keleten, nálunk konyhafüszer, illó 
olajat szolgáltat. Az o. creticum, Dél-Európában, 
virága (spanyol komló) illó olajat szolgáltat. 

Murviedro (Sagunto), város Valencia spanyol tar
tományban, a régi Saguntum helyén épült. 
Murzuk, Fezzán szaharai oázis-csoport fővárosa 

a m.-i Hamada m., 5000 lak., élénk kereskedelem. 
Mürzzuschlag, község Alsó-Ausztriában, 3650 1., 

a Mürz mellett és a Semmering hegy alján; vasipar. 
Mus (lat.), egér. 
Musa (lat.), múzsa, 1. múzsák. 
Musaeos, 1) mythikus görög költő, 2) görög gram

matikus, az V. szdban Kr. u. »Hero és Leander* 
szerelmi eposz szerzője. 

Musaeum (gör.), 1. múzeum. 
Musaeus J á n o s K á r o l y Á g o s t , német iró, szül. 

1735. márcz. 29. Jenában, 1770 óta gymnasiumi 

tanár Weimarban; f 1787. okt. 28. Főműve a német 
népmesék gyűjteménye (1782 — 87.). 

Musagetes (gör., = muzsavezér), Apolló és Herak-
les mellékneve; ma a műpártoló értelemben hasz
nálják. 

Musa szigetek, 3 franczia sziget az adeni öböl
ben, a Tadsurra-öböl bejáratánál, a szintén franczia 
Obokkal szemben. 

Musca (lat.), légy. 
Muscardine, a selyemhernyóknak a botrytis bassi-

ana nevű penészgomba által okozott betegsége. 
Muscarin, a légyölő galócza, agaricus muscarius, 

alkaloidja, színtelen, szagtalan, íztelen, szörpszerü; 
mérges. 
Musci (lat.), mohok. 
Muscovade, a czukornádból sajtolás utján nyert, 

többnyire sárgás szinü, szemcsés, ragacsos czukor; 
g y a r m a t c z u k o r n a k is nevezik, nagy mértékben 
szállítják Európába tisztítás végett. 

Musculus (lat.), izom. 
Musica (lat.), zene, 1. muzsika. 
Musik (or.), a paraszt orosz neve. 
Musir (arab), a török hadseregben tábornagy, a 

polg.-i kormányzatban miniszteri rangú főhivatalnok. 
Muska, község Alsó-Fehér m., 1386 lak. 
Muskatdió, szerecsendió, 1. e. 
Muskó S á n d o r , szegedi törvényszéki elnök, szül. 

1841.szept. 15. Szegeden, 1869-ig bpesti ügyvéd, 
ekkor csatád-szöregi kir. kincstári urad. alügyész. 
1872. szegedi kir. ügyész, 1885. u. o. elnök. 
Muskotály bor, Francziaországban, Szicziliában, 

Olaszországban Nápoly környékén (lacrimae Christi, 
1. e.), Spanyol- és Görögországban termő veres és 
fehér édes bor. 

Muskotálydió, szerecsendió. 
Muskotálydióolaj , szerecsendióolaj. 
Muslicza, drosophila funebris, kis, sárgás légy 

éléskamrában, boros pinczékben; petéit savanyu 
anyagokba (eczetbe) rakja, hol aztán álczái meg
jelennek. 

Musselin, finom, áttetsző, sima, sávozott v. át
tört, kevéssé sodrott fonálból készülő j gyapotszövet, 
gyengéden piheszerü felületű; a keletindiai m. kül. 
finom és gyengéd fogásu. 

Musselin-üveg, homályos alapon áttetszően v. 
áttetsző alapon homályosan mintázott üveg, melyen 
a mintát ólomüvegpor felolvasztása v. zománczozás 
utján állítják elő. 

Musset (müszé) Al f réd , franczia költő, szül. 
1810. decz. 11. Parisban, Sand George kedvese, 
1852 óta az akadémia tagja; f 1857. máj. 1. Irt 
verset, színmüvet stb. A romantikus iskola egyik 
legkiválóbb alakja; költeményeit erőteljes jellemzés, 
a nyelv szépsége és a versforma tökélye tünteti ki. 
Műveiből sokat magyarr^ is fordítottak. 

Mussiv arany, 1 rész kén, 1 rész ón és 1 rész szal-
miak higanynyal v. anélkül való hevítése utján elő
állított aranyfesték. 

Mussiv ezüst, 3 rész bismut, 3 rész ón és l'/a rész 
higany hevítése által nyert, igen finom porrá dör
zsölt ezüstfesték. 

Mussumba, a Lunda birodalom (Nyugat-Afrika) 
fővárosa. 

Must, 1. bor. 
Mustár, a fekete és fehér m.-növénynek kisajtolt, 

megőrölt, vízzel, ecz ettél vagy musttal besűrített 
magva, melyet nagyban gyárilag állítanak elő Né
metországban, Ausztriában (Krems) és főleg Fran-
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cziaországban, ez utóbbi a legkedveltebb; legtöbb 
m.-t ad a kereskedelemnek Hollandia és Orosz
ország. 
Mustárliszt, farina seminum sinapis, a hevenyé

ben összetört magvak langyos vizzel péppé alakulva 
adják a m.-et, mely a gyógyászatban borogatások 
alakjában bőrvörösitőül szolgál. 

Mustárolaj, őrölt m.-magnak vizzel való keverése 
által előállított olaj, melyből lepárlás utján a mag 
lerakódik ; kéncyanallylból áll, színtelen v. sárgás-
szinü, erős, átható szagú, hólyaghúzó szerül szol
gál; mesterségesen gly^erinből is nyerhető. 

Mustárszesz, 1 rész mustár és 50 rész szesz oldata, 
bedörzsölések alakjában bőrizgató, bőrvörösitő. 

Mustra, ném. Mustéi-, 1. minta. 
Mustrabirka, 1. juhok. 
Mustrakos, 1. juhok. 
Műszabály, 1. műszerüség, műelmélet. 
Muszáj, a ném. muss sein (= meg kell lenni) 

elferdítése. 
Műszaki, minden, ami vmely ipar üzemére, a mű

vészetek anyagi részére, a mérnöki szakbeli teen
dőkre vonatkozik. 
Műszaki csapat, a hadseregnek azon része, mely 

a különféle m. teendőket végzi, mint: hadmérnöki 
ezredek, hidászezred, vasúti- és távirda-ezred, to
vábbá a tüzérség, s különösen a tüzérségi anyago
kat előállító intézetek. 

Műszaki tanács, a kereskedelmi minisztériumban 
kebelbéli műszaki tisztviselőkből egy ideig fennálló 
osztály; a földm. min.-ban vizépitészeti tanács a 
neve; kültagjai is vannak. 

Műszaki tanácsos, a kereskedelmi és földművelési 
minisztériumban és a közmunkák tanácsában alkal
mazott VII. rangosztályu műszaki hivatalnok; az 
országos vizépitészeti tanácsba (1. e.) a miniszter 
által kinevezett kültag is e czimet viseli. 

Műszép, a természeti széppel ellentétben az a szép, 
mely a művészetek alkotásaiban nyilvánul (1. szép). 

Műszer, általában minden pontosabb munka vég
zésére szolgáló eszköz, különösen mérnöki, csilla
gászati stb. eszköz. 
Műszerüség, a művészetben meghonosult szoká

soknak, hagyományoknak, mint az idő által szente
sitett szabályoknak (műszabályok) megtartása a 
művész részéről. 

Muszka, község Arad m., 1011 lak. Régi neve 
Meszt volt, vára elpusztult. 
Muszka, az oroszok népies neve (a »moszkov, 

moszkoviták« névből). 
Muszkavezető, igy nevezték a szabadságharcz 

után azokat, kik a hazánkba betört oroszoknak ke
zére jártak, főleg a muszka táborban működő s 
osztrák részről oda rendelt magyarokat. 
Muszkva, baribal, ursus americanus, 1. medve. 
Műszók, 1. műnyelv. 

. Műszótár, vmely tudomány műszavait, műkifeje-
zéseit tartalmazó szótár. 

Musztafa t ö r ö k s z u l t á n o k : 1) I. M., III. Moha
med fia; 1617. követte testvérét I. Achmedet az 
uralkodásban; 3 hónap múlva börtönbe vettetett s 
csak II. Ozmán halálával 1620. tudott ismét trónra 
jutni, 1623. szeptemberben újra letétetett s 1639. a 
börtönben megfojtatott ; — 2) II. M., Mohamed fia, 
1695. követte nagybátyját a trónon; 1699. a karlo-
viczi békében lemondott Temesvár vidéke kivételé
vel az addig birt magyar területről, f 1703.: — 
3) III. M., III. Achmed legidősb fia, 1757—1774-ig 

uralkodott; — 4) IV. M., I. Abdul Hamid legidősb 
fia; 1807. jutott trónra; 1808. megöletett. 

Musztahflsz, a török népfelkelés. 
Mutacismus (lat.), egyes betűk, főleg az ajakhan

gok hibás v. hiányzó kiejtése. 
Műtan, erőműtan (1. e.). 
Műtanrendőri bejárás, 1. bejárás. 
Műtárgy, az ut- és vasútépítésnél a földmunkában 

előforduló műépitmény,mint: hid, áteresz,támfal stb.; 
ált. művészeti terméket, alkotást jelent. 

Mutasd meg a világnak, Hogy még erőd szilárd, 
Hogy ezredes fokodnak Uj ezredév sem árt. Mutasd 
meg, mit vihet ki Erős szivláng alatt Az elszánt
ság hatalma, És az érez akarat. B a j z a József: Éb
resztő (1845.). 

Mutaserif (arab), török sandsák kormányzója. 
Mutatio (lat.), a hang változása az ivarérettség 

idején. 
Mutatis mutandis (rövidítve m. m.), a kellő vál

toztatásokkal. 
Mutató, mérő műszerek azon része, melyre a mé

rendő egységek számbeli értékei vannak feljegyezve, 
a leolvasandó értéket mutató jelzi. 

Mutató névmás, 1. névmás. 
Mutató nomine de te f a b u l a n a r r a t u r (lat.), 

más a név, de rólad szól a történet, H o r á c z szavai 
(Sat. I. 1, 24.). 

Műterem, a t e l i e r (1. e.). 
Műtét, operatio, minden mechanikus, véres utón 

való v. a nélküli beavatkozás sebészi eszközök se
gélyével biz. gyógyczél elérésére. 

Muth, egyiptomi istennő, Ammon felesége. 
Mutitas (lat.), némaság. 
Mutne, község Árva m., 1636 lak. 
Műtő, operateur, a műtétet végző sebész; olyan 

orvos, a ki oklevele megszerzése után még néhány 
évig vmely sebésztanár vezetése alatt magát a sebé
szetben gyakorlatilag kiképezte. 
Műtörténet, a képzőművészetek eredetének és fej

lődésmenetének szakszerű tárgyalása, tekintettel a 
kiválóbb művészek életére és egyéni fejlődésére. A 
m.-nek mint tudománynak megalapítója Winckel-
mann (1764), magyar művelői: Ipolyi Arnold, Henszl-
mann Imre, Rómer Flóris, Pasteiner Gyula, Szana 
Tamás, Prém József stb. 
Műtrágya v. mesterséges trágya különféle van al

kalmazásban, igy: csontliszt, chili-salétrom, gipsz, 
kénsavas káli, Thomassalak, concentrált marhatrágya, 
csontszén, superphosphát, guanó, repezepogácsa stb. 

Mutsuhito, Japán császára ( t enno v. m i k á d ó ) , 
szül. 1832. nov. 3. Kiotóban. 1867. követte atyját, 
Osahitót a trónon, 1868. székhelyét Kiotóból To
kióba (Jedo) helyezte át és a Meiji (fölvilágosult) 
nevet vette föl. Jeles tanácsosoktól környezve, nagy 
reformtevékenységet fejtett ki, európai kultúrát ho
zott be és Japánt a polgárosult országok sorába 
igyekszik emelni. Nagyban rokonszenvez a keresz
ténységgel s nem lehetetlen, hogy felveszi a keresz
tény vallást. 1881. október 12. jelentette ki, hogy 
alkotmányt ad népének, a melynek ünnepélyes köz
zététele 1889. febr. 11. történt meg. 1868. nőül vette 
Hamkot, egy főnemes leányát; a trón örököse Ham 
herczeg egyik feleségétől született. 

Mutuum (lat.), kölcsön; mutualis, kölcsönös. 
Mutyiban, közösen, ketten együtt, a francz. moitié 

= fél szóból. 
Művaj, III. Napóleon ösztönzésére először F. Mége-

Mourriez által 1869. ürü- v. marhafaggyuból előálli-



M MUVAKOLÁS 
1216 

MÚZEUM 

tott, tejjel, édes íróval v. aludttejjel kezelt zsiradék, 
melyet felolvasztanak és mikor kissé megmerevült, 
kisajtolják. A készítés módja különböző gyárakban 
különböző; a m. szagtalan, tiszta izü, főleg oleinból, 
kevés palmitin- és stearinból áll és van benne 6—8°/0 
viz is. Tömegesen állítja elő Paris, Szt-Pétervár, 
Moszkva, Milano, Innsbruck, Triest, Brüssel, New-
York és hazánkban is készítenek m.-at; a forgalom
ban határozottan megjegyzendő, hogy nem valódi 
v. és a vajjal keverése tilos. 100 kg. nyers faggyú
ból mintegy 22 kg. m.-at készítenek. 

Művakolás, falaknak bevonása v. díszítések készí
tése finomabb habarcskeverékből, mint gipsz, mész, 
márványpor stb.; a rómaiaknál s különösen a XVIII. 
szdban a rokokó idejében virágzott. 

Művelés, mindazon tevékenység, mely által vmely 
tárgy nemesbül v. bizonyos czélra alkalmassá válik; 
ezért épugy beszélhetünk egy szántóföldnek, rétnek, 
szőlőnek m.-éről, mint az emberi szellemnek, testi és 
lelki tehetségeinknek, művészeteknek, tudományok
nak stb. m.-éről azaz fejlesztéséről. A m.-nek a szó 
utóbbi, szellemi értelmében a m ű v e l t s é g (1. e.) az 
eredménye. 

Művelet, bizonyos czél elérése végett megejtett szel
lemi v. mechanikai munka, pl. az összeadás számtani 
m.; a lepárlás vegytani m.; a testi erőt igénylő 
munka mechanikai m. 
Művelődés, 1. műveltség. 
Művelődési réteg, kultur r., 1. czölöpépitmény. 
Művelődéstörténet, c u l t u r h i s t o r i a , az emberi

ség fejlődésmenetének oly történeti tárgyalása, mely 
kiválóan a közműveltség tényezőivel (vallás, tudo
mány, művészet, ipar, kereskedés, közigazgatás, 
törvénykezés stb.) foglalkozik, mig a nemzetek külső 
(politikai) történetét csak annyiban adja elő, a meny
nyiben a műveltségi állapotok megvilágítására és 
méltánylására szükséges. Ha a m. a műveltség összes 
tényezőire s a világtörténelemben szerepelt vala
mennyi népre kiterjeszkedik, á l t a l á n o s m. a neve, 
ha ellenben a műveltségnek csak egyik v. másik 
tényezőjével v. csak egyes nép művelődésével fog
lalkozik, r é s z l e g e s m.-nek nevezzük, s ez esetben 
tárgya szerint lehet: irodalomtörténet, jogtörténet, 
műtörténet, az ipar és kereskedés története, a poli
tikai szónoklat története, egyháztörténet stb. Általá
nos m.-i munkák magyar nyelven: P. Szathmáry 
Károly, Az emberi művelődés története, második 
kiadás, Bpest, 1879., Bihari Péter, Ált. és hazai 
művelődéstört. 2 köt. 1884., kisebb művek György 
Aladártól (1875.) és Sebesztha Károlytól (1890.). 

Műveltető ige, verbum causativum, oly ige, mely 
azt fejezi ki, hogy az alany mással végezteti a cse
lekvést, pl. a gazda fát h o r d a t a béressel. 

Műveltség, cultura, Tylor meghatározása szerint 
összfoglalata a tudománynak és művészetnek, val
lásnak és erkölcsnek, törvényeknek és szokásoknak 
s mindama képességeknek, melyeket az ember mint 
a társadalom tagja kifejlesztett s elsajátított. A fej
lődésnek azon menetét, melynek folyamán az ember 
e javak birtokába jutott, m ű v e l ő d é s névvel jelöl
jük. A m. egész birodalmát 3 területre szokás osz
tani: az e r k ö l c s i műveltség körére, melyhez vala
mely nép v. korszak politikai, vallási és társadalmi 
állapotait soroljuk; az é r t e l m i m. területére, hova 
mindaz tartozik, a mi a nyelvre és irodalomra, isko
lára és tanításra vonatkozik, s végül a t e c h n i k a i 
m. körére, melyhez a földművelést és ipart, a közle
kedési eszközöket s a külső ügyességeket számítjuk. 

Beszélünk á l t a l á n o s és s z a k m ű v e l t s é g r ő l is. 
Az általános m. alatt a modern műveltség egész kö
rében való, de inkább csak a főbb dolgokra vonat
kozó tájékozottságot értjük, mig a szakm. az isme
reteknek vmely egyes ágára szorítkozik, de ebben 
aztán teljes otthonosságot jelent. 

Műves v. m í v e s , régi nyelvünkben 1) munkás; 
2) kézműves. Megvan az aranyműves, kőműves, réz
műves stb. szavakban is. 

Művész, 1) ki vmely művészet terén önálló tevé
kenységet fejt ki; — 2) vmiben kiválóan ügyes, jár
tas, gyakorlattal biró. 

Művészet, az emberi szellemnek azon alkotó, te
remtő képessége, mely a szépnek megfelelő formák
ban való kifejezésére irányul (a m. a rutát is ábrá
zolja, de a mű maga ilyenkor is szép). Lényegesen 
különbözik a m. a mesterségtől. Ennek feladata a 
hasznost és czélszerüt előállítani, mig a m.-nek czélja 
tisztán a szép kifejezése. E két czélt egybeolvasztani 
igyekszik a műipar (1. e.). A m.-ek sokféle felosztása 
közül ujabban a Schasler Miksáé van leginkább el
fogadva. E szerint vannak: 1) s i m u l t á n m.-ek, 
melyeknek a térbeli egymásmellettiség a lényege, ilye
nek: az építészet, szobrászat és festészet (képzőmű
vészetek), é s 2 ) s u c c e s s i v m.-ek, melyekben az idő
beli egymásutániság a lényeges momentum, ide tar
toznak: a költészet, a zene és a színészet (mimika). 
Egy régibb felosztás t á r g y a s és t á r g y a t l a n mű
vészeteket különböztet meg; amazokhoz a költésze
tet, szobrászatot és festészetet sorolja, melyek a ter
mészetből v. az emberi életből vett jelenséget vagy 
alakot állítanak elénk, emezekhez pedig az épitésze-
tet és a zenét, melyek ily tárgygyal nem birnak. 

Művészet és tudomány, pro literis et artibus, osz
trák-magyar érdemjelvény a tudomány és művészet 
terén szerzett kiváló érdemek jutalmazására. Alapí
tottál. Ferencz József király éscsászár 1887. aug. 18. 
Művészeti iskola, rendesen állami felsőbb szakis

kola a képzőművészetek és zene számára; itt nyerik 
felsőbb kiképzésöket a művészi pályára készülők; a 
tanárok a legtöbbször gyakorló művészek. Ilyen szak
iskolák: országos m. kir. zene- és színművészeti 
akadémia (szini tanoda), orsz. mintarajztanoda és 
rajztanárképezde, m. kir. iparművészeti iskola, m. 
kir. festészeti mesteriskola, m. kir. üvegfestészeti is
kola mind Budapesten, ugyanitt a nemz. zenede és 
budai zeneakadémia és a zenedék Debreczenben, 
Kecskeméten, Kolozsvárt, Szabadkán, Szegeden. 

Művész hazája széles e világ; A hirnév országut-
ját lakja ő, S ez út hosszába minden olajág, Minden 
babér az ő számára nő. A r a n y J.: A költő hazája. 
Műzene, a zeneszerzőktől eredő zene ellentétben a 

népzenével, továbbá a magasabb stílű klasszikus 
zene szemben a könnyedebb zenei fajokkal. 
Múzeum (musaeum), 1) a múzsák temploma, 2) át

vitt értelemben a tudom, és művészet ápolására szen
telt intézet, az Akadémia* előképe, hol tudósok és mű
vészek az állam költségén folytatták tevékenységü
ket. Ilyen volt az ó-korban Ptolomaeus Philadelphos 
(284 — 246. Kr. e.) által alapított alexandriai m. 
s az ennek mintájára keletkezett pergamoi, antio-
chiai, konstantinápolyi stb. m.-ok; 3) a középkor 
végétől kezdve ritkaságok, természeti és műtárgyak 
gyűjteménye. Ez utóbbi fogalmából fejlődött ki mai 
jelentősége, mely szerint az nem egyéb, mint vala
mennyi tudományág és művészet tárgyainak és ter
mékeinek tudományos és szemléltető rendszerben fel
állított gyűjteménye. Mint ilyennek, kettős czélja van, 
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a) megőrizni az illető tárgyakat a tudományos világ 
számára, b) azok kiállítása által a nagy közönség 
érdeklődését, tudományos és müérzékét fejleszteni. 
Az összes tudomány- és művészeti ágakat felölelve, 
számtalan csoportra oszlik, de ezek mind két főcso
portba egyesíthetek, u. m. a m ü t ö r t é n e t i máskép 
h u m a n i s z t i k a i , és a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
m.-ok csoportjába. Az előbbihez tartoznak a képző
művészeti, ethnografiai, régiség- és könyvgyűjtemé
nyek, s a csoport külön faját tevő ipar- és kereske
delmi m.-ok; a másik állat-, növény- és ásványtani, 
anatómiai, geológiai, vegytani, fizikai stb. csopor
tokra oszlik. Ez utóbbiak túlnyomóan szakszerű jel
leget viselvén, általános művelődési szempontból a 
m ü t ö r t é n e t i m.-ok kiváló jelentőségűek. A legelső 
ilyen volt a Mediciek flórenczi m.-a. A mai világhírű 
m.-ok közt említendők a párisi Louvre (1. e.) és a 
londoni British m. (1. e.), a római vatikáni, laterani 
és capitoliumi m.-ok, a nápolyi Museo Nazionale, a 
tlórenczi Pitti- és Uffizi-képtárak és a Bargello, a 
pétervári Eremitage, a berlini, drezdai és müncheni 
udv. m.-ok és képtárak, a Germanisches m. Nürn
bergben. A bécsi cs. és kir. udvari gyűjtemények az 
elmúlt évtizedben egyesittettek a mütörténeti és ter-* 
mészettudományi m.-ok két óriási és pazar diszszel 
kiállított palotájában. Hazánkban első a Magyar 
Nemz. Múzeum (1. alább) és az Orsz. Képtár (1. 
K é p t á r ) , továbbá az I p a r m ű v é s z e t i m., mely 
1873., a T e c h n o l ó g i a i m., mely 1883. s a Ke
r e s k e d e l m i m., mely 1886. alapíttatott. A bpesti 
egyetemnek is vannak szakszerűen berendezett or
vosi és term.-tudományai m.-ai. Vidéken az E rdé 
lyi M. (1. e.), és az egyes vármegyék régészeti és 
történelmi társulatainak kisebb-nagyobb gyűjtemé
nyei. 

Múzeum, M a g y a r N e m z e t i , az ország első mú
zeuma, nemzeti közadakozásnak köszöni felállítását. 
Alapját Széchenyi Ferencz gróf vetette meg 1802. nov. 
25., midőn könyvtárát a nemzetnek ajándékozta; Jó
zsefnádortól indult ki az eszme, hogy régiség- és ter
mészetrajzi gyűjtemények létesítésével az intézet való
ságos múzeummá alakittassék át s az 1807. ország
gyűlés a hadi adó minden forintjától i garast rendelt 
a fölállítandó Nemz . M ú z e u m alapjára. 1810. állít
tatott fel az éremgyüjtemény és az ásványtár, 1811. 
az állattár. 1813. a m. jelenlegi telke országos költsé
gen vétetett meg. Nagy lendületet nyert a m. ügye az 
1832/36. országgyűlés alatt, midőn 1832. Jankovich 
Miklós gazdag régiség-, könyv-és oklevélgyűjteménye 
125.000 ezüst frton megvétetett; az 1836: XXXVII. 
t.-cz. 500.000 frtot szavazott meg egy uj m.-épület 
emelésére. 1835. Illésházy István könyvtárával, 1836. 
pedig Pyrker J. L. egri patriarcha-érsek képtárával 
gyarapodtak a m.-i gyűjtemények. 1836. tették le az 
uj épület alapkövét; az uj épület 1846. adatott át 
rendeltetésének, de teljesen csak a 70-es évek elején 
fejeztetett be, a midőn lépcsőházát Than Mór és Lotz 
Károly magy. történelmi tárgyú falfestményekkel díszí
tették. Az intézet első igazgatója Miller Jakab Ferdi
nánd volt (1802—23.), kit Haliczky Antal és Horvát 
István helyettes igazgatók után Kubinyi Ágoston 
(1843—69.) követett, 1869. Pulszky Ferencz nevez
tetett ki igazgatóvá. A m. 5 osztályra oszlik, melyek 
mindenike élén 1 igazgató-őr áll. 1) K ö n y v t á r 
(Széchenyi-országos könyvtár), a katalógusok ter
mein és az olvasó-termen kivül 12 nagy termet és 3 
folyosót foglal el; a 300.000 kötetnyi nagy könyv
táron kivül ide tartozik még az 1886. felállított hírlap-
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felállítva a D e á k - s z o b a is, melyben Deák Ferencz 
bútorai és a reá vonatkozó ereklyék és kegyeleti tár
gyak őriztetnek. Az épület udvarát a l a p i d a r i u m , 
a hazánk területén talált római kőrégiségek gyűjte
ménye foglalja el. Kubinyi Ágoston: A m. n. m. 
(1861.), Mátray Gábor: A m. n. m. korszakai (1868.) 
és egyes apróbb ismertetések az Arch. Ért., Magy. 
Könyvszemle, Századok, Természetrajzi Füzetek stb. 
hasábjain. 

Múzsák, a görögöknél a különböző művészeti ágak 
istennői, 9 volt: Klio (történetírás), Melpomene (tra
gédia), Thalia (komédia), Kalliopé (hősköltemény), 
Uránia (csillagászat), Euterpe (lantos költészet), 
Polyhymnia (ének), Erato (szerelmi dal), Terpsichore 
(táncz). Vezetőjük Apolló (Musagetes), eleinte az 
Olympuson, később a Helikonon és Parnassuson 
laktak. A rómaiaknál Camenák. 
Muzsika (gör.), ars musica, a múzsák művészete; 

mivel Homérnál és Hesiodnál a múzsák csak mint az 
ének és táncz istennői szerepelnek, már a görögök 
»musiké techné« (muzsai művészet) a l a t t a z e n é t 
értették. 

Muzsla, község Esztergom m., 2696 lak. Járásbir. 
Muzsna, 1) község Nagy-Küküllő m., 1803 lak. Gót 

stilü ref. temploma és nagy orgonája ; — 2) község 
Udvarhely m., 1012 lak. 
Muzulmán, mohammedán vallású török. 
Mvután-tó, 1. Albert Nyanza. 
Myalgia (gör.), izomfájdalmasság. 
Myasthenia (gör.), izomgyengeség. 
Mycelium, 1. gombák. 
Mycoderma, gombafaj a saccharomyceták rendjé

ből; rendszertani helyzete még nincs megállapítva. 
A m. aceti, Pasteur, hasadó gombának tekintik, kö
zépen behúzódott pálczikákból áll, melyek hajlam
mal birnak, hosszú lánczok alkotására és szeszes 
folyadékokon fehér sűrű borítékot alkotnak. E mel
lett az alkoholt eczetté változtatják. A m. vini, bor
seprő, különböző sacharomyces-fajok, melyek a sző-
ló'bogyókon élnek; a nedv kipréselésénél abba bele
jut és azonnal megindítja az erjedést. A m. cerevisiae, 
8—9 mikromilliméter h., a sör erjesztésénél hasz
nálják. 

Mycosis (gör.), ezen elnevezés alá foglaltatnak a 
hasadó gombák által okozott betegségek, továbbá 
egyes szövetek olyan bántalmai, melyek közvetlenül 
penészgombák behatása folytán állanak elő. Alibert 
szerint gomba-alaku kinövésekkel járó bőrbántalom. 

Mydriasis (gör.), betegség vagy orvosságnak (pl. 
atropin) a szembe csepegtetése által előidézett láta-
tágulat. 

Mydriatica (gör.), látatágitó szerek, melyek a láta 
szűkítő izmát bénítják: belladona, hyosciamus, atro
pin, cocáin stb. 

Myelitis (gör.), gerinczvelőlob. 
Myeloma (gör.), velős daganat. 
Myelomalacia (gör.), gerinczvelőlágyulás. 
My house is my castle (ang., máj hóz iz máj 

kasztl): az én házam az én váram! régi angol jog
elv, melyben a biztosított személyes szabadság nyer 
kifejezést. 
Mykale, előhegy Kis-Ázsiában, Samos szigettel 

szemben, hol 479 Kr. e. a görögök tengeri ütközet
ben a perzsákat legyőzték. 

Mykenae, Agamemnon székhelye Argolisban, a 
királysírok kiásatását 1875. Schliemann eszközölte. 
Mykologia (gör.), a gombákkal foglalkozó tudo

mány. 

Mylady (ang., milédi), nagysád, asszonyom. 
Mylitta (Baaltisz, Bélit = úrnő), a babyloniaiaknál 

és assyriaiaknál Baal (1. e.) neje. 
Mylodon, ásatag állatfaj a foghíjasok (edentata) 

rendjéből; a megatheriumhoz hasonló, otromba 
állatok. 
Mylord (ang., milord), kegyelmes uram. 
Mynheer (holl., májnher), uram; tréfásan így neve

zik a hollandiakat. 
Myocarditis (gör.), szivizomlob. 
Myologia (gör.), izomtan. 
Myoma (gör.), uj képlet, mely harántcsíkolt izom

rostokból (rhabdomyoma) v.sima izomsejtekből (leio-
myoma) áll. Az előbbiek a nyelvben, herékben, szív
ben, hüvelyben, az utóbbiak a bőrben, bárzsingban, 
gyomorban, belekben, dülmirigyben, petefészkekben, 
anyaméhben. Kezelésük: kiirtás. 
Myopia (gör.), rövidlátás; m y o p s , rövidlátó. 
Myorheuma (gör.), izomcsúz. 
Myorrhexis (gör.), izom-, ínszakadás. 
Myosin, az izmokban a halál után fellépő fehérnye, 

mely a hullamerevséget okozza. 
Myosis (gör.), a láta szűkülete. 
Myositis (gör.), izomlob, izomgyuladás. 
Myosotis, m i z s ó t (1. e.). 
Myotomia (gör.), az izom bőr alatti átmetszése 

izomösszehuzódás esetén. 
Myriad, tízezer. 
Myriagramm = 1 0 kg. 
Myrialiter = 100 hl. 
Myriameter = 1 0 km. 
Myriar = 100 hektár. 
Myrica (gyertya-, viaszmirtus), növény a myriceák 

rendjéből; a m. cerifera, Észak-Amerikában, viasz-
szal bevont termését gyertya gyanánt használják; 
a m. gali, brabanti m., Európában, Amerikában, 
leveleit férgek ellen használják irtószerül. 
Myricaviasz, az Egyesült-Államokban honos my

rica cerifera, az uj-granadai m. carassana és a dél
afrikai m. cordifolia gyümölcsein található, nyer
sen zöldes szinü, de a napon fehéríthető növény
viasz, mely 43—50° C.-nál olvad, Amerikában gyer-
tyakészitésre szolgál. 

Myriopoda, százlábúak. 
Myristica, szerecsendiófa. 
Myrliflor Cactus, Mérai Horváth Károly (1. e.) egyik 

irói álneve. 
Myrmeciasis (gör.), hangyamászás. 
Myrmex (lat.), hangya. 
Myrmidonok, a monda szerint Aegina lakói, kiket 

Zeus hangyákból (myrmex = hangya) teremtett; 
később Thessaliába vándoroltak s Peleus és Achilles 
alattvalói voltak. 

Myrobalan, az Indiában termő terminalia chebula, 
apró, feketeszinü gyümölcse, melyet 40 —45°/o cser
savtartalmánál fogva cserzésre és festésre haszna Inak. 

Myronsav, CjoHisNSaCÍo, a fekete mustár magvá
ban mint káliumsó létező glykosida; szabad állapot
ban nem ismeretes. A m.-savas kálium színtelen, 
selyemfényű, jegeczes tűkben fordul elő; a mustár
magban jelenlévő myrosin nevű erjesztő behatása 
alatt gyorsan allylmustár-olajjá, szőlőczukorrá és 
savanyu kénsavas káliummá bomlik szét. 

Myroxylon, balzsamfa, növény a pillangósak 
(papilionaceae) rendjéből. A m. pereirae, fa San-
Salvadorban, valamint a m. perui/erum, Dél-Ameri
kában szolgáltatják a peru-balzsamot; a m. toluife-
rum adja a tolu-balzsamot. 
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Myrrha, a balsamodendron m. mézgagyantája, 
Arábiában és a Somali-parton, barnássárga v. vö
rösbarna, balzsamos illatú, kissé kesernyés izü, sem 
vizben, sem borszeszben teljesen nem oldódik; sze
szes kivonatát (tinctura m.-ae) összehúzó szájvizek
hez használják. 
Myrthus, 1. mirtus. 
Myrtiformis (lat.), mirtusalaku; carunculae myrti-

forw.es, a szüzhártya maradványai. 
Myrtol, gyógyszer, a myrtus communis illó olajá

nak 160—170°-nál foiró része ; viztiszta, kellemes, 
frissítő szagú folyadék ; használják genyes hörglob, 
tüdőüszkösödés stb. ellen. 
Mysia, egykori tartomány Kis-Ázsiában az Aegaei 

tenger mentén. Hegye: Ida, folyói: Granikos, Ska-
mandros. Városai: Lampsakos, Ilion, Pergamon. 

Myskovsky V ik to r , a kassai áll. főreáliskola ta
nára, műépítész, szül. 1838. Bártfán. Számos műtör-
ténelmi tanulmányt irt, melyek a felvidéki, főleg 
bártfai középkori műemlékek ismeretéről nyújtanak 
tájékozást. Több kiállításon nyert kitüntetést, 1880. 
a m. tud. Akadémia lev. tagja. 

Mystax (gör.), bajusz. 
Mysterium (francz. mistéres, a latin m i n i s t e -

r i u m = istentisztelet szóból), igy nevezték a közép
korban divatos vallásos színjátékokat, melyek a 
XI. szd óta majd minden európai népnél feltalálha
tók. Eredetileg az egyházi szertartás kiegészítő ré
szét képezték, a mennyiben nagy ünnepeken, kará
csonykor, vízkeresztkor, nagypénteken, húsvétkor, 
a szentek, főképen Krisztus életének az ünnepi alka
lommal egybevágó jeleneteit ábrázolták papok és 
ministráns gyerekek a templomban v. a szabad ég 
alatt. Ez volt a liturgiái m. Később a papok kezéből 
a polgárokéba ment át ezen színi előadások rende
zése, a mi elvilágiasodásukat s komikus elemekkel 
vaió vegyülésüket vonta maga után. így született 
meg a my s t e r i u m - d r á m a , mint karácsonyi, viz-
kereszti, húsvéti v. passió-játék. Nem lehetetlen, 
hogy hozzánk a keresztény vallással együtt a litur
giái m. is átterjedt mindjárt a XI. szdban, de csak 
későbbi időből van rá biztos adatunk, hogy a pas
siót és feltámadást nálunk is előadták templomok
ban, városokban. A bártfai számadások (1. bártfai 
szini előadások) bizonyítják, hogy ott a XV. szd 
közepe óta sokszor adtak elő egyházi színmüveket 
az előkelőbb polgárok, hasonlóképen Pozsonyban, 
Lőcsén, Iglón, Nagy-Szebenben, Brassóban. Csakhogy 
ez előadások latin s még gyakrabban német nyel
vűek voltak, de valószínű, hogy a magyar hitközsé
gek utánozták német társaikat. Némely vidéken ma is 
divatosak a karácsonyi és vizkereszti játékok (bethle-
hemesek és három-királyok). Kétségtelen, hogy ejáté-
kok bölcsőjét a XIII—XIV. szdban kell keresnünk; 
népünk annyira kedvelte, hogy még a reformatio sem 
irthatta ki egészen. Eredeti magyar mysterium-dráma 
azonban, melyből (mint a külföldön történt) a világi 
szinmű sarjadhatott volna, nálunk nem fejlődött ki (1. 
dráma). Első gyűjteményük a Kisfaludy-társaság ál
tal kiadott ujabb Népköltési Gyűjtemény I. kötetében 
jelent meg, Gyulai Pálnak a m.-okról szóló értekezé
sével. Elszórtan a » Magyar Nyelvőr« egyes évfolya
maiban is találunk m.-okat. 

Mysteriumok, vallásos rejtelmek és titkos vallá
sos szertartások, melyekhez csak a beavatottakat 
bocsátották. Főleg a görögöknél és rómaiaknál dí

vott egyes istenségeknek ily rejtélyes cultusa, pl. az 
eleusisi, samothraciai m. 

Mysticismus v. m y s t i k a (gör.), titokzatos, rejtett 
dolgokkal való foglalkozás s a csodaszerü iránti 
hajlam; a theologiában és bölcsészetben azon irány, 
mely az istenséggel való rejtélyes és közvetlen köz
lekedést tűzte ki czélul. 

Mystiflkálni (francz.), elámítani, rászedni, meg
csalni; m.-catio, rászedés, csalás. 

Mythikus (gör.), regebeli, hitregei, mesés. 
Mythologia (gör.), h i t r e g e t a n , a mythusokról 

szóló tudomány; van egyiptomi, indiai, görög-római, 
germán, finn stb. mythologia. Magyar m.-ról (1. e.) 
alig lehet szó. Az ö s s z e h a s o n l í t ó m. czélja a ro
kon népek eredeti közös vallásos képzeteinek és fo
galmainak megállapítása s ennek alapján a vallások 
eredetének felderítése. 

Mythos (gör.), h i t r e g e , a történelem-előtti kor
ból származó oly mondák és elbeszélések, melyek 
isteni lényekről szólnak. Az ily elbeszélések eredeti
leg nem egyebek, mint az illető népnek a körülötte 
levő természetről s annak erőiről a képzelet segélyé
vel alkotott magyarázatai. A bor, dal, szelek, nap 
stb. istenei, a tündérek és óriások stb. mind meg
személyesített tárgyak v. fogalmak, a hozzá fűzött 
mesék pedig létezési körülményeik, hatásaik képes 
és személyesített kifejezései. Neptun belecsapja há
romágú szigonyát a tengerbe s ez habokat ver, v. 
Aeolus a barlangjában kiengedi tömlőiből a szeleket 
s vihart támaszt: nem egyebek, mint a vihar és 
szélfuvás természeti tüneményeinek személyesitései. 
Mindehhez dús phantasia és naiv hit volt szüksé
ges, a mi a népek őskorában nagyobb is volt mint 
ma, mikor lelki életünket főkép az értelem uralja. 

Mytilene, lakóinak művészet- és tudományszere
tetéről hires város Lesboson. 

Myxa (gör.), orrváladék, takony. 
Myxoedema, főleg nőknél észlelt betegség, mely

nél a bőr az arczon, végtagokon felduzzad, nyák
dús, az izmok sorvadnak, a szellemi működések 
gyengülnek. Rendesen több évig eltart. Lényege 
valószínűleg a pajzsmirigy kóros állapotával függ 
össze, a mennyiben a beteg pajzsmirigye sorvadt, 
vagy túlérzékeny és embereknél vmint állatoknál a 
pajzsmirigy kiirtása után a m.-hoz hasonló bánta
lom szokott kifejlődni. 
Myxoma (gör.), áttetsző, kocsonyaszerü, igen lágy 

kötőszöveti ujképlet; előfordul újszülöttek köldöke 
táján, az alsó állkapcson, a véredények és idegek 
hüvelyén, a gerinczagyban és agyban, hol nyomás 
folytán veszélyessé lehet. 
Myxomyceták (gör.), nyákgombák, a növény és 

állatvilág határán álló szerves lények, nyákszerü 
tömegből állanak (plasmodiumok), nyúlványokat 
bocsátanak ki és azokat ismét visszahúzzák, mozog
nak és spórák által szaporodnak. Ujabb kutatások 
szerint a váltólázat is plasmodiumok okozzák. 

Mzchet, kis város Tífusz közelében Orosz-Kauká-
ziában, dombon épült, melynek alján a Kur folyik: 
a IV. századból származó templom, s Georgia régi 
fővárosának romjai. Mikor a poti-tifliszi vasutat épí
tették, a város közelében kiterjedt sirmezőre akadtak, 
több ezer éves kősirokkal az anthropophag korból. 

Mziri ország, a Kongó államhoz tartozó ország 
Afrikában a Lualaba és Luapula közt, melyhez 
az Urua-föld déli része is tartozik. 
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N. 
N, mássalhangzó, orrhang, bár nem oly értelem

ben, mint a francziában; csak g és k előtt (pl. ing, 
m u n k a szavakban) ejtetik a franczia orrhanghoz 
hasonlóan. Mint római számjegy N = 900, s = 
900.000; a vegytanban N a nitrogén (légeny) vegy
jele; a kereskedelemben n = nettó; n. továbbá rövi
dítése a numerus, neutrum, nominativus szavaknak; 
ismeretlen név jelölésére N. N. jegyet szokás hasz
nálni (valószínűleg a nomen nescio = nevét nem tu
dom rövidítése). 

Nab, folyó Bajorországban, a Fenyves erdőben ered, 
Regensburg fölött a Dunába folyik. 
Nábob, 1) keletindiai dúsgazdag fejedelem; 2) a 

nagymogul birodalma egyik tartományának kor
mányzója ; — 3) a közbeszédben: dúsgazdag. 
Nabonaszar, Babylonia assyr helytartója 747—33. 

Kr. e. A N.-aera Kr. e. 747. febr. 26—324. nov. 12. 
számíttatik. 
Nabopalaszar, Babylonia királya, 626. Kr. e. fel

lázadt a syr uralom ellen, a chaldaeus ország meg
alapítója, f 604. Fia Nebukadnezar. 

Nabulus (a régi Szichem), keresked. város Syriá-
ban, 13.000 lak. 

Nachitsevan, 1) gyárváros Jekaterinoszlav orosz 
kormányzóságban a Don m., 20.000 lak.; 2) város 
Eri van orosz-kaukázusi kormányzóságban, kerületé
ben sóbányák. 
Nachod, város Csehországban a porosz határon, 

1866 jun. 27. a poroszok győzelme az osztrákokon. 
Nachtigal G u s z t á v , afrikai utazó, szül. 1834. 

febr. 23. Eichstedtben 1859. orvos Kölnben, 1863-tól 
1869-ig Algériában és Tuniszban, 1869. Tripolisz-
ból Fezzánon át Bornu szultánjához vitte a porosz 
király ajándékait, innen bejárta Borgut és Baghir-
mit s Wadain, Dar Furon és Kordofánon át 1874. 
Kairóba jutott; 1882. Tuniszban főconsul, 1884. 
Togo és Kamerun német fenhatóság alá helyezése 
után Ny.-Afrika birod. biztosa, f 1885. »Szahara és 
Szudán« ez. nagy munkát irt. 

Nacré chinois (franczia, sinoá), lakkozott áru 
gyöngyházzal kirakva. 

Nád, arundo, növény a pázsitfélék (gramineae) 
rendjéből. Fajai a fedő n., a. phragmites, bugája 
tág, puha füzérkéje 5 virágú. Európában, álló vizek
ben terem, házfedésre és falazásra használják. Az 
arundo donax, Dél-Európában és Észak-Afrikában, 
2—4 m. magas, Európa legnagyobb pázsitfüve, az 
a. festucoides tenuifolia 64 cm. mag., hazája Uj-Hol-
landia és az a. variegata aurea, dísznövények. 

Nadab, község Arad m., 2105 lak. 
Nadabula, község Gömör m., 430 lak. Papírgyár. 
Nádai Ezüstös, Ágai Adolf egyik irói álneve. 
Nádalni, az aczélt edzés által keményebbé tenni. 
Nadály v. piócza, kirudo, gyürüs féregcsalád a 

szivókásak (discophora) rendjéből. Garatjuk 3 félkör-
idomú, 30 — 90 chitinfoggal ellátott állkapocscsal 
van felszerelve, melyekkel a bőrt átfürészelik, szivó-
kájukat odaillesztik, midőn is légüres tér származ
ván a vér oda tódul s bárzsingjokból gyomrukba jut. 
Orvosi vérelvonásra használtatnak; ha teleszítták 
magukat, vagy sóval behintve, lehullanak. Egyszer 

jóllakva, két évig is böjtölnek; életkoruk 18—20 évre 
terjed. Petéiket szivacsszerű burokba ürítik ki. Öt 
pár szemük van, az első gyürün 4, a másodikon 2, 
a negyediken 2 és a hetediken 2, patkóalakulag el
helyezve. Fontosabb fajaik: a n é m e t n., h. medici-
nalis, hasa sötétzöld, fekete foltokkal; válfaja a 
h. officinalis, m a g y a r n., hasa olajzöld, egyszínű; 
a l e n g y e l n., h. chlorogaster, hasa világos-zöld, 
vörösbarna foltokkal v. azok nélkül. A haemopis 
vorax, l ó n a d á l y , az ivóvízzel az ember és állatok 
száj-, garat- és orrüregébe jutva a nyákhártyába ka
paszkodik s veszélyes vérzéseket okozhat; Észak-
Afrikában él. Nálunk a tompa fogai miatt orvosi czé-
lokra alkalmatlan l ó n a d á l y , aulacostomum nigre-
scens, fordul elő, csigákból, férgekből él. Egyes kis 
n. fajok, mint a h. ceylonica Dél-Ázsia erdeiben a 
nedves évszakban jelennek meg s ugorva támadják 
meg az embereket és állatokat. A branckiodella nevű 
n. a folyami rák kopoltyűin él. 

Nadály, község Bács-Bodrog m., 2330 lak. 
Nádas, 1) község Arad m., 2440 lak.; 2) község 

Pozsony m., 1279 lak. 
Nádasd, 1) község Abauj-Torna m., 992 lak.; 

2) község Baranya m., 2819 lak.; 3) község Borsod 
m., 1758 lak. Lemezgyártelep és barnaszén-bányák, 
évi termelés 900.000 mmázsa; 4) község Sopron m., 
1579 lak.; 5) község Vas m., 1054 lak. 
Nádaskay La jos , iró és szerkesztő, szül. 1816. 

okt. 30. 1 8 4 3 - 4 8 . a Honderű, 1849—1856. a Buda
pesti Hirlap segédszerkesztője, 1856 — 60. felelős 
szerkesztője, f 1860. szept. 15. Irt politikai, nemzet
gazdasági s irodalmi czikkeket, fordított színdara
bokat. 
Nádasd-Ladány, község Fejér m., 1385 lak. 
Nádasdy ( n á d a s d i és f o g a r a s f ö l d i ) grófi csa

lád, a XIII. sz. elejéig viszi fel származását. Tagjai 
már a XV. sz.-tól kezdve előkelő szerepet játszottak, 
de igazi emelkedését N. T a m á s nádornak köszön
heti, ki 1530. Fogaras várát és földjét és 1553. a 
báróságot kapta. A grófi rangot N. Pá l , Vas m. fő
ispánja 1625. szerezte meg. N. M i h á l y cs. k. kama
rai elnök és államminiszter, 1828. osztrák grófi ran
got nyert. A család 1751. a » Komárom vm. örökös 
főispánja« czimet kapta. — 1) F e r e n c z gróf, orsz.-
biró, Pál gr. Vas m. főispánjának (f 1673.) és Révay 
Juditnak fia, szül. 1625. körül; már 8 éves korában, 
1633. vasmegyei főispán, 1643. áttért a kath. hitre, 
1645. kir. tanácsos, 1646. főkamarásmester, 1655. 
június 27. országbíró. O volt a leggazdagabb ember 
az országban, kortársai magyar Krősusnak nevezték. 
Irodalommal is foglalkozott; neki tulajdonítják a 
Mausoleum regni Hung. regum ez. képes munkát, 
mely Nürnbergben 1664. jelent meg. A Wesselényi 
nádor által megindított mozgalomban részt véve, 
a nádor halála után annak egyik vezére, de midőn 
a bécsi udvar gyanút fogott, besugásokkal iparko
dott a veszélyt a maga fejéről elhárítani. Ez nem si
került; 1670. szept. 3. Pottendorfban elfogatott és 
1671. ápril 30. a bécsi városháza udvarán kivégez
tetett. Holtteste Lékán az augustinusok sírboltjában 

[temettetett el. Mesés vagyonát elkobozták, 11 gyér-
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meke mindössze kapott 165.000 frtot. — 2 ) F e r e n c z 
gróf, Mihály gróf államminiszter (szül. 1775. szept. 
6., t 1854. márcz. 18.) fia, szül. 1801. ápril. 1. 
1857 — 1860. osztrák igazságügyminiszter, majd a 
reichsrath elnöke és 1861. nov. 7-től 1865-ig erdélyi 
kanczellár, f Bécsben 1883. nov. 1. — 3) F e r e n c z , 
Tamás nádor fia, szül. 1555. hadvezér, a XV. szá
zad végétől sok csatában harczolt a török ellen; 
részt vett 1595. Párkány és 1598. Buda ostromában, 
1600. aug. 10. elfoglalta Pápát s 1603. szept. 29. 
Buda alatt megverte L#la Mohammed nagyvezért, 
f 1604. január 4. Neje volt a vérengzéséről hires 
Báthory Erzsébet (1. e.). — 4 ) F e r e n c z kalocsai 
érsek, szül. 1785., 1823. váczi püspök, majd titkos 
tanácsos hétszemélynök, és 1845. kalocsai érsek 
t 1851. jul. 22. — 5) F e r e n c z gróf, a főrendiház 
tagja, szül. 1842. jun. 28. Budapesten. Jogot hallga
tott és üg3'védi vizsgát tett, a vadász és hajósport te
rén fejtett ki nagy tevékenységet. — 6) F e r e n c z , 
L i p ó t gróf, táborszernagy, az országbíró unokája, 
Ferencz tábornok fia, szül. 1708. szept. 30. Regedén, 
Stájerországban. Katonai pályára lépve, mint ezre
des vett részt 1734—39. az olaszországi és rajnai 
táborozásban és mint lovassági tábornok az osztrák 
örökösödési háborúban, melyben Neuhaus elfoglalá
sán (1741. nov.) és a braunaui győzelmen (1743. 
május 9.) kivül főleg az 1744. július 1-i rajnai átke
lés bravourjával szerzett dicsőséget a magyar név
nek. 1745. jun. 3. részt vett a hohenfriedbergi ütkö
zetben és szept. 30. a soori csatavesztés után a 
győztes porosz táborba törve, elfoglalta a 2 millió
nyi hadi pénztárt. 1754. budai parancsnok és 1756. 
horvát bán lett. A 7 éves háborúban részt vett 1757. 
jun. 18. a kollini győzelemben, szept. 4. Wolzberg-
nél megverte Winterfeldet és szept. 12-én bevette 
Schweidnitzot. A leutheni ütközet után visszatért 
Horvátországba, f 1783. márcz. 22. Károlyváros-
ban. — 7) L i p ó t gróf, Ferencz tábornok fia, szül. 
1697.; előbb királyi kincstárnok, 1746. főlovász
mester és 1746-tól kanczellár volt. f 1758. máj. 31. — 
8) T a m á s nádor, szül. 1498., Bolognában és Rómá
ban tanult és II. Lajos kanczelláriájában kezdte pá
lyáját. A mohácsi vész után Ferdinánd megválasz
tatásán fáradozott. 1529., mint Buda védője, török 
fogságba került, honnan kiszabadulva János király 
pártjára állott és ettől Fogarast kapta adományban. 
Gritti cselszövényei által elriasztva, 1534. vissza
tért Ferdinándhoz, 1554. ápril. 15. nádorrá válasz
tatott, f 1562. jun. 2. Neje volt Kanizsai Dorottya, 
kinek kezével a Kanizsaiak óriási vagyonát öröklé. 
Károlyi Árpád és Szalay József: N. T. nádor családi 
levelezése (1882.). 

Náday F e r e n c z (családi nevén: Újhelyi Navratyll 
F.), a nemzeti színház tagja, rendezője és a szülé
szeti akadémia tanára, sz. 1840. Budapesten. Iskoláit 
itt végezte. Először 1862. a budai népszínházban 
mint énekes lépett fel »Don Juan« Leporellójában. 
1863. jutott a nemzeti színházhoz, melynek azóta 
állandóan tagja. Bonvivant és jellemszinész, de 
egyéb szerepkörből is játszott. Ujabban inkább sa-
lon-darabokban állandó kedvencze a nemzeti szín
háznak. Főbb szerepei: »Misantrop«-ból a márki; 
»Sok hűhó semmiért«-ből: Benedek; »Agglegények«-
ből: Mortimer; » Válás után« ; » Vadorzók «; » Párisi«; 
Jóbarátok«-ból: Tolosan. Csiky összes darabjaiban 
játszott és maradandó alakításokat teremtett. Több da
rabot fordított; francz.-ból: a »Ponbiquet család«-ot 
és »Uj c,zég«-et, melyek a nemzeti színház reper-

toir-darabjai. 1873. feleségül vette Widmár Katalint, 
a nemzeti színház akkori operaénekesnőjét, ki később 
a bécsi udvari opera tagja is volt öt évig. 1888-ban 
ülte meg 25 éves szinészkedésének jubileumát a 
»Párisi«-ban. 
Nádczukor, a czukornádban, juharfában, kukori-

czában, répában, pálmában, tökben, banánfában lévő 
czukoranyag; könnyen kristályosodik, igen édes izü. 
160°-nál megolvad, hideg vízben oldódik. Erősebben 
hevítve barna karamellé válik, erjedésre nem képes, 
de folytonos főzés mellett fermentumok és savak 
hozzátételével könnyen erjedő czukoranyaggá válto
zik át. Aljakkal kezelve a részben oldhatatlan s ac -
c h a r a t u m o k a t adja, melyek közül kül. a czukor-
mészésczukorbaryt fontos a melasszból való czukor-
nyerésre nézve. A n.-ot a salétromsav sóskasavvá 
változtatja át. A n.-ot ételekhez, gyümölcsbefőzés
nél, a gyógyászatban és karamell-készitésre hasz
nálják. 

Nádftdél, 1. fedél. 
Nádika, sylvia arundinacea, 1. nádi zenér. 
Nadir, perzsa sah, szül. 1668. Choraszánban, 1732. 

megbuktatta II. Thamasp sah-t és III. Abbas nevé-
"ben átvette a kormányzást, meghódította Georgiát 
és Arménia nagy részét, 1736. maga lépett a trónra 
és birodalma határait az Indusig, Kaspi tóig és Eu-
phratesig terjesztette ki; 1747. meggyilkolták. 

Nadir, az éggömbnek legmélyebben, a szemlélő alatt 
függélyesen fekvő pontja; talppont. 
Nádi rigó v. r igó zenér, sylvia turdoides, 1. nádi 

zenér. 
Nádi sármány v. n á d i v e r é b , emberyza schoeni-

clus, madár a pintyek (fringillidae) családjából; háta 
vörhenyesbarna feketés foltokkal, a hím feje, nyaka 
és hasa fehér, leblei és farka fehérrel s feketével tar-
kázottak, télen majdnem egészen fehér. Hazánkat 
télen látogatja meg. 

Nádi veréb, 1. nádi sármány. 
Nádi zenér, calamoherpe, madárfaj a zenérek (syl-

viidae) családjából; vizek közelében, nádasokban és 
legelőkön élnek. Ide tartozik a r i g ó z e n é r v. n á d i 
r i gó , sylvia turdoides, 21 cm. h., felül szürkésbarna, 
alul sárgás, torka fehéres: a s á s a s z., s. phragmi-
tis, 14 cm. h., a m o c s á r o s z., s. palustris; a ná
d ika , s, arundinacea, felül olajbarna, alul sárgás
fehér, tojása zöldesfehér; a s z ö k c s é s z ő z.,s. locus-
tella, felül olajbarna fekete foltokkal, alul fehér, mel
lén barna övvel, farka fekete. 

Nádlási haszonvétel , a jobbágyokat a telki állo
mányon felül illette. A nádas a földesúré volt, a jobbá
gyok csak használták. Az úrbéri rendezés az 1871: 
LIII. t.-cz. értelmében akkép történt, hogy a haszon
vételnek megfelelő nádastelket hasítottak ki, a jobbá
gyok tulajdonaképen, mely két holdnál kisebb, 8 hold
nál nagyobb nem lehetett. 
Nádméz, 1) a czukor régibb neve; — 2) a vándor 

méh által a háztetőt fedő nád üregébe rakott méz. 
Nádor v. n á d o r i s p á n (palatínus), rendi alkot

mányunkban a király után az első országos méltó
ság viselője. A tisztség eredetét Szt-Istvánig viszi fel, 
ki azt a frank királyok c o m e s p a l a t i n u s - a i n a k 
mintájára szervezte s a királyi udvar ügyeinek veze
tésén kivül főleg bíráskodási hatáskörrel ruházta fel. 
Mint az ország első nagy bírája és a királynak a 
törvénykezésben helyettese, vmint viszály esetén a 
király és nemzet között közbenjáró, szerepel az arany
bulla törvényczikkeiben. III. András ideje óta a ná
dorságválasztás utján töltetett be; rangban és hatás-
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körben évszázadokon át gyarapodva, a nádor az 
1485. törvényczikkben már a király valóságos hely
tartójaként lép fel, a ki trónüresedés és a király kis
korúsága alatt, mint ennek törvényes gyámja, az 
ország kormányát viszi, s mint az ország főkapitánya, 
az országos haderő felett rendelkezik. Az 1608. koro
názás előtti III. t.-cz. szerint a király által kijelölt 2 
róm. kath. és 2 protestáns egyén közül az ország
gyűlés választja; utóbbi időben az ország rendéi a ki
rályi kijelölő levél felolvasása nélkül az uralkodó ház 
főherczegei közül választották (Sándor-Lipót, József 
és István főhgeket), oly kijelentéssel azonban, hogy 
ezen eljárás a jövőben zsinórmértékül nem szolgál
hat. Ő volt a király távolléte alatt a helytartó (1608. 
k. e. XVIII., 1741 : IX. t.-cz.), az országgyűlés főrendi 
házának, a m. kir. helytartótanácsnak s a hétszemé
lyes táblának elnöke; mint ilyen, a királyi táblához 
alnádort és nádori itélőmestert nevezett ki; a nemesi 
fölkelés parancsnoka (1609 : LXVI., 1622 : XXIII., 
1715 : XXL, 1791 : V., 1808 : II. t.-cz.), Pest-Pilfs-Solt 
vm. főispánja, a jászok és kunok ispánja, főkapitánya 
és bírája. Az 1848 : III. t.-cz. a n.-t mint kir. helytartó 
személyét szent és sérthetetlen jelleggel ruházta fel s 
kezébe adta a miniszterek kinevezésének jogát. Ist
ván főhg nádor távozása és a szabadságharcz leve
rése után azonban az ország alkotmányával e mél
tóság is felfűggesztetett. Az 1867 : VII. t.-cz. a nádor 
mint királyi helytartó hatáskörét eltörölte s a nádor
választást addig, mig a nádor hatásköre a [minisz
teri kormányzat elveivel összhangzólag törvény ál
tal nemszabályoztatik, elhalasztotta. Franki Vilmos : 
A n.-i és országbírói hivatal (1863.). 

Nádor- v. Sárvíz- (1. e.) csatorna. 
Nádor-codex, régi magyar nyelvemlék, melyet 

Winkler Mihály pécsi kanonok 1801. a bpesti egye
temi könyvtárnak ajándékozott s az egyetem József 
nádor félszázados kormányának emlékezetére neve
zett el. íratása ideje 1508; tartalmát vallásos tanítá
sok, elmélkedések, legendák, egy passió és különféle 
imák képezik. Közzétette Toldy Ferencz, Buda, 1857. 

Nádor-csatorna társulat , legrégibb ármentesitő 
társulataink egyike, 1827. a XXXIII. t.-cz. alapján 
alakult a Sió és Sárviz vezető árkának és töltései
nek fentartása czéljából. Munkálkodását már 1829. 
befejezte, 1882. újjá alakult és Simontornyától 
Agárdig 48 km. hosszú töltést épített. Ártere Tolna-, 
Fehér- és Veszprém-megyék területére terjed, s 
46.603 holdat tesz. Székhelye: Székesfehérvár; köte
lékébe 42 község tartozik. 

Nádorhuszárok, a jász-kunságokból összeállított 
huszárezred, 1756. alakíttatott és vitézül részt vett a 
7 éves háborúban. Az 1848-iki szabadságharcz kitö
résekor útban volt Olaszország felé. Egy század 
(114 ember) Felső-Ausztriában megszökött és június 
9-én Kőszegre érkezett, más 3 század azonban rajta 
vesztett és kegyetlenül bűnhődött kísérletéért. Okt. 
29-én még 154 n.-h. érkezett Szakolczán át a magyar 
harcztérre, kik Virág Gida és Hollán Hugó hadna
gyok vezérlete alatt folyton csatázva vágták magu
kat Csehországon keresztül. 

Nádori adomány, a nádornak mint királyi helytar
tónak joga volt nemeseknek 32 jobbágytelekig ter
jedő jószágot adományozni, ez n. a.-nak (donatio 
palatinalis) neveztetett; érvénytelenség terhe mellett 
1 év alatt be kellett jelenteni a királynak. 
Nádparipa, nádszál, melyet a játszó gyermekek 

lábaik közé vesznek s mintha paripa volna, ugrán
doznak vele; annyi is mint v e s s z ő p a r i p a . 

Nádpatak, község Nagy-Küküllő m., 572 1.; fürdő. 
Nadrág, község Krassó-Szörény m., 1726 lak. Vas

bányák és vasgyárak. A N. vasipar-társulat bánya-
és kohó-ipart üz; fejtés alatt áll 15 vasércztelep, 
mely kristályos palákban fordul elő és barna, vörös 
mágnesvaskövet és mangánérczeket tartalmaz. A 
kohó-mühely áll nagy olvasztóból s öntödéből; to
vábbá hengerműből, lemezgyárból, gépműhelyből, 
szeggyárból és gőzfűrészből. 

Nadrágszerepek, oly férfi-szerepek, melyeket nők 
játszanak (pl. Romeo, Bellini operájában) v. női sze
repek, melyek férfi-öltözetben játszandók (pl. Fidelio 
Beethovennél). Operettekben igen gyakori (Konti 
»Eleven ördög*, »Suhancz« ez. operettéinek czim-
szerepe stb.). 
Nadragulya, maszlagos, 1. atropa. 
Nádszeg, község Pozsony m., 2132 lak. 
Nádszék, túlhevített vizgőz hatása által hajlé-

konynyá tett bikkfa rudakból készül s ülése, különö
sen előbb, nádkéreg szálakból volt fonva. 

Nádtippan, calamagrostis, növény a pázsitfélék 
(gramincae) rendjéből. Nálunk megterem a lánd
z s á s n., c. lanceolata; p a r t i n., c. littorea; s i ska 
n á d n., c. epigeios; H a l l e r n., c. Halleriana; h e g y i 
n., c. montana és az e r d e i n., c. sttvatica. A lánd
zsás és a siskanád n. kemény, kevéssé tápláló takar
mányt szolgáltatnak. 

Nádudvar, 1) község Hajdú megye, 7835 lak.; — 
2) község Pest m., 2419 lak. 

Naegele, 1) F e r e n c z K á r o l y , német szülész
mester, szül. 1778. Düsseldorfban, 1807. a szülészet 
tanára Heidelbergában, f 1851. Szülészeti tanköny
vet irt. — 2) H e r m a n n F e r e n c z , az előbbi fia, 
sz. 1810. Heidelbergában, 1838. u. o. tanár, t 1851. 
Több szülészeti müvet irt. 

Naegeli K á r o l y Vi lmos , német botanikus, szül. 
1817. Kilchsbergben, a növénytan tanára Zürichben, 
1857. óta Münchenben. Számos müvet irt a növé
nyek fejlődéséről, boncz- és élettanáról, f 1891. máj. 

Naevus (lat.), anyajegy. 
Náfels, falu Glarus svájezi kantonban a Linth m., 

1388. április 9. a svajeziak győzelme az osztráko
kon, ennek emlékét évenként ünneplik. 

Naftali, Jákob fiainak egyike, a hasonnevű zsidó 
törzs őse. 
Nagasaki , város Kiusiu japán szigeten, 55.000 lak. 

Elénk kereskedelem és ipar; európaiak számára meg
nyitott kikötő. 

Nágocs, község Somogy m., 1194 lak. 
Nagpur (Nagpore), indobrit tartomány Dékánban, 

ter. 62.201 km2, 2,800.000 1. Főhelye N., 118.000 1. 
Nagy, 1) E r n ő (felső-eőri), közjogi író, szül. 1853. 

decz. 17. Székesfehérvárt. Tanulmányait befejezve 
az egyetem ajánlatára a közokt. minisztérium kül
földre küldte, hol a tanári pályára készülve több 
évet töltött franczia és német egyetemeken, 1880 óta 
a nagyváradi kir. jogakadémián a közjog és pol. tu
dományok tanára. Főműve: >Magyarország köz
joga* (1891., két kiadást ért); irt számos tanulmányt 
magy. és francz. szakfolyóiratokba. — 2) F e r e n c z , 
(vályi) ref. pap, a sárospataki collegium tanára, 
szül. 1765. szept. 30. Felső-Vályon, Gömör m., f 
1820. jan. 15. Sárospatakon. Irt és fordított költemé
nyeket. Bion, Moschos és Homer költeményeiből for
dított. Homér-forditása szolgáltatott okot Kölcseyvei 
az u. n. ihászi pörre. — 3) F e r e n c z (verseghi), 
jogi író, bpesti egyetemi tanár, szül. 1852. Verőczén, 
Szlavóniában; Bpesten és Bécsben végezte jogi ta-
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nulmányait, 1875. jogtudor, mire a tanári pályára 
való előkészület végett harmadfél évet töltött Lip
csében, Berlinben, Göttingában és Parisban, minde
nütt szoros érintkezésbe lépve a tudományos körök
kel. 1879. a nagyváradi kir. jogakadémián, 1881. a 
kolozsvári, 1890. a bpesti egyetemen a kereskedelmi 
és váltójog ny. r. tanára. Irodalmilag is nagyban 
működik főleg a kereskedelmi, váltó- és törvényke
zési jog terén. Számos értekezése és több önálló 
müve jelent meg. Főműve: Magyar keresk. jog kézi
könyve (Bpest 1884.. második kiadás 1892.). — 4) 
G y u l a , orsz. képv., szül>1846. Rácz-Almás mellett, 
tanulmányai befejeztével gazdálkodott, 1892. orsz. 
képv. — 5) G y u l a (tasnádi), m. kir. orsz. allevéltár-
nok, szül. 1849. jun. 23. Tanulmányait Patakon, 
Rimaszombatban s a bpesti egyetemen végezte; 1877 
óta az orsz. levéltárnál működik; számos okmány
kiadásban vett részt, kiadta a gróf Szirmay-család 
oklevéltárát (eddig 2 kt); 1892. a magyar tudomá
nyos Akadémia lev. tagja. — 6) I b o l y a , a nemz. 
színház tagja, szül. 1864. febr. 9. Szentesen. 1886. 
aug. 16. óta tagja a nemzeti színháznak. Társalgási 
szende. — 7) I g n á c z , író, sz. 1810. okt. 7. Keszthe
lyen. Kamarai hivatalt viselt, majd erről lemondva 
előbb az Életképeket, azután a Hölgyfutár ez. divat
lapot szerkesztette, f 1854. márcz. 19. Már korán 
kezdett irni; irt beszélyt, regényt, satirikus rajzot, 
és vígjátékot. Müveiben sok leleményesség, elmés 
és tréfás ötlet van, de kevés költői igazság. Legsike
rültebb »Tisztujitás« ez. korszerű vígjátéka (1842.), 
melyben a korteskedést gúnyolja. E darabot az Aka
démia 100 aranynyal jutalmazta, s a színpadon is 
zajos sikert aratott. Egyéb munkái: Argyrus királyfi 
(színmű, 1840.), Beszélyek 3 kt. (1843.), Torzképek 
4 köt. (1844.), Magyar Titkok 12 füzet (1844.), Haj
dan és most, 2 köt. (1845.), Menny és pokol, 3 fűzet 
(1846.), Vígjátékai (1852). — 8) Imre (csécsi) 1. Csé-
csy 3). — 9) Imre , költő, szül. 1817. febr. 20. Kis
újszálláson, 1832. a debreczeni collegium növendéke 
lett s már itt föltűnt verseivel. 1839. a Kisfaludy -
Társaság »Arpád« ez. balladáját megjutalmazta. De 
még mielőtt a jutalmát átvehette volna f 1840. jan. 
31. 23 éves korában. Költeményeit kiadta bátyja: 
N. I. versei, Pest, 1846. — 10) Imre (alsó-szopori), 
curiai bíró, történész, szül. 1822. jul. 1. Német-Ke-
reszturon, Sopron m., 1848-ig ügyvéd, azután hon
véd; később a bírói pályán működött. 1869. kir. 
táblai, 1875. curiai biró. Számos történelmi tanul
mányt irt s nagy kutfőmunkákat (Anjoukori oklevél
tár, Zala megye tört. okmánytára stb.) adott ki. A m. 
tud. Akadémiának 1870. lev., 1886. rendes tagja. — 
11) Imre , a budapesti nemzeti színház első drámai 
hőse, szül. 1849. Bpesten. A gymnásíumban és ke
reskedelmi akadémián tanult, de művészi hajlamai 
korán a színpadra vitték. Előbb vidéki színtársula
toknál kardaloskodott, azután a színi tanoda növen
déke, honnan 1870. a bpesti nemzeti színházhoz 
szerződtették. Először ez év február 16. lépett fel a 
nemzeti színház színpadán Könyves Kálmánban. 
Azóta a nemzeti színháznak állandóan tagja, négy 
év óta rendezője; három év óta a szinésziskola ta
nára. 1873. nősüit, feleségül vévén Benza Idát (1. e.). 
Huszonhárom évi szinészkedése alatt szinte az ösz-
szes drámákban fellépett és maradandó alakokat te
remtett. Kitűnőbb szerepei: Nagy Galeotto, Faust, 
Bánk bán, Coriolán, Antonius; Romeo, Essex gróf, 
stb. — 12) I s t v á n , műfordító, sz. 1830. márcz 18. 
Laczházán. Hirlapiró, számos tud. munkát és regényt 

fordított magyarra. Goethe »Faust«-jának első részét 
teljesen ő fordította le először (1860.) magyarra. — 
13) I s t v á n (felső-bükki), orsz. képv., szül. 1848. 
jul. 4. Bükkön Sopron m. Jogi tanulmányait a po
zsonyi jogakadémián végezte, gazdálkodott, 1878 
óta orsz. képviselő. — 14) I v á n (felsőgyőri), törté
netíró, szül. 1824. június 18. Balassa-Gyarmaton 
Nógrád m. Jogi tanulmányait befejezve történelmi 
dolgozatokkal foglalkozott s már a negyvenes évek
ben jelentek meg első dolgozatai. 1851. olasz földön 
kutatott s főleg a Velenczei Márk-könytárban tett si
keres kutatásokat hazánk történetéhez. 1852. a bpesti 
egyetemi könyvtár tiszte, később első őre, azután a 
képviselőház napló-szerkesztője; évek óta horpácsi 
birtokán él a tudománynak. Számos nagybecsű 
történeti munkája jelent meg a lapokban és szakfo
lyóiratokban. Főműve: »Magyarország családai« 
(Bpest 1857—68. 12 kt és egy pótkötet), mely ritka 
szakismerettel és szorgalommal mintegy 25.000 csa
ládra vonatkozó adatokat nyújt alapos feldolgo
zásban. A m. tud. Akadémiának 1858. lev., 1874. 
rendes tagja, a Heraldikai és geneaologiai társulat 
alelnöke. — 15) J á n o s , orsz. képv., szül. 1832. 
S^otyorban Háromszék m. 1867 óta a közlekedés
ügyi minisztérium vasúti osztályának vezetője, 1891. 
mint miniszteri tanácsos nyugalomba lépett, 1892. 
orsz. képviselő. — 16) K á r o l y , csillagász és meny-
nyiségtani iró, szül. 1797. decz. 6. Révkomáromban, 
Bécsben tanult s itt gróf Károlyi Lajosnak pénzügyi 
tanácsosa, később Kaunitz herczeg gazdasági taná
csosa. Utóbb hol Parisban, hol Londonban, v. Ame
rikában fordult meg, mindenütt a legelőkelőbb tudó
sokkal érintkezve. Tudományos munkásságával mál
ékkor magára vonta a figyelmet. Érdemeiért ameri
kai polgárrá választották. Hazatérve a tud. Akad. 
iktatta tagjai sorába. Itt is a közélet vezérférfiaival 
érintkezett s tudományos terveinek igyekezett meg
nyerni. Batthyány Kázmér gróf költségén pontos föld
tekét készített Bécsben, 1840. ő szerkesztette Paris
ban az első magyar éggömböt is, melyen a csillagok 
helyei az 1840. évnek felelnek meg. Bicskén nagy 
apparátussal, nagyrészt saját költségén csillagvizs
gáló intézetet épített, mely azonban az 1848. viha
ros időkben tönkrement. A szabadságharcz után né
hány hónapig az Uj-épületben volt fogva, azután 
Parisba ment, hol haláláig munkálkodott a csillagá
szat terén. Munkáit itt nagy részt francziául irta. 
Később szembetegségbe esett s 1868. márcz. 2. f-
Betűszámtanát a m. tud. Akad. 1863. 200 aranynyal 
jutalmazta. — L. Kondor Gusztáv, Emi. N. K. felett. 
Akad. Emlékbeszédek. — 17) L á s z l ó , kir. tanfel
ügyelő, tanügyi iró, szül. 1816. június 9. Kunhegye
sen, f 1875. máj. 6. Tankönyveket irt, melyeket az 
állam minden iskolára kötelezőleg elfogadott. Nyelv
tani gyakorlókönyve s Beszéd- és értelemgyakorlatai 
sokáig minden elemi iskolában használtattak. — 18) 
Mik lós , lapszerkesztő, szül. 1840. máj. 30. Tordán ; 
atyja F e r e n c z szintén iró (szül. 1805. f 1876.); kö
zépiskoláit Kolozsvárt, a jogot Bpesten végezte. Már 
egyetemi hallgató korában sokat irt a lapokba, főleg 
a Vasárnapi Újságba; 1867—8. »Magyarország ké
pekben* czimü ismeretterjesztő folyóiratot szerkesz
tett, 1867 óta folyton a Vasárnapi Újság és a Pol. 
Újdonságok szerkesztője; e mellett szerkeszti a Képes 
Néplapot s melléklapját a Világkrónikát. Az elhunyt 
Rudolf trónörökös által megindított >Osztrák-magyar 
monarchia írásban és képben« vállalat magyar ki
adásának szerkesztője. — 19) Ödön, a bpesti kir. 
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keresk. és váltótvszk elnöke, szül. 1844. okt. 18-án 
Nagyváradon, 1868. köz-és váltóügyvéd, 1867. bi
harmegyei aljegyző, 1870. u. o. tszki, 1872. nagy
váradi, 1876. bp. keresk. és váltótszki, 1881. bpesti 
táblai kisegítő, 1885. u. o. rendes, 1889. curiai kise
gítő biró, 1891 óta bpesti kir. keresk. és váltótszki 
elnök. — 20) Pá l (felső-bükki), Sopronmegye 
országgyűlési követe, szül. 1777. f 1857. márcz. 26. 
Bécsben. Hires szónok volt s beszédeivel a magyar 
nemzetiség s a magyar nyelv ügyében általános lel
kesedést keltett. Berzsenyi költeményt irt hozzá. — 
21) Pá l (beregszászi), nyelvészeti iró, szül. 1750. 
körül. 1798—1803. a sárospataki collegium tanára, 
f 1828. máj. 22. Munkáiban ellensége a hiábavaló 
szóképzésnek. Irt magyar, német és latin szakmüve
ket. — 22) Pé te r , erdélyi ref. püspök, szül. 1819. 
Kolozsvárt, előbb tanár, 1866. püspök, Belényesi 
Gábor névvel eredeti és fordított elbeszéléseket közölt, 
t 1884. — 23) S á n d o r , orsz. képv., szül. 1859. jul. 
14. Dévaványán Jász-Nagykún-Szolnok m. A jogot 
Bpesten végezve, külföldi tanulmányútra indult, 
1887. ügyvéd, 1892. orsz. képv. — 24) S á n d o r , 
curiai kisegítő biró, szül. Gálosfán Somogy m., 1839. 
jul. 26. 1862. somogym. alügyész, 1863. gyakorló 
ügyvéd, 1865. zalam. aljegyző, 1865. somogym. 
tiszti ügyész, 1872. kaposvári tszki, 1882. bpesti 
táblai kisegítő, 1883. u. o. állandó, 1889. curiai ki
segítő biró. 

Nagy melléknevű nagyobb községek, melyek itt 
nem találhatók, 1. a törzsszó alatt. 

Nagyág, folyó, a Tisza jobb oldali mellékvize, 
ered a Máramarosi havasok határgerinczén, a Ve-
reczkei hágó közelében támad a Bisztrai és Re-
pinszka patakok egyesüléséből. D.-k.-nek tart, majd 
d.-k.-d.-nek kanyarodik. A kárpáti homokkő terüle
tén, mély völgyben jár, alsó részében a máramaros-
szigeti Tisza-medenczébe torkoló völgye lapálylyá 
szélesedik, Husztnál ömlik a Tiszába. Hossza körül
belül 89 km. Talpakkal hajózható. Számos patakot 
vesz felv 

Nagy-Ág, község Hunyad m., 1765 lak. A Lajtó-
hegy tövén szűk és meredek hajlású völgyben, 
melyet trachyt kuphegyek környeznek. Arany- és 
ezüstbányászat, a Csetrás hsgben, mégpedig a-tra
chyt kőzetben lévő arany-ezüstben gazdag tellur ér
ezek teléreiben. A bányatelep a múlt században ke
letkezett. A kincstáron és magánosokon kivül a kir. 
családnak is vannak bányarészei. Alsó bányaiskola. 

Nagyágit (lat.), 1. levélércz. 
Nagyapó, népszínmű S z i g l i g e t i E.-től (1851.). 
Nagyasszony, hajdan az előkelő hölgyek, uri 

asszonyok czime; m a g y a r o k n.-a, Szűz Mária. 
Nagy átok, régiesen: egyházi átok, anathema. 
Nagyban, en gros (1. e.). 
Nagy-Bánya, sz. k. és rend. tan. város (régi neve 

Asszonypataka, lat. Rivulus Dominarum és Zazar-
bánya), 9838 lak. É.-k. szögletében a Szamos és 
Lápos széles völgyének, mely az egykori neogen 
tenger öble volt. A város a Zazar folyó partján sík
ságon fekszik; a távoli Rozsály hegy kopár gerincze 
és az alacsonyabb, de hirtelen emelkedő trachyt elő-
hegyek: Kőallja, Virághegy, Kereszthegy stb. gesz
tenyeligetektől sötét hegyei szolgálnak háttérül. E 
hsgek zöldkőtrachytjában fordulnak elő a nemes ércz-
telérek. Több ércztelér van, a Kereszthegyi é.-d. irány
ban csap s meredeken ny.-nak dől; vastagsága 1—2 
m.; az evangélista telér k.-ny.-ra csap, vastagsága 
1'8—2 m. A telérek főtölteléket quarz-fajok teszik; 

alárendelten sulypát, barnapát és mészpát. Érczeik: 
a dús aranytartalmu vaskéneg, termésarany, vörös 
ezüstércz, fakóércz, polybasit, melánfényle, ezüst-
fényle, termésezüst, ólomfényle, antimon-ércz, réz-
kéneg stb. A fő bányaművek a Kereszthegyben van
nak. A város csinosan épült. Tág főtere van; közel 
hozzá a parkosított Deák-Ferencz-tér, hol a hajdani 
hires Szt-István gót templom állt, most csak főtornya 
van meg; itt van a Szt.-Háromság barokk stilü plébá
nia-templom s a főgymnásium épülete. Van még a 
minoritáknak templomuk és kolostoruk; ref., evang. 
és gör. k. templom. A város hajdani kerítő falaiból 
alig találni részt; a bástyákból az úgynevezett pus
kaporos torony áll. Ritka szép fekvésű a gondozott 
Széchenyi-liget. Van áll. főgymnásium, kincstári bá
nyaigazgatóság, bányakapitányság, főerdészség, já-
rásb., adóhiv. Lakosai bányaiparral, gyümölcster
mesztéssel foglalkoznak. Van szeszgyár. A környékén 
előforduló kitűnő agyag igen előmozdítja a keramikai 
ipart. Bőrgyártás jelentős. Közel a borpataki völgy
ben égvényes savanyuviz-forrás. 1850-ig pénzverde 
volt. Itt született Lendvay Márton, szülőházát már
vány tábla jelzi. 

T ö r t é n e t e . Ez egykor nevezetes bányaváros va
lószínűleg a tatárjárás után, a XIII. század végén 
keletkezett, első lakosai szászok voltak. Az okleve
lekben először 1327. említtetik Z a z a r b á n y a néven, 
második neve, melyet az egész középkoron át meg
tart, A s s z o n y p a t a k a (Rivulus Dominarum). Ki
váltságait Nagy Lajos 1347. megújította és 1376. uj 
szabadalmakkal bővítette, melyek virágzó bányá
szatáról tesznek tanúságot. Zsigmond alatt pénz
verő kamara székhelyévé lőn, 1411. Lazarevics István 
rácz despota kezére került, kitől később Brankovics 
György örökölte. Ettől 1445 körül HunyadiiJános 
foglalta el, ki a XIV. szd. elején építeni kezdett Szt-
István-templom tornyát befejezte. Ez időben Sza-
polyai Imre volt a n.-b.-i bányakamara ispánja, ki 
1457. a várat fegyverrel tartotta meg a Hunyadi-ház 
számára. Mátyás sok fontos kiváltsággal ruházta fel 
a várost, mely már 1472. rendesen kövezve volt és 
1468-tól 13.000 frton bérelte a királytól a helybeli 
és az offenbányai bányászatot és pénzverést. A XVI. 
szd elején a bányászattal együtt a város is hanyat
lásnak indult és Fráter Györgynek, ki zálogjogon 
bírta, csak nagy áldozatok árán sikerült végleges 
pusztulásának útját állani. 1560. Balassa Menyhért 
kapta árulásának jutalmául; 1580. Báthory István
nak adományoztatott. 1624-től Bethlen Gábor és 
örökösei, 1645-től II. Rákóczy György bukásáig a 
Rákóczyak bírták. 1661. a török 10.000 tallérig meg-
sarczolta. Jelentőségét mint b anyaváros a legújabb 
időkig megtartá, pénzverdéje 1850. szűnt meg. 

Nagy-Barom, község Sopron m., 1511 lak. 
Nagybecskereki tiszai ármentesitő társulat, ere

detileg 1858. alakult a Tarrastól lefelé Torontál-
megye határszéléig terjedő ártér mentesítésére. Töl
tései 1876. sokat szenvedtek, ezután a társulat újjá 
alakult és töltéseit később erősebb méretekkel kiépí
tette. Ártere, mely 1884. a Bégamenti, u. n. Elisen-
heimi öblözettel bővült, Torontál megyére terjed, s 
29.279 holdat tesz. Székhelye: N.-Becskerek; kötelé
kébe 10 község tartozik. 

Nagy-Bény, község Esztergom m., 1057 lak. 
Nagy-Bereg, község Bereg m., 1664 lak. 
Nagy-Berény, község Somogy m., 1388 lak. 
Nagy-Berezna, község Ung m., 1607 lak., járásb. 
Nagy-Berki, község Somogy m., 1026 lak. 
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Nagy-Bobrócz, község Liptó m., 1527 lak. Hatá
rában vasbányák. 

Nagy-bőgő, contrabassus, violon, nagy mélyhe
gedű, 4 húrja (E, A, D, G) a kis bőgőnél egy, nyol-
czaddal mélyebbre van hangolva, a zenekarban.a 
legmélyebb basszushangot adja. 

Nagyböjt v. n e g y v e n n a p o s böj t , quadrage-
sima, a kath. egyházban húsvét ünnepének előké
szítő böjtje, mely hamvazó szerdával kezdődik s vo
natkozással Krisztusnak a pusztában való negyven
napos böjtjére, 40 napig tart. Czélja, hogy a hivek 
minden szórakozástól és vigalomtól tartózkodva, a 
húsvéti gyónáshoz és áldozáshoz méltóan előké
szüljenek. 

Nagyboldogasszony, 1. Boldogasszony. 
Nagy-Britannia (1. térképünket), királyság, európai 

nagyhatalom, magában foglalja az angol-, skót- és ir 
egyesült királyságokat, ter. 314.951 km2. 38,583.955 
lak., gyarmataival és tengerentúli birtokaival ter. 
24,034.341 km9 (kétszer is nagyobb mint Európa), 
342,436.551 lak. (több mint Amerika, Afrika, Ausztrá
lia és Oczeánia lak. együttvéve). Részei az Albion 
sziget (Skóczia és Anglia) és az Ir sziget (Írország), 
az Atlanti oczeán, az Ir- és Északi tenger és a csa
torna közt (az egyes országok külön leírását 1. An
golország, Írország és Skóczia czikkeket). Az éghaj
latot gyakori nedves lecsapódások és borult ég jel
lemzi, a tél a tenger behatása miatt igen enyhe, a 
nyár kevéssé meleg; sűrű köd gyakori. A talaj mes
terséges utón igen termékenynyé vált és mindenfelé 
jól műveltetik, a gabonamennyiség nem fedezi a sűrű 
lak. (122'5 : 1 km2) szükségletét, ugy hogy Orosz-, 
Német-, Magyarország és az Egyes.-Államok bevite
lére szorul. A földet általában bérbe adják, a szó 
szoros értelmében vett paraszt-osztály nincs, hanem 
csak bérlők (farmer). Állattenyésztés tekintetében N. 
első helyen áll; ez különösen k.-i Angliában és Ír
országban, hol a legszebb barmok találhatók, a lak. 
főfoglalkozása; világhírű az angol lótenyésztés, a 
nagy juhnyájak kitűnő gyapjút szolgáltatnak. A ten
geri halászat nagy mérvű, különösen heringet, tőke
halat, osztrigát, lazaczot és fókát szolgáltat. A bá
nyászat jövedelmező, óriási kőszén-, vas-, ólomtele
pek, graphit, ezüst, réz, ón (Cornvallis), só. Nagy-
Britannia a föld legiparüzőbb állama. Főiparczik-
kek: gyapotárúk (Manchester, Blackburn, Glas
gow, Belfast, Nottingham, Leicester), melyekkel a 
világnak csaknem valamennyi piaczán uralkodik, 
gyapjú- (Leeds), vászon- (Leeds, Liverpool, Dundee), 
selyem- (London, Manchester, Derby), fém- (Birming
ham, Sheffield, London, Bristol), bőr- (Stafford, 
Worcester, Newcastle), papir-, agyag-, üveg- és kris
tályáruk, czukor, dohány, szappan, festék, ozeruza, 
mathematikai, zenei, phisikai szerek; igen kiváló a 
sörfőzés, szeszgyártás, hajóépítés és hajófelszerelések 
készítése. A kereskedelem az egész világra kiterjed, 
míg a belföldi kereskedést előmozdítják hajózható 
folyók, csatornák, jó országutak, rendkívül fejlett 
vasúti hálózat (32.095 km.), kitűnő hitelszervezet 
(főleg az angol bank); a kereskedelmi hajózást 
hatalmas hadi flotta védi. Fő kiviteli czikkek: gya
pot-, gyapjú-, vászon-, selyem-, szitaáruk, ásvá
nyok, ruhák, papir, kőnyomatok, halak, sör, vas és 
aczél. Főkikötők: London, Liverpool, Cardiff, New
castle, Hull, Glasgow, Newport. A lakosok (kiván
dorlás 1890.: 315.940) germán eredetű angolok (és 
a skótalföldi lakók), kelta cybmerek (Wales, Man szi^ 
get), gaelek (Ir-és Skótorsz.); Angliában az állami 

egyház az anglikán, Skócziában a presbyterianus, 
azonkívül a szabad egyház, Írországban a kathol. 
mellett ir prot. egyház is van, mindenütt dissidensek. 
Az óriási gazdagsággal a legnagyobb szegénység 
áll szemben, különösen nagy nyomorban élnek az 
irek, az alsó néposztály ezenkívül erkölcsi és vallási 
vadságban tengődik. A m ű v e l t s é g e t terjesztik: nép-, 
felső- (grammar school) és ipariskolák, esti tanfolya
mok, 10 egyetem (Oxford, Cambridge, Durham, Man
chester, Edinburg, Glasgow, St.-Andréws, Aberdeen, 
Dublin, hol kettő van, ezenkívül 27 oly egyetem, mely 
diplomát nem adhat (a londoni és írországi királyi 
egyetemek vizsgáló hatóságok), nagy könyvtárak 
(Oxford, London), tudom, egyesületek, hittérítő tár
sulatok, nagy biblia-társaság. Áz á 11 a m f o r m a alkot
mányos egyeduralmi, állami alaptörvények: I. Henrik 
charta libertatum-a (1101.), a magna charta (va
gyoni és személyi biztonság) (1215.), petition of 
rights (1627.), habeas-corpus (1679.), bili and decla-
ration of rights (1689.), acts of settlement (1701. és 
1705.), unió acta (1707. és 1800.), kath. emancipatio 
törvény (1829.). Jelenlegi uralkodó I. Viktória ki
rálynő. A p a r l a m e n t felső- (lordok háza, 560 tag) és 
alsóházból (670 tag) áll, a legfelsőbb állami hivatal 
a titkos tanács, tényleg a miniszter-kabinet, melynek 
16 tagja van: a kincstár első lordja, a lord kanczel-
lár, főpecsétőr, a titkos tanács elnöke, pénz- és ten
gerészeti miniszter, 5 államtitkár (bel- és külügy
miniszter, gyarmatügyi miniszter, hadi titkár, indiai 
államtitkár), főpostamester stb. A t ö r v é n y k e z é s 
igen bonyolódott, a birodalom főtörvényszéke a felső 
ház, Anglia számára aSupremecourtofjudicature,Tr
és Skótországnak külön t.-kezese van. A k a t o n a i 
s z o l g á l a t nem kötelező, a hadsereg önkénytesekbő 1 
és toborzottakból áll; a sereg feloszlik rendes és ki
segítő csapatokra, utóbbi a polgári katonaságból, 
önkénytesekből és a yeomanryból áll. Parti erődök: 
Spithead, Plymouth, Pembrocke, Portland, Chatham. 
Sheerness, Dover, Cork, Harwich. N. hadi flottája a 
legnagyobb a világon. 

G y a r m a t a i é s kü l fö ld i b i r t o k a i . Európában 
(Gibraltár, Málta, Gozzo, Comino) 328 km2, 199.117 
lak. Ázsiában (Cyprus, Indiai császárság, Kasmir, 
Belucsisztán, Ceylon, Maledivák, Strait-settlementek, 
Maiakká, Hongkong, Labuan, Aden, Khurian-Mu-
rian) 4,667.056 km2, 287,796.747 lak. Amerikában 
(Dominion of Canada, Uj-Fundland, Bermudák, Nyu
gat-India, Bahama szigetek, Honduras, Guyana, 
Falkland szigetek, Dél-Georgia) 9,537.118 km2, 
5,075.855 lak. Afrikában (Brit-Dél-Afrika, Zanzibár, 
Sulu- és Betsuán-föld, Mauritius, Sierra-Leone stb.) 
1,297.902 km2, 4,776.532 lak. Ausztráliában és 
Oczeaniában 8,216.986 km2, 4,133.428 lak. Össze
sen: 23,719.390 km2, 303,852.596 lak. 

T ö r t é n e t e . Az ó-korban a kelt származású britek 
lakták, innen neve Britannia (Albion), Kr. u. az I. 
szdban a rómaiak hódították meg, kiket az angol
szászok 450 óta szorítottak ki, az utóbbiak által 
alapított 7 királyságot (heptarchia) 827. Egbert an
gol királysággá egyesitette. A IX. szd óta a norman
nok beütéseitől szenvedett az ország, melyet Hóditó 
Vilmos a hastingsi (1066. okt. 14.) győzelem után 
birtokba is vett (1154-ig), I. Henrik adta ki a charta 
libertatumot, mely az angol alkotmány első alapja. 
A normann uralkodók után az Anjou v. Plantagenet 
család jutott a trónra (1154—1485.) II. Henrik sze
mélyében, ki Írországot 1171-ben meghódította. 
Földnélküli János (1199—1216.) a nemesség és pap-
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ság sürgetésére 1215. adta ki a magna chartát. 
I. Eduárd (1272—1307.) alatt Skóczia és Wales került 
Angliához, III. Eduárd kezdte meg 1338. az örökö
södési háborút Francziaországgal, melynek koroná
ját VI. Henrik (1422 — 61.) nyerte el, de az orleansi 
szűz fellépte óta az angolok lassanként elvesztették 
franczia birtokaikat. VI. Henrik alatt kitört a Lan-
caster és York ház közti viszály (fehér és vörös 
rózsa harcza), melyben az utóbbi győzött (IV. és V. 
Eduárd, III. Rikhárd). A bosvorthi csata (1485.) 
után, melyben III. Rikhárd életét veszté, a Tudor ház 
uralma kezdődik (1485—1603.) VII. Henrik szemé
lyében, alatta és fia VI. Eduárd alatt szakadt el An
glia a pápa fenhatósága alól. Erzsébet (1558—1603.), 
a Tudorok utolsó sarja, előmozdította a kereskedel
met (Észak-Amerika, Kelet-India) és ipart, lefejeztette 
Stuart Máriát, kinek fia I. Jakab 1603. lépett az an
gol trónra; alatta egyesült személyes unióban Anglia, 
Skóczia és Ircrszág. I. Károly 1628. adta ki a 
petition of rights törvényt, 1640. összeült a hosszú 
parlament. 1641. kitört a polgárháború és Károly 
1649. lefejeztetett és a csonka parlament kikiáltotta a 
köztársaságot, melynek protektora Cromwell lett; 
Cromwell Rikhárd leköszönése után II. Károly visz-
szahivatott, ki 1679. a habeas corpus törvényt hozta, 
fivérét II. Jakabot, Oraniai Vilmos, Németalföld hely
tartójának Londonba való bevonulása után a parla
ment trónvesztettnek nyilvánította (1686.) és Oraniai 
Vilmos (III.) nyerte el a koronát, ennek sógornőjét 
Annát (1702—14.), a hannoverai választófejedelem 
I. György (1714—27.) követte; ez uralkodóház 
alatt szakadtak el az Egy.-Áll. N.-tól. 1793—1815. 
az angolok élénk részt vettek a francziák elleni hábo
rúban (abukiri, trafalgari, Waterlooi stb. győzelmek); 
1837. Viktória királynő lépett a trónra, 1853—56. a 
krimi háborúban vett részt, azóta igen nagy területe
ket szerzett Afrikában és Ázsiában s felvette az 
India császárnője czimet. 

Nagy-Cserged, község Alsó-Fehér m,, 840 lak. 
Nagy Csetrás-heg3 r , 1. Csetrás. 
Nagy-Csongora, község Ugocsa m., 1183 lak. 
Nagy-Csür, község Szeben m., 1744 lak. 
Nagycsütörtök, máskép zöld-cs., a kath. egyház

ban a husvétvasárnapot megelőző csütörtök, mely 
mint az oltári szentség szerzésének emléknapja ün
nepeltetik, az egyház nyelvén e nap közönségesen 
» Úrvacsora* (Coena Domini) néven fordul elő. Zöld
nek azért nevezték, mivel a zsidók e napon a húsvéti 
bárányhoz keserű zöld füveket ettek, mit az ősegy
ház is gyakorolt, s ma is szokás még némely vidé
ken zöldséget enni. 

Nagy-Czenk, község Sopron m., 1485 lak. Nagy 
czukorgyár, mintagazdaság, gazdasági gépgyár. A 
helység szép templomát gr. Széchenyi István özve
gye építtette. A temetőben a gróf Széchenyi család 
sírboltja. 
Nagy-Czétény, község Nyitra m., 1587 lak. 
Nagy-Demeter, község Besztercze-Naszód megye, 

1635 lak., régi nagy temploma egykor keritőfallal 
volt övezve. 

. Nagy-Dersida, község Szilágy m., 1353 lak. 
Nagy-Disznód, község Szeben meg3'ében, 3225 

lak., posztógyártás. 
Nagy-Divina, község Trencsén m., 1227 lak. 
Nagy-Dobos, község Szatmár m., 1514 lak. 
Nagy-Dobrony, község Bereg m., 2311 lak. 
Nagy-Dorog, község Tolna m., 2884 lak. 
Nagy-Écshegy, község Győr m., 1361 lak. 

Nagy-Ekemező, község Kis-Küküllő m., 1341 lak. 
Nagy-Emőke, község Nyitra m., 1058 lak. 
Nagy-Ernye, község Maros-Torda m., 1434 lak. 

Ódon templom. 
Nagyfalu, 1) község Árva m., 1013 lak.; — 2) köz

ség Szilágy m., 1922 lak.; — 3) község Temes m., 
1562 lak.; — 4) község Szabolcs m., 1441 lak. 
Nagyfáivá, község Vas m., 1100 lak. 
Nagy-Fátra (1. Fátra). A tulajdonképeni N. Fátra 

hegység a Vág folyótól a Turócz és Revucza völgyei 
között d.-ny. felé vonul a Sucsa Hóla csúcsig (1281 
m. m.), mely zárköve. A hegységet főtömegében 
kréta és triász korú kőzetek (mészkő és dolomit) al
kotják, csakis a N.-Fátra hegyben és a lubochnai 
völgyben lép fel a gránit és gneisz. Közepes magas
sága meghaladja azl lOOm.- t . A főgerincz a (neo-
gen) turóczi medenczének k. szegélyezője; a Ploska 
havason át bocsát ki egy oldalágat, a revuczai és a 
mély bevágódásu lubochnai völgy között. Csúcsai: a 
N.-Fátra (1135 m.), Klakhegy, Kis- és Nagy-Borissó, 
Osztredok (1594 m.), Ploska (1538 m.), N.-Krizsna 
(1572 m.) és a hozzája csatlakozó turóczi meden-
czébe nyúló oldalágon a Tluszta (1373 m.). A lu
bochnai völgyi oldalágon: a Cserni-Kamen, Rakitov 
(1422 m.), Szkalno. A hegység oldalait regényes ha
rántvölgyek szeldelik (Hermaneczi, Stubnyai völ
gyek). Barlangjai közül a Blanticzai a legnevezete
sebb. A hegység zord és lakatlan, csak a havasi 
legelőkön tartózkodnak pásztorok. Fenyvesek, bükk
és a lankásabb helyeken tölgyerdők borítják. 

Nagyfejedelem, egykor Moszkva nagy fejedelem
ség s más orosz tartományok uralkodójának czime; 
1765. Erdély is nagyfejedelemségi czimet nyert s 
azért a magyar király e czimet is viseli. 

Nagy Fr igyes , II. Frigyes (1. e.) porosz király. 
Nagy-Füged, község Heves m., 1850 lak. 
Nagy-Gáj, község Torontál m., 2569 lak. 
Nagy-Galambfalva, község Udvarhely m., 1194 

lak. A nagy ref. templom eredetileg gót stilü. É.-ra 
megnyíló vágási völgyben várrom. 

Nagy Galeotto, Echegaray spanyol színműírónak 
nálunk is hatással adott drámája; a czim a rágal
mazó világ személyesitése. 
Nagy-Geöcz, község Ung m., 1136 iak. 
Nagy-Gorica (Goricza-Velika), község Zágráb m., 

1371 lak. A túrmezei nemes szabad kerület főhelye 
s a túrmezei (turopolyai) gróf székhelye volt. 
Nagy-Görögország, az ó-korban Itália déli része, 

melyet görögök gyarmatosítottak. 
Nagy-Hagymáshegy (1793 m. m.), a Csiki hegy

csoportban. 
Nagy-Hajmás, község Baranya m., 1161 lak. 
Nagy-Halász, község Szabolcs m., 3690 lak. 
Nagyhatalom vagy hatalmasság, mindazon első 

rangú állam, mely közvetlen befolyást gyakorol az 
európai ügyek menetébe; ezek Ausztria-Magyaror
szág, Francziaország, Nagybritannia, Németország, 
Olaszország és Oroszország; szélesebb értelemben 
Spanyolország és Törökország is; a n.-mak kölcsö
nösen nagykövet által képviseltetik magokat egy
másnál ; Európán kivüli n. Khina és Japán vmint az 
é.-amerikai egy. államok. 

Nagyherczeg, 1) a nagyherczegség (Hessen, Ba-
den, Mecklenburg, Luxemburg stb.) uralkodója; — 
2) az orosz czári család fitagjainak czime, mely azon
ban az 1886-iki családi rendtartás szerint csupán a 
czár gyermekeit, testvéreit és unokáit illeti meg, mig 
a család más tagjai a herczeg czimet viselik; nagy-
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h e r c z e g n ő , a czári család emiitett nőtagja; n . -né , 
a n. neje. 

Nagyhét, a húsvét ünnepét közvetlenül megelőző 
hét, mely a keresztény egyházban Krisztus halála 
és kínszenvedése emlékének van szentelve. Kezdődik 
a v i r á g v a s á r n a p p a l , s tart h u s v é t v a s á r -
n a p i g vagyis Krisztus feltámadásának emléknapjáig. 
A n. hét egyes napjai is felveszik nevük elé a 
»nagy« jelzőt: n. hétfő, n. kedd, n. csütörtök, n. 
péntek stb. 

Nagy-Ida, 1) község ^\bauj-Torna m., Í . Ida; — 
2) község Kolozs m., 1056 lak. 
Nagyidai czigány ok, l ) S z i g l i g e t i E d e színműve 

(1841.); 2) A r a n y János humoros eposza (1852.). 
Nagy idők, nagy emberek, V a s G e r e b e n egy re

gényének czime (1857.). 
Nagy-Igmánd, község Komárom m., 2199 lak., 

járásbíróság. A komáromi erődítési vonal egyik fon
tos pontja. 

Nagyipar , gyáripar (1. e.). 
Nagyítás, auxesis, 1. hyperbola. 
Nagyító szó, a kicsinyítő szó (1. diminitivum) el

lentéte, oly szó, mely az illető fogalom jelentőségét 
nagyobbítja, pl. pofok (nagy pofája), szemők (nagy 
szemű); hasonlók az Erzsók, Mihók stb. is. 
Nagyitó tükör, homorú tükör. 
Nagyitó üveg, domború lencse, górcső (1. e.). 
Nagy-Kapornak, község Zala m., 1484 lak. Ben-

czés apátsága 1216. alapíttatott, hiteles hely volt, 
de a XVI. szdban elpusztult. 

Nagy Károly császár, 1. I. Károly római császár. 
Nagy-Káta, község Pest m., 6028 lak., járásb., 

adóhivatal. 
Nagykedd, a nagyhét keddje. Szóbeli ellentéte: 

k i s k e d d , de mivel ily nevű nap nincs, azért tréfásan 
a. m. sohanapján. 

Nagykereskedés , 1. kereskedelem. 
Nagykereszt, igy nevezik a több osztályra oszló 

érdemrendek első, legfőbb osztályának jelvényét, 
Nagykikinda-nagybecskereki vasút, engedélyez

tetett 1882-ben 90 évre, alaptőkéje 1,898.700 frt 
volt, 1890. végén a pálya hossza 71 km. Nagykikin-
dáról kiindulva Válom, Karlova, Beodra, Török-
Becse, Frányova, Kumán, Melencze és Elemér érinté
sével Nagybecskerekre vezet. 

Nagy-Komlós (Bánát-Komlós), község Torontál m., 
5235 lak. 
Nagykorú v. t e l j e s ko rú , majorennis, a ki az il

lető ország törvényei értelmében teljes cselekvési 
képességgel bir. Hazánkban mindkét nembeli lako
sok n.-ságukat a betöltött 24 életévvel nyerik el, nők 
teljeskoruakká válnak férjhezmenetelükkel és ha 24 
év betöltése előtt özvegységre jutnak, a n.-sággal 
járó jogaikat megtartják. 

Nagykorúsí tás , azon eljárás, melylyel a teljes kort 
még el nem ért egyénnek fontos okokból megadják 
a teljeskorusággal járó jogokat. A nagykorusitáshoz 
megkívántatik az atya v. gyám beleegyezése; a gyám
hatóság rendeli el. Következő szabályok irányandók: 
18 évet betöltött kiskorú az atya v. gyám gyámható-
ságilag jóváhagyott beleegyezésével önálló ipart űz
het és ez által teljeskoru lesz; 20 évet betöltött kis
korú a gyámhatóság jóváhagyásával teljeskoruvá 
lett, ha az atya a kiskorú vagyonát szabad rendel
kezésére átadja v. beleegyezik abba, hogy önálló 
háztartást alapítson. A n. ellentéte a kiskorúság 
meghosszabbítása. Ezt a bíróság rendeli el, ha a 24 
évet betöltött egyén testi v. szellemi fogyatkozásai 

miatt nem képes magát eltartani v. ügyeiről kellő
leg gondoskodni. 1877: XXII. t.-cz. 

Nagykövet, a nagyhatalmaknak kölcsönösen egy
más udvarában az állam és államfő képviseleté
vel megbízott állandó meghatalmazottá; hivatása a 
diplomatiai összeköttetés fentartása. (L. követ.) 

Nagy Lajos, 1. I. Lajos magyar király. 
Nagylak, 1) község Csanád m., 12.800 lak., a XV. 

szdban szerb települők szállották meg s a török ellen 
várat és erős, nagy kiterjedésű földerőditményeket 
emeltek. Régi temploma romjaiban is nagyszerű. Itt 
győztek 1514. Dósa pórhadai a nemes urakon. A tö
rök hódoltság alatt lakói kiköltöztek. A múlt század 
végén felvidéki tót települők szállották meg; — 
2) község Alsó-Fehér m., 1048 lak. 
Nagy-Lucska, község Bereg m., 3971 lak. 
Nagy-Ludas, község Szeben m., 1918 lak. 
Nagy-Macsesd, község Pozsony m., 1652 lak. 
Nagy-Magyar, község Pozsony m., 1212 lak. 
Nagy magyar Alföld, 1. Alföld. 
Nagy-Magyarország, azon Volga-melléki terület, 

hol Julián (1. e.) domonkos-rendi szerzetes 1236. a 
pogány magyarokat megtalálta; a mongolok betörése 
"eltörölte az ország nyomait. 

Nagymama (A), vigj. C s i k y G.-től (1891.). 
Nagy-Mányok, község Tolna m., 1180 lak. Hatá

rában barnaszén- és lignit-telepek. 
Nagy-Margita, község Torontál m., 1189 lak. 
Nagy-Maros, község Hont m., 3508 lak., Visegrád

dal átellenben, a Duna mellett. Hires szőlő, míg a 
phylloxera el nem pusztította. 

Nagy-Marton, község Sopron m., 2869 lak., a 
Vulka lapályán. Járásbíróság. 

Nagymartoniak, régi magyar uri család, Bajóti 
Simon és Bertrand grófoktól vették eredetüket, kik 
1198. Aragóniái Konstanczia, Imre király neje kísé
retében jöttek be Spanyolországból s Esztergom és 
Sopron vmben telepedtek le. B e r t r a n d ága már a 
XIV. szd közepén kihait; S i m o n utódai, kik kezdet
ben Bajótiaknak, majd Nagymarton birtokáról Nagy-
martoniaknak nevezték magukat, P á l országbíró
ban érték el emelkedésük kellő fokát, ki magas tiszt
jét 1329—49. viselte. Ennek testvérétől Lőrincztől 
származtak a F r a k n ó i grófok, kikben a nemzetség 
a XV. szd közepén halt ki. Pór Antal: A Nm.-iak 
(Turul 1889.), Wertner: Die Grafen v. Mattersdorf 
Forchtenstein (Bécs, 1889.). 

Nagy-Megyer, község Komárom m., 3241 lak., 
a Csiliz közelében. 

Nagymester, több egyházi lovagrend s a szabad
kőművesség legfőbb tisztjének viselője. 
Nagy-Mihály, község Zemplén m., 4502 lak., a La-

borcza mellett. Járásb., adóhiv. 
Nagymise, 1. mise. 
Nagy mogul, 1. mogul. 
Nagy-Móriczhid, község Győr m., 1154 lak. 
Nagy Napóleon, I. Napóleon (1. e.). 
Nagy-Német-Szent-Mihály, község Vas m., 2190 

lakossal. 
Nagy-Nyárad, község Baranya m., 1954 lak. 
Nagy-Nyires, község Szatmár m., 1286 lak. 
Nagy nyolczadrét, a rendes nyolczadrétnél vmivel 

nagyobb könyvalak. 
Nagyobbik ura a nőnek, férje bátyja. 
Nagy oczeán, a Pacific- v. Csendes tenger (1. e.). 
Nagyolvasztó, a vasérczek olvasztásánál alkalma

zott pest, máskép magas kemencze (1. e.). 
Nagy-Ölved, község Esztergom m., 1726 lak. 
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Nagy-Ölyves, község Maros-Torda m., 1018 lak. I 
A ref. templom régi falfestménye az utolsó ítéletről. 
Határában keserűvízforrás. 

Nagy-Oroszi, község Nógrád m., 2001 lak. 
Nagy-Oroszország, az európai orosz birodalom 

belseje, mely Moszkva, Tver, Jaroszlav, Kosztroma, 
Vladimír, Nisny-Novgorod, Rjázan, Tula, Kalugá, 
Tambov stb., összesen 19, kormányzóságokat öleli 
fel; ter. 2.281.246 km" mintegy 27 millió lak. 
Nagy-Ősz, község Torontál m., 3659 lak. Múlt 

századbeli franczia gyarmat; elnémetesedett. 
Nagy-Palád, község Szatmár m., 1387 lak. 
Nagy-Palina, község Zala m., 1153 lak. 
Nagy-Pél, község Arad m., 1697 lak. 
Nagy-Peleske, község Szatmár m., 899 lak. 
Nagypéntek, a husvétvasárnapot megelőző péntek, 

a keresztény egyházban Krisztus halálának emlék
napja, az ág. evang. egyház legnagyobb ünnepe, 
mig a kath. egyházban csak félünnep. 

Nagy-Perkáta, község Fejér m., 3549 lak. Határá
ban sok római régiséget leltek; itt vonul át a Duna
menti római ut maradványa. 

Nagy Péter, 1. II. Péter orosz ezár. 
Nagy pipáju, kevés dohányu, azaz sokat akaró, 

de keveset biró nemzetnek nevezi egy XVII. szdbeli 
kufiucz dal a magyart. 

Nagyprépost, 1. prépost. 
Nagy-Rabé, község Bihar m., 2435 lak., a berettyói 

Sárrét északi szélén. 
Nagy-Rákócz, község Ugocsa m., 2292 lak. 
Nagy-Rápolt, község Hunyad m., 1218 lak. 
Nagyratermett (A), vigj. C s i k y Gergelytől (1889. 

Karácsonyi-dijat nyert). 
Nagyra termett férfiú (Egy), S z i g l i g e t i Ede víg

játéka, mely 1864. Teleki-jutalmat nyert. 
Nagy-Rébra, község Besztercze-Naszód m., 1184 

lakossal. 
Nagy-Récse, község Zala m., 1044 lak. 
Nagy-Rőcze, rend. tan. város Gömör m., 1817 lak. 

Vasgyárak s fürdő. Járásbir., adóhivatal. 
Nagyságos, egykor az erdélyi fejedelem s a ma

gyar főurak czime, innen n a g y s á g o s o k r e n d j e , 
a főúri rend; ma az egyetem rektorának, a VII. rang
osztálybeli hivatalnokoknak, kir. tanácsosnak .stb. 
hivatalos czimzése, de általánosan is használják. 

Nagy-Sajó,község Besztercze-Naszód m., 1678 lak. 
Nagy-Salló, község Bars m., 2515 lak. 
Nagysallói csata (n.-sarlói), 1849. ápril 19. víva

tott Damjanich és Klapka 18.000-nyi hadtestei és a 
Wohlgemuth tábornok vezetése alatt álló osztrákok 
közt és az utóbbiak vereségével végződött. A sza-
badságharcz egyik legvéresebb csatája. Első sorban 
a 17., 19. és a Don Miguel-zászlóaljak a 24.000 
főből álló ellenséget keresztül űzték Nagy-Sallón; 
véres utczai harcz után, melyben a 3. és 9., Wasa-
és Schwarzenburg-zászlóaljak is kitüntették magu
kat, Nagy-Sándor és Pöltenberg Málas és Cseke felé 
kergették az osztrákokat, kik 2000 halottat és 2000 
foglyot veszítettek, a honvédek vesztesége 600 em
ber volt. 

Nagy Sándor, macedóniai, 1. Sándor. 
Nagy-Sándor József , 1848/49-iki honvéd-tábor

nok, szül. 1804. Nagyváradon. Az osztrák hadse
regben szolgált, 1844. mint nyűg. kapitány vonult 
vissza. 1848. a honvédségben előbb őrnagy, azután 
alezredes s október 6-án a délvidéki ráczokat segitő 
osztrák csapatot teljesen megverte. Majd a temes
vári és aradi helyőrség szemmeltartásával bízatott 

meg. 1849. év első napjaiban mint ezredes részt' 
vett a pancsovai támadásban. Márczius 5-én vité
zül • harczolt Szolnoknál, s a váczi ütközetben 
ápril 10.; már mint tábornok vezette a balszár
nyát. Részt vett ápril 19. a nagysallói és ápril 
26 :án a komáromi csatákban, s az alsó hadtest 
élén vezette Buda ostromát. A vár bevétele után a 
felső'Duna és Vág vidékén volt egész a június 16.' 
semptei vereségig. Az oroszok aug. 2.: Debreczennéi 
megverték, mire serege maradványaival Görgeyhez 
csatlakozott, s ezzel együtt lerakta a fegyvert. 1849. 
okt. 6. Aradon kötél által végeztetett ki. (L. A r a d i 
v é r t a n u k . ) . 

Nagy-Sáp, község Esztergom m,, 1591 lak. Eszter
gom m., kőszén-vidéken. 

Nagysarlói csata, 1. nagy-sallói-csata. 
Nagy-Sáros, 1) község Nagy-Küküllő mű; 1049 

lak.; — 2) község Sáros m., 2675 lak., hajdan sz. k. 
város. A magasban álló 828 m. m. trachyt kuphegyen 
van a sárosi várnak romja. Hajdan kir. vár, majd a 
Rákóczyak is bírták; 1660. lőportól meggyuladt és 
elpusztult. A várhegy alján a község, nagy emele
tes kastélylyal, hol 1701. Rákóczy Ferenczet a csá
szári katonák elfogták. Van gőzmalom. Sárosmegye 
e vártól nyerte nevét. 

Nagy-Sebes, község Kolozs m., 1507 lak. 
Nagy-Selyk, község Nagy-Küküllő m., 1604 lak. 
Nagy-Sikárló, község Szatmár m., 1234 lak. 
Nagy-Sink, község N.-Küküllő m., 2544 lak. Ág. 

ev. gót stílű temploma a XV. szdból való; van kath. 
egyház is. A Burgon (489 m.) régi vár nyomait kere
sik. Közelében van a nádpataki sósfürdő. 

Nagy-Sitke, község Vas m., 1019 lak. 
Nagy-Solymos, község Udvarhely m., 1038 lak. 
Nagy-Somkut, község Szatmár m., 2315 lak., a haj

dani Kővár vidékén; a Berczó patak mellett. Járás
bir. és adóhivatal. 

Nagy-Surány, község Nyitra m., 4613 lak. Itt van 
az ország egyik legnagyobb czukorgyára. 

Nagy-Szalatna, község Zólyom m., 2505 lak. Kö
zel hozzá d.-k.-re a restaurált Véglesvára. 

Nagy-Szalók, község Szepes m., 971 lak. Hozzá 
tartozik Uj-Tátrafüred (1. e.) fürdő. 

Nagy-szalóki csúcs, a Magas-Tátra (1. e.) 2453 
m. mag. csúcsa; lejtőjén Tátra-Füred. 

Nagy-Szalonta, község Bihar vm., 12.650 lak. 
Arany János (1. e.) szülővárosa. A piacz k. oldalán 
az egykori várkastély maradványa, egy csonka to
rony áll. Járásbiróság és adóhivatal. 

Nagy-Szamos, 1. Szamos. 
Nagyszáz = 120 darab, n a g y e z e r = 1200 drb. 
Nagy-Szeben törvényhatósági joggal felruházott 

szabad királyi város Szeben megyében, 21.465 lak. 
A Szeben folyó mindkét partján, a d. felé emelkedő 
Késmárk és Preszbe hsgekre támaszkodó földfokozat 
é.-i párkányán és a mélyen bevágódott völgyben; 
a magaslaton a felső, a völgyben az alsó város. 
A belvárost hajdan kettős fal, bástyák, sánczok és 
k.-ny. oldalán nagy tavak övezték; most a falak 
nagyrészt lebontva, a tavak és sánczok helyén ker
tek vannak. A felső város szűk utczáira védelemre 
épült zeg-zugban kiszökellő ódon keskeny házak 
sajátságos ormokkal néznek; ujabb az alsóváros. 
A város központja a főpiacz; itt van a kath. plébá
nia templom; a Bruckenthal-féle gyűjtemény és a 
szász egyetem háza; innen a kis-piaczra az 1586. 
épült tanács-torony boltíves kapu-átjárója alatt jutni, 
hol az ev. székesegyház van, mely román alapokon 



XAGYSZEBENI ÁG. EV. PÜSPÖKSÉG .XAGY-TOPOLOVECZ 
-^== 1229 

JV 

vette kezdetét; épült 1431 — 1520-ig. Nevezetességei 
a Krisztus keresztre feszítését ábrázoló freskó és 
kincstárának ötvösmü-darabjai.: Közel vannak a 
szász tanintézetek, a gyönyörű ; renaissance feljárót 
mutató városház a fegyvertárral és: a kínzókamará
val. Nagyobb középületek még: a gör. kel. székesegy
ház és érseki palota; az Orsolya-szüzek zárdája és 
temploma, a nagy kaszárnya, Ferencz-József tüzér-
kaszárnya: stb.'Tanintézetek: áll. és ág. h. v. fő-
gymnasiumok, reáliskola, két tanítóképezde, gör. kel. 
papnövelde; az oláh közművelődési: egylet interna-
tussal egybekötött isftolája; az irgalmas nénék, 
vmint az Orsolya-szüzek leánynevelő intézetei stb. 
Gyűjtemények: a Bruckenthal-muzeum (képtár, régi
ségtár, éremtár, ásványtár. és könyvtár); az erd. 
természettudományi társulat gyűjteményei;:. a fegy
vertár (a városházán). Emberbaráti intézmények: or
szágos tébolyda, árvaház, kath. kórház, :ev. árvaház 
és kórházak. — Egyesületek: az erd. természettudo
mányi társaság; oláh közmivelődési egylet; város
szépítő egylet,. Kárpát-egylet. — Sétautak: a hárs
park, zöld • erdő,. fiatal erdő, Bretter sétány (Her-
man-tér), régi sétatér a várfal mentén stb. Közel van 
a • vízaknai. fürdő. N.-Szeben székhelye a gör. k. 
metropolita érseknek az ev. püspöknek, a cs. és 
kir. XII. hadtestparancsnokságnak, a megyének; van 
kir. törvényszék, járásbíróság, adóhivatal és több 
más áll. hivatal. A szászok szellemi életének köz
pontja. 

N a g y - S z e b e n t ö r t é n e t e az erdélyi szászok le
telepítésével és a k i r á l y f ö l d (1. e.) keletkezésével 
és múltjával áll összefüggésben, melynek 1224-től 
kezdve főhelye. Német nevét (Hermannstadt) állítólag 
Hermann nevű alapitójától, mások szerint védszent-
jétől szt. Hermanntól kapta. A XIV. szdban mint a 
keleti kereskedelmi ut egyik főállomása szerepel; 
Nagy Lajos 1382. megtiltotta kereskedelmi czikkei-
nek Havasföldre való. kivitelét. Ez időben már pénz
verő kamarája is volt. 1438. és 1442. a törökök os
tromolták, s 1536. Majlád István János király részére 
meghódította. 1610. Báthory Gábor fejedelem csellel 
hatalmába kerítve, kifosztotta. 1530 óta az erdélyi 
lutheránusok főhelye. Erdély visszacsatolása után 
1848-ig a kormányszék és katonai hatóság és az 1864. 
törvényellenes országgyűlés székhelye volt. Seivett, 
Die Stadt Hermannstadt (Nagy-Szeben 1856.), Her
mannstadt u. Umgebung (u. o. 1884.).-

Nagyszebeni ág. ev. püspökség, 1. erdélyi ev. ág. 
hitvallású egyház. 

Nagyszebeni görög kel. román érsekség, alapít
tatott 1864., székhelye Nagyszeben, kiterjed a Király
hágón túli kerület g. kel. hiveire. Élén mint metropo
lita. Román Miron áll; alája rendelvék az aradi és 
karánsebesi g. román püspökségek. 
Nagy-Székely, község Tolna m., 2517 lak. 
Nagy-Szénás, község Békés m., 2817 lak. 

. Nagy-Szent-Miklós, 1) szerb község Torontál m., 
10.340 lak. Járásbíróság és adóhivatal; — 2) német 
község Torontál m., 1971 lak. E községek határában 
találták meg 1799. az Aranka partján a hires arany 
edényeket, melyeket a közvélemény Atilla kincseinek 
tartott (1. Nagy-szent-míklósí aranylelet). 
Nagy-szent-miklósi aranylelet, 1799. került nap

fényre N.-Szt-M. Torontál vm. helységben a Maros 
közelében; 23 arany edényt tartalmaz 1678s/ie dukát 
súlyban, melyek I. Ferencz rendeletéből a kincstár 
által megváltatva a bécsi udv.,múzeumban helyeztet
tek el. A népvándorlási kor ötvösművészetének leg

becsesebb emlékei; a nép Atilla kincsének tartotta. 
Hampel: Der Goldfund von N.-Szt-M. (1886.). 

Nagy-Sziget,, a Csepelsziget régi neve. 
Nagy-Szlatina, község Ung m., 523 lak. Hozzá 

tartozik Derenó fürdő. 
Nagy-Szokoly, község Tolna m., 2129 lak. 
Nagy-Szőllős, 1) község Veszprém m., 1482 lak., 

.a Somlyó hegyalján; jó bor; — 2) község Ugocsa m., 
5187 lak. A megye székhelye. A ferencziek monos
tora. Járásbir. és adóhiv. A város mellett a régi Kan-
kóvára romjai; — 3) község Nagy-Küküllő m., 1366 
lak. A közeli síkon ütközött meg Kemény János feje
delem a Kucsuk basa által támogatott Apaffyval; 
a csata hevében lováról leesve, a lovas törökök 
agyon taposták. 

Nagy-Szombat, szab. kir. rend. tan. város Pozsony 
m., 11.500 lak., a Tirna patak mellett; a szabályosan 
épült város körfalai meg állának; de a sánczok bete-
metvék és sétahelyekké alakitvák. Az esztergomi fő-
káptalan 1543—1820-ig.itt székelvén az egyháziak 
építkezései, kolostorai és • templomai miatt Kis-Ro-
m á n a k is nevezték. Főbb épületei: a városház, 
színház, az Orsolya-szüzek temploma és kolostora, 
a ferencziek temploma, és kolostora; a Szt.-Miklós 
főegyháza, mely eredetileg gót stílben épült; I. Lajos 
vetette meg alapját, Zsigmond felépité, Pázmány 
helyreállította; a katonai kórház,- az. aggastyánok 
épülete; az 1754-ban épült papnövelde; megyeház, 
közkórház, városi kórház stb. Van- kath."érseki fő-
gymnasium; járásbíróság és adóhiv. Már II. Géza 
idejében jelentős hely, IV. Bélától 1238;. kapta ki
váltságait; IV. László, I. Lajos, Zsigmond uj ado
mányokkal és kiváltságokkal látták el. A törökhódolt
ságban az esztergomi káptalan és a papság menhelye. 
1644.—45. itt folytak a tárgyalások, melyek a linzi 
békét (1. e.) előkészítették. 

Nagyszombat, a husvétvasárnapot közvetlenül 
megelőző nap, mely Krisztus • testének a sírban való 
pihenését örökíti meg. 

Nagyszombati codex, a XVL szd kezdetéről való 
nyelvemlék, 1512—13. íratott, vallásos elmélkedé
seket, tanításokat és imákat tartalmaz. Egyes rész
leteiben a Debreczeni codex másolata.; Az esztergomi 
káptalan nagyszombati könytárának tulajdona. Köz
zétették Komáromy Lajos és Király Pál; Nyelvemlék
tár III. kt. : 

Nagy-Szredistye, község Temes.m., 1820 lak. 
Nagy-Talmács, község Szeben m., 773 lak., a 

verestoronyi ut mellett, melynek őrizésére épült a 
romban levő t a l m á c s i vá r , a.helység ny. oldalán 
sorakozó kuphegyek egyikén. A', vár királyi birtok 
volt;. László kir. 1453. a talmácsi székkel együtt 
a szászoknak adományozta. 

Nagy-Tapolcsány, . község Nyitra m., 42.44 lak. 
Hajdan sz. k. város volt s várfalak és sánczok övez
ték. Régi várának maradványai ny.-ra vannak. Nagy 
czukorgyár; járásbir. és. adóhivatal. 

Nágy-Tárkány, község Zemplén m.', 1007 lak., a 
Tisza mellett.' 

Nagy-Tarna, község Ugocsa m., 1453 lak. Vasas 
savanyuvizfofrás,' kis fürdővel. A közelben porczel-
lánföld s barna kőszén is előfordul. 
Nagy-Teremi, község Kis-Küküílő m., 2721 lak. 
Nagy-Tétény, . község Pest m., 2346 lak. A Diósd-

árok nevű helyen nagy kőpinczék. 
Nagy^Tikváhy, község Krassó-Szörény m., 1871 

lakossál. 
Nagy-Topolovecz, község Temes m., 1358 lak. 
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Nagy-Torák, község Torontál m., 3595 lak. 
Nagy-Tószeg, község Torontál m., 1319 lak. 
Nagy-Ugróoz, község Bars m., 1777 lak. Közép

kori modorban épített kastély; tömören hajlított fa-
butorgyár. 
Nagyujj, a hüvelykujj. 
Nagyúr, régi emlékeinkben a török szultán czime 

(grand seigneur); népies nyelven tiszteletczim, melyet 
a nép alsóbbrendű tisztviselőknek, uradalmi tisz
teknek s előkelőbb polgároknak stb., vagyis azon 
középosztálynak szokott adni, melynek sem nagyobb 
földbirtoka, sem oklevele nincs (az ilyeneket már 
»tekintetes«-eknek czimezi), pl. nagyuram biró uram, 
nótárus uram. 

Nagy-Várad, törvényhatósági joggal felruházott 
város Bihar m., 38.557 lak., a Sebes-Kőrös mindkét 
partján, a síkságnak peremén. Távol a Bihar és Réz 
bérczei kéklenek; közelében oldaláguk, a Királyerdő 
nyomul előre, hajdan körülfogva a várost é. és ny.-
ról a síkságra lenyúló rengetegeivel. A Kőrösön csak 
tutajon járnak; mellékvize, a rakonczátlan Paris pa
tak a várost csak érinti; az iszapos Pecze hévvize 
egykor bent a városban, most a város alatt ömlik 
bele. A Kőrös és Pecze által alkotott félszigeten áll
hatott azon római castrum, melynek a települő ma
gyarok már csak romjait találták. Most a város négy 
részből áll; a Kőrös baloldalán fekszik: N.-Várad, 
Várad-Váralja és a XII. szdban már olasz alapitói 
után úgynevezett Várad-Olaszi; a jobb parton: 
Velencze v. V.-Ujváros. Bihar megye, róm. kath. 
és gör. kath. püspökségek és káptalan székhelye; 
van kir. tábla, k. törvényszék, járásbíróság (kettő, 
városi és vidéki), adóhiv., m. k. posta- és távirda-
igazgatóság stb. Tanintézetek: kir. jogakadémia, 
két papnevelő intézet, két tanítóképezde és egy ta-
nitónőképezde; kath. főgymnasium, áll. főreáliskola, 
közép-kereskedelmi iskola, áll. bábaképző intézet, 
több leány- és finevelő intézet stb. Jótékony inté
zetei : a biharmegyei közkórház, az irgalmas nénék 
bölcsődéje, más bölcsődék, kisdedóvodák, árvaházak; 
az elaggott és szegényedett polgárok ápoló intéze
tekben találnak menedéket. Az ipart és kereskedel
met bankok, takarékpénztárán, hitelintézetek támo
gatják; vannak: gőzmalmok, közvágóhíd, közrak
tárak és különféle gyárak. Gyűjtemények: az Ipolyi
féle gyűjtemény gazdag gobelinekben, román, gót 
és renaissance műtárgyakban, és a biharmegyei tör
ténelmi társulat gyűjteménye; továbbá a székesegy
ház festményei stb. Nevezetesebb épületei: a róm. 
kath. püspöki székesegyház, Schöpf és Stornó Fe-
rencz freskóival; a püspöki palota díszkerttel; a 
káptalan sorépülete, melynek emelete 56 oszlopra 
támaszkodva oszlopcsarnokot alkot, a papnevelő 
intézet, a Bihar m. közkórház, a megye és város 
háza, gör. kath. finevelő intézet, az irgalmasok ko
lostora és kápolnája, az olaszii plébániatemplom, 
a Frimont palota (most kir. törvényszék), a helvét 
hitv. templom, a premontreiek kolostora, a kir. jog
akadémia és gymnasium épületei, az Orsolya-szüzek 
kolostora, a Szt. László templom, a gör. kath. püs
pöki székesegyház és palota, gör. keletiek temploma, 
kapuczinusok kolostora stb. A vár Velencze külvá
rosra támaszkodik öt szegletre épült téglabástyá
jával, két kapujával és árkaival. A vártemplom he
lyén volt Szt. László bazilikája, melynek sírboltjába 
temetkeztek László kir., II. István, II. András, IV. 
László, Róbert Károly hitvese, Beatrix és Zsigmond 
neje, Mária. 1883. Rómer Flóris ott nagy ásatásokat 

eszközölt. Mulatóhely a Rhédey kert a Rhédey mau-
soleummal. Fürdői a közelben hévvizeikről híresek. 
A püspök- v. Szt-László-fürdő vizének hőmérséke 
-f-34'8°—40'7° C. ; vizén lotos-rózsák tenyésznek. 
Hasonló a Félix vagy régi nevén Szt-Márton-fürdő. 
Mindkettő idült csúzos, görvélyes, közvényes bán-
talmaknál, bőrbetegségeknél, idegbajoknál és női 
bajoknál stb. használatos. 

N a g y - V á r a d t ö r t é n e t e . A város Szt László 
által alapított v á r a d i p ü s p ö k s é g (1. e.) szék
helye és e szent király temetkező helye, történeté
nek első korszakaiban szoros összefüggésben áll a 
püspökséggel. Ezzel együtt pusztult el a mongolok 
betörésekor, s vele együtt virágzott fel a XIV. és 
XV. században, midőn Nagy Lajosnak kedvencz 
városává lett s Mária királynő és Zsigmond temet
kezési helyökül jelölték ki. A Hunyadiak alatt Vitéz 
János és utódai e várost a humanista mozgalmak 
egyik központjává tették. 1393. az oláhok, 1474. a 
törökök, 1514. Dózsa György hadai dúlták fel, de e 
csapásokat kiheverte. Végzetes csapás érte 1557-ben, 
9 havi ostrom után Varkocs Tamásnak, Izabella 
hadvezérének hatalmába jutott; püspökei száműzet
tek, templomai, kolostorai elpusztultak, s azontúl, 
mint Erdély kulcsa, csak katonai tekintetben játszott 
nevezetesebb szerepet. Várát 1618. Bethlen Gábor 
újíttatta meg. 1660. a török kezére került, melytől 
1692. jun. 6. teljesen elpusztult állapotban szaba
dult meg. 1713. visszanyerte régi kiváltságait, de a 
püspökséggel ennek földesúri jogai miatt folytonos 
viszályban állott, mi hosszú ideig nagy gátat vetett 
fejlődésének. 1780. bölcsészeti és 1788. jogakadé
miátkapott. Az 1870 : XLII. t.-cz. törvényhatósággá 
emelte. Bunyitay Vincze: A mai Nv. megalapítása. 

Nagyvárad-belényes-vaskóhi vasút, engedélyez
tetett 1884-ben, 90 évre, alaptőkéje 1,400.000 frt 
törzsrészvényekben és 1,200.000 frt elsőbbségi rész
vényekben; a pálya hossza 117'8 km.; a m. kir. áll. 
vasutak keleti vonalából Váradvelencze állomásnál 
ágazik ki; a fővonal Drág, Cséke, Szombatság és 
Belényes érintésével Vaskóhig, az egyik szárnyvonal 
Rontótól Püspökfürdőig, a másik Szombatságtól 
Dobrestig vezet; üzemét a magy. kir. államvasutak 
kezelik. 

Nagyváradi béke, 1538. febr. 24. köttetett meg 
hosszas alkudozás után Ferdinánd és János királyok 
közt. A 46 czikkből álló feltételek főbb pontjai sze
rint János királyi méltósága elismertetett s mind
két király megtartotta a kezén levő országrészeket; 
János halála után az egész ország I. Ferdinándra 
száll; ha Jánosnak fia születik, az a szepesi herczegi 
méltóságon kivül Ferdinánd egyik leányának kezét 
kapja kárpótlásul. A békét Ferdinánd jun. 10. erősí
tette meg. Károlyi Árpád: Adalék a n. b. történeté
hez (1879.). 

Nagyváradi gör. katru püspökség, 1777. állítta
tott fel, mint a kalocsai érsekség suffraganeusa; első 
püspöke, Drágosi Mózes 1777. jun. 23. neveztetett 
ki. Jelenlegi püspöke Pável Mihály. 

Nagyváradi latin szert, püspökség, 1. Váradi 
püspökség. 

Nagy-Varjas és Kis-V., község Arad m., 1372 lak. 
Nagyváthy J á n o s , gazdasági író, szül. 1755. 

Miskolczon. Előbb nevelő, majd katona, 35 éves ko
rában százados, azután gr. Festetich György urad. 
igazgatója, majd a Georgikon gazdasági tanintézet 
alapitója. f 1819. febr. 13. Munkái: A szorgalmatos 
mezei gazda, 2 köt., Pest, 1791. Magyar házi gazd-
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asszony, 1820. Magyar gazdatiszt, 1821. Magyar 
praktikus tenyésztő, 1822. és 1824. 

Nagy-Vázsony, község Veszprém m., 2337 lak. 
Kinizsy Pál kastélyának romjaival. 

Nagyvezér, a török birodalom és más keleti álla
mok legfőbb tisztviselője; miniszterelnök, régebben 
ha nem maga a szultán vitte a főparancsnokságot, 
ő volt a táborba szálló hadsereg fővezére. 

Nagy volt, mondok, a tudósnak Az ő tudománya, 
De mi haszna, kevés hozzá A vágott dohánya. 
A r a n y : A tudós macskája. 

Nagyzási hóbort, Számos elmebetegség kezdeti tü
nete; tünetei kórosan fokozott önbizalom, magas 
leszármazás, előkelő állás stb. elképzelése, melyek 
gyakran testi hüdések kíséretében butulásba men
nek át. 
Nagy-Zerind, község Arad m., 2159 lak. 
Nagy-Zorlenoz, község Krassó-Szörény m., 2678 

lakossal. 
Nagy-Zsám, község Temes m., 3258 lak. 
Nahije (török), járás, kerület. 
Nahum, zsidó próféta 600 Kr. e., jóslatait az ó- tes

tamentum N. könyve tartalmazza. 
Nail (ang., nél = szög), 1) hosszmérték, a yard 

Vi«-a = 5'6 cm. ; — 2) súlymérték, mintegy 4 kg. 
Nairn (nern), skót grófság, ter. 518 kma, 10.019 lak. 

Főhelye N. tengeri fürdővel. 
Naissus, régi város Felső-Moesiában, a mai Nis 

Szerbiában. 
Naiv (a lat. nativus = veleszületett szóból), gyer

me teg , a veleszületett természetes, mesterkéletlen, 
őszinte, sokszor gyermekes észjárás, mely főleg gyer
mekeknél és a természet keblén élő egyéneknél nyil
vánul, mihelyt kiszámitottabb, mesterkéltebb viszo
nyok közé kerülnek, pl. a falusi kis leány Pesten 
(Czuczor költeményében). N a i v i t á s v. n a i v e t á s , 
gyermekded nyiltságu, mesterkéletlen modor, továbbá 
együgyűség, oktalanság. 

Naiv eposz v. n é p e p o s z , a nép képzeletvilágából 
mintegy magától, önként született elbeszélő költe
mény, mely a nép világnézetét, meggyőződéseit és 
törekvéseit eredeti naivságukban, természetes üde-
ségükben tükrözi vissza, pl. az Ilias és Odyssea, 
a Roland-ének, a Nibelung-ének stb. Ellentéte a 
m ű e p o s z . 
Naiv és sentimentalis, S c h i l l e r Frigyes szerint 

a költészet két alapformája; n a i v volt az ó-kori 
költészet, mely a természettel összhangban élő em
beriségnek egészséges, őszinte lelkét fejezte ki; sen
t i m e n t a l i s pedig az ujabb-kori költészet, melyben 
a modern embernek a természettel meghasonlott, be
teges kedélye tükröződik. 

Najac (názsák) Emi l gróf, franczia iró, szül. 1828. 
decz. 14. Lorientban; Parisban él. Számos vígjátéka 
és operette-je közül ismertebbek: Nany, Bébe, Ni-
niche (nálunk is adják) és főleg Váljunk el, melyet 
Sardouval együtt irt. 

Najádok, a görög mythologiában a nymphák (1. e.) 
egy faja, a források és vizek istennői. 

Najdas, község Krassó-Szörény m., 2610 lak. 
Náj-módi, 1. módi. 
Nak, község Tolna m., 1231 lak. 
Nákó K á l m á n gróf, orsz. képv., szül. 1822. febr. 

22., 1850. kamarás, 1861. a főrendiház tagja, 1887 
óta orsz. képviselő. 

Nákófalva, község Torontál m., 2698 lak. 
Nakuht, perzsa súly arany és ezüst mérésére = 

0'1958 gr. 

Nála és Damajanti, a Mahábhárata (1. e.) ez. hindu 
eposz III. könyvében (ennek neve: Vana-parva = erdő
könyv) előforduló önálló szerelmi episod. Tartalma 
az, hogy Nála ó-indiai király koczkajátékban elveszti 
birodalmát és feleségétői, Damajantitól követve az 
erdőbe vonul. Itt elszakadva egymástól, mindketten 
sok viszontagságon mennek keresztül, mig végül 
ismét szerencsésen egyesülnek. Az episodot (bő mu
tatványokkal) ismertette Fiók Károly, Bpesti Szemle, 
1884., majd teljes fordítását adta 1885.; ugyancsak 
az eredetiből leford. Michalek Manó is (Eger, 1886.). 
Naldi N a l d u s , XV.szdi olasz humanista, Flórencz-

ben élt és latin verseket irt. Mikor Ugoletti Tádé, 
Corvin János hg nevelője, Mátyás király megbízásá
ból a budai könyvtár számára megrendelt kéziratok 
ügyében Flórenczbe ment, több izben beszélgetett 
vele a királyról, N. a hallottak által föllelkesítve 
Be laudibus Augustae Bibliothecae czimmel a budai 
könyvtár dicsőítésére költői művet irt. Ennek kézirati 
példánya Thorn város gymnasiumi könyvtárában 
őriztetik; kiadta Bél Mátyás (1737.), ujabban mutat
ványt közölt belőle Ábel Jenő (írod.-tört. Emi. II. k.). 
Nalifka, orosz gyümölcspálinka, melyet főleg ham

vas szederből, ribizkéből és berkenyéből készítenek. 
Nama, hottentotta törzs délnyugoti Afrikában a né

met gyarmatterületen. Földjük a Nagy-Namafóld, Be-
thania, Hoachanas, Reheboth városokkal. 

Námesztó, község Árva m., 1940 lak., a Fejér-Árva 
közelében. 

Namur (-ür), belga tartomány, ter. 3660 kma, 
339.800 lak. Főhelye N. (Namen), a Sambre és Meuse 
egyesülésénél, 31.000 lak. Vár, püspökség, székes
egyház Don Jüan dAustria sírjával. Híres késgyár
tás, közelében szénbányák. 

Nánás (Hajdú-), rend. tan. város Hajdú m., 14.457 
lak., járásbíróság. 

Nana Sahib (Nena Sahib), szül. 1825., 1857. az an
golok elleni lázadás feje Keletindiában, f Nepálban. 

Nánássy Ödön, orsz. képv., szül. 1867. okt. 28. 
Bpesten, jogot végzett, 1890. Hevesmegye aljegyzője, 
majd tiszt, főszolgabirája, 1892. orsz. képviselő. 
Nancy (nanszi), Meurthe-et-Moselle franczia depart. 

főhelye a Meurthe és a Marne-Rajna csatorna m.. 
79.000 lak. Egyetem, keleti Francziaország tud. kö
zéppontja, múzeum, püspökség, világhírű hímzés-, kö
tés-, szövőipar. 1871, tömeges bevándorlás Elzászból. 
Nándor-Fejérvár (máskép Lándor-F . ) , Belgrád 

(1. e.) régi magyar neve. E város először B o l g á r -
Fej ér v á r néven fordul elő 1072., midőn parancs
noka, Nikétasz görög vezér az ország alvidékét fosz
togató besenyőket segítette; e miatt a magyarok 
Géza herczeg alatt 2 havi ostrom után elfoglalták. 
Dusán István czár által 1343. újjáépített vára má
sodszor 1427. került magyar uralom alá, midőn a 
Lazarevics Istvánnal kötött szerződésben Zsigmond 
király Szerbiát védnöksége alá fogadta és annak 
fontosabb várait tényleg birtokba vette. Ez időtől 
mint a délvidék legfontosabb erőssége szerepelt a 
török elleni háborúkban; a törökök többször ostro
molták, és midőn Hunyadi János és Capistrán keresz
tesei II. Mohammed 150.000-nyi seregének ostroma alól 
a várat 1456. július 22. felszabadították, a győzelem 
az egész kereszténység örömünnepe volt. Itt játszó
dott le egy évvel később Ciliéi Ulrik megöletésének 
tragédiája, mely Hunyadi László kivégeztetését idézte 
elő. A XV. szd végén és a XVI. szd elején a vár külön 
n.-f.-vári b á n s á g székhelye lőn. 1521. aug. 29. a 
törökök elfoglalták, s csak 1688. szept. 6. került 
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vissza Magyarországhoz, midőn Miksa bajor vál. 
fejedelem aug. 9-től tartó ostrom után a török őrsé
get a vár feladására kényszerité. A törökök azon
ban már 1690. okt. 8. visszafoglalták. Savoyai Jenő 
hg. 1717. aug. 18. ismét elfoglalta, de az 1739-iki 
n á n d o r f e j é r v á r i v. b e l g r á d i békében került 
vissza a boszniai, szerb és havasalföldi területtel 
együtt a törökök birtokába. Az utolsó török-magyar 
háborúban Laudon tábornok 1789. okt. 8. ismét el
foglalta, de az 1791-iki béke visszaadta Török
országnak. 1807. a fölkelő szerbek hatalmukba kéri
tek, de a bukaresti békében elvésztették, s a török 
katonaság csak 1867. ápril 18. vonult ki végleg 
a várból. A mai várost 1. Belgrád. 

Nándorhegy, község Krassó-Szörény m., 1214 lak. 
Nanga Parbat, a központi Himalája lánczolat ny.-i, 

8116 m. m. emelkedése Kasmir é.-ny.-i határán. 
Nanismus (lat.), törpeség; nanus, törpe. 
Nanking, eredetileg Khinában sárgásszinü gyapot

ból szőtt, kartonszerü, de vastagabb fajta szövet; 
most fehér szövetből Európában is gyártják, azután 
sárgára festik; a n. szövet mosás által folytonosan 
szebb lesz. 

Nanking (Kiangning), Kiangsu khinai tartomány 
főhelye a Jancsekiang m., 500.000 lak. A khinai tudo
mányok egyik központja. Könyvtárak; porczellán-
torony (62 m. magas), gyapot- (nanking) és selyem
áruk gyártása. 

Nansen F r id t jo f , sarki utazó, szül. 1861. okt. 10. 
Christiania mellett, 1882. a Jeges tengert járta be és 
irataiban Grönland további átkutatásának szükségét 
hangoztatta; 1888. expeditiójával az északi szélesség 
6 l°-ig jutott, de csak 1889. tudott visszatérni. 
Nanterre (nánter), helység Seine francz. departe-

mentben a Seine m.; sz. Genovéva szülőhelye, búcsú
járó hely. 

Nantes (nánt),Loire-Inférieure franczia departement 
főhelye a Loire m., 127.000 lak. Elénk gabnakeres-
kedelem, czukorfinomitók, bőrgyárak. Nagy kikötő, 
hajóépités. Külső kikötők: Paimboeuf és Saint-Na-
zaire.An.-i e d i c t u m o t , mely a protestánsoknaksza
bad vallásgyakorlatot és rendi kiváltságokat bizto
sított, 1598. ápril 13. IV. Henrik tette közzé; XIV. 
Lajos 1685. visszavonta, mire a protestánsok töme
gesen vándoroltak külföldre. 

Nantesi edictum, 1. Nantes. 
Nantsang, Kiangsi khinai tartomány főhelye a 

Kankiang torkolata m., 300.000 lak. Elénk keres
kedelem és porczellángyártás. 

Nantucket (néntökket), Massachusettshez tartozó 
sziget (120 km2) az Atlanti oczeánban, N. kikötő
várossal. 

Nap, sol, 1) vmely csillagrendszer központját alkotó 
világtest; — 2) azon bolygórendszernek, melyhez föl
dünk tartozik, központját alkotó világtest. A n. mele
gíti és világítja meg a bolygókat; az általa kibocsá
tott meleg elegendő volna, hogy 2300 olyan jégréte
get, melyek mindegyike 30 méter vastagságban fedi 
az egész földtekét, megolvaszszon. A nap melegének 
csökkenése mindeddig nem mutatható ki. A n. közép
pontja a föld középpontjától 148'7 millió km.; átmé
rője 1,387.600 km., köbtartalma l ' / t milliószorta na
gyobb mint a földé, tömege 324.000-szer nagyobb 
mint a földé, közép-sürüsége tehát közel a földsürü-
ség '/i-e v. a víz sűrűségének 1'4-szerese. A n a p a 
hozzá tartozó bolygókkal a Herkules csillagképének 
egy pontja felé mozog (260° rectascensio, 29° ész. 
elhajlás Herschel szerint); saját tengelye körül 25 

nap 5 óra 38 p. alatt fordul meg. A nap korongján 
szabálytalan alakú, szögletes v. szaggatott foltok 
( n a p f o l t o k ) láthatók, melyeket kevésbbé sötét bu
rok, a félárnyék (penumbra) vesz körül. Ez utóbbi 
gyakran pontosan utánozza magvának körvonalait, 
de egyikük sem élesen határolt; a.foltok némelykor 
kicsinyek, máskor a föld \ felszínénél sokszorta na
gyobbak ; többnyire csoportosan tűnnek fel, gyakran 
egy közös udvar által körülvéve. A kis foltok tartama 
nagyon rövid, csak a nagyobbak maradnak meg hó
napokon át; gyakoriságuk is különböző, általában 
111ls évből álló időszakhoz kötött. A n. forgása a fol
toknak keletről nyugat felé irányuló látszólagos moz
gását okozza; a n. keleti szélén feltűnő foltok a nyu
gati szélen 13 nap múlva eltűnnek, hogy ujabb 14 
nap lefolytával a keleti szélen ismét feltűnjenek. Ezen 
látszólagos mozgáson kívül van a foltoknak egy sa
játlagos mozgásuk is, mely magasabb szélességi fo
kok alatt fekvő foltoknál a sarkok felé irányul. A fol
tokon kívül és többnyire azok közelében a napon 
világosabb, kerekded v. érszerü alakú, múló tartós-
ságu helyek is mutatkoznak ( n a p f á k l y á k ) . Régibb 
elmélet szerint a nap sötét test, közvetlenül felhő
réteg által körülvéve, melyet ismét fényes légkör, a 
photosphaera, vesz körül és világít meg. Spektralana-
lytikus (szinképelemzési) vizsgálatok nyomán ujab
ban felveszik, hogy a nap izzó-folyós, fehéren izzó 
test, körülvéve egy kevésbbé forró légkör, a chromo-
sphaera által, melyben a nap magvát (tömegét) al
kotó anyagok közül számosan gőz alakban vannak 
jelen; ilyen anyagok a nátrium, vas, kálium, cal-
cium, baryum, magnesium, mangán, titán, chrom, 
nikel, kobalt, hydrogén. A napfoltok helybeli lehülési 
folyamatok által keletkeznek. A n. belsejéből hydro-
géntömegek törnek ki 70 km. és még nagyobb ma
gasságnyira és alkotják a p r o t u b e r a n c i á k a t , me
lyeket azelőtt csak napfogyatkozások alkalmával 
láttak, most azonban bármikor észlelhetők. Zöllner 
szerint ezen eruptiók: 4,070.000 atmosphaera nyo
mása alatt s legalább 68.000° hőmérsék mellett tör
nek ki. A napfogyatkozásoknál feltűnő n a p k o s z o r u 
(corona) a n. legkülsőbb légköri burka, melynek 
alkata még nincs meghatározva. L. A napfoltok 
gyakorisága. Bp. Akad. kiadványok. A nap felü
letének megfigyelése Bp. Akad. kiadv. Különf. év
folyamok. Losonczy, A nap és a föld együttes élete, 
Budapest, 1875. 

Nap, dies, v. napszaka azon időszak, mely alatt 
a nap a láthatár felett áll; a föld tengelyének az 
ekliptikán való ferde állása miatt különböző föld
rajzi szélesség alatt fekvő helyekre a nap az év 
különb, szakaiban más-más tartamú. A leghosszabb 
nap annál tovább tart, minél inkább közeledünk a 
sarkokhoz; az egyenlítő alatt nap és éj egész éven 
át egyenlő tartamuak. Egy valódi s o l a r i s n a p a 
Napnak két delelése közölt lefolyó időtartam; ez a 
Napnak télen gyorsabb, nyáron lassúbb (látszólagos) 
mozgása folytán szintén egyenlőtlen tartamú, miért 
is az évet egyenlő tartamú k ö z é p s o l a r i s na 
p o k r a osztják, melyek a közéletben használt közép 
időszámítás alapját alkotják. A közéletben a napot 
éjféltől, a csillagászatban déltől fogva számítják. 
A minden időben egyenlő nap a c s i l l a g n a p , azaz 
azon idő, melyben az egész égteke egyszer látszó
lag saját tengelye körül megfordul, vagyis azon idő, 
mely alatt vmely álló csillag a délkörön kétszer át
halad; ez kb. 4 perczczel rövidebb, mint a solaris 
nap. V. ö. év, időszámítás. 
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Napagedl, város Morvaországban a Morvám., 3500 
lak. Czukorgyár, kénfürdő, bortermelés. 
Napéjegyen, aeguinoctimn (l.e.). 
Napéjegyeni esőzések, 1. aequinoctiális esőzések 

és viharok. 
Napéjegyeni esztendő v. n a p é v , 1. aequinoctiális 

esztendő, év, időszámítás. 
Napéjegyeni öv, 1. aequinoctiális öv. 
Napéjegyeni pontok, 1. aequinoctiális pontok. 
Napestig, reggeltől estig. 
Napesztendő v. n a p é v , 1. év, időszámítás. 
Napév, azon időszak, mely alatt a föld a napot 

egyszer, megkerüli (1. év). 
Napfáklyák, 1. nap. 
Napfogyatkozás, a nap korongjának teljes v. rész

leges elfedetése, mely bekövetkezik, ha a hold egye
nes vonalban a nap és föld között áll és a föld a 
holdnak árnyékába lép. N.-f. csakis újhold idején áll
hat be, de nem minden ujholddal jár egyszersmind 
napfogyatkozás, minthogy a hold pályája a földével 
nem fekszik egyazon síkban. A n.-f. t e l j e s és köz
p o n t i , ha vmely vidékre nézve a hold ugy áll, hogy 
középpontja a nap középpontja felé vont egyenes vo
nalon megy keresztül. Ha a hold látszólagos átmérője, 
kisebb mint a napé, teljes n.-f.-t nem okozhat, de a 
föld egyes vidékein a nap tányérának egy részét ugy 
fedheti el, hogy köröskörül világos gyürü marad; ez 
a g y ü r ü s n.-f., mely lehet központi v. központon 
kívüli. N.-f.-kor a hold keleti szélével kezdi a napot 
elfedni, s a nyugatival hagyja el. A napfogyatkozások 
általában gyakoribbak, mint a Holdfogyatkozások, 
de míg a holdfogyatkozások mindig a föld egész fe
lén láthatók, a napfogyatkozások csak kis területekre 
szorítkoznak; azért egyes helyekre nézve a n.-f.-ok 
ritkábbak mint a holdfogyatkozások. N.-f.-kor az el-
sötétülés növekedtével az ég ólomszinüvé válik, a 
hold árnyéka láthatólag suhan át a levegőn, az egész 
állatvilágon rémület vesz erőt, a sötét hold körül 
pedig fényes koszorú gyanánt mutatkozik a nap 
ezüstszínű koroná- ja , melyből köröskörül villogó 
lángok, törnek elő. 

Napfoltok, 1. nap. 
Napfordulat v. n a p m e g á l l a p o d á s , solstitium, 

az ekliptikának két, egymással átmérőileg szemben
fekvő, . a napéjegyenektől 90°-ra eső pontja, melyek
ben a-nap az egyenlítőtől való legnagyobb távolsá
gát éri el s megfordulni látszik. A nyári n.jun. 21-én 
(22-én), a téli n. decz. 21-én (22-én) áll be. A n. alkal
mával, midőn a nap fordulati pontját eléri, ottan 
néhány napon át mintegy megállapodni látszik, mi
előtt megfordulna; a bpesti láthatáron a nap jun. 
10— 23-ig minden reggel egyaránt 4 óra után 2 percz-
czel kel és jun. 21 —27-ig minden este 8 óra után 
2 perczczel száll le. E szerint Bpesten a leghosszabb 
nap szaka éppen 16 óráig tart. (Hunfalvy, Ég és föld, 
Bpest, 1873.) 

Naphta (gör.), 1) illó kőolaj; — 2) a kőolaj és 
kátrány legillóbb alkotó részei. 

Naphtalin (gör.), kőszénkátrányból nyert szén-
hydrogén, mely színtelen kristályokat alkot, átható 
szagú, csípős izü, igen könnyen illó, forró vizben 
kevéssé, alkoholban, aetherben és zsiros olajokban 
könnyen oldódik, 79°-nál megolvad, 216°-nál forr, 
világító, kormos lánggal ég, élenyülés utján phthal-
savat, sűrített salétromsavval nitro- és dinitro-naph-
talint és nitronaphtalinból redukálás által naphthyla-
mint ad. A n. gyakran eltömeszeli a légszeszcsövet; 
benzoesav előállítására, kitömött állatok megóvására, 

szőrmeáruknak a moly elleni megvédésére és a gyó
gyászatban használják. 
Naphtal inveres (sedanveres), naphthylaminból 

nyert festőanyag, mely a selymet rózsaszínűvé festi. 
Naphtol, 1. naphtolok. 
Naphtol ismus (gör.), az iszákosság egy uj neme ; 

Amerikában észlelték, hol a Bostonban és környékén 
levő nagy gyárakban, melyek a kautsukot naphtá-
val tisztítják, az ott dolgozó munkások közt hara
pózott el. A naphtagőzt belehellő munkások a gőztől 
megrészegedtek, azután mások önkényt leheltek be 
ily gőzt, mert a n. állítólag, mint a hadsis-evés,. igen 
kellemes érzéseket kelt. 
Naphtolok, salétromsavnak naphtylaminokra való 

behatása által keletkeznek. Az « - n a p h t o l (Ci0H80) 
jegeczes. színtelen, borszeszben és aetherben köny-
nyen, vizben alig oldódik, 94°-nál olvad; a bőr
gyógyászatban használják idült izzag, rüh, kosz, stb. 
ellen; kiterjedt alkalmazása haemoglobinurát okoz s 
ezért használata elővigyázatot követel. tf-napthol 
123°-nál olvad, orvosszer. 
Nápicz, aira, növény a pázsitfélék (grámineae) 

rendjéből. A g y e p e s n., a. caespitosa, takarmányfü. 
Az i l l a t o s n., a. canescens, sovány homoktalajon 
juhtakarmány. Fajai nálunk azonkívül a v a n y i g a 
n., a.fíexuosa és az a. Wibeliana. 

Napi díj, a díjazásnak napról napra számított 
módja, midőn a díj megszűnik, ha vmelyik napon 
a teljesítendő szolgálat elmarad. Képviselők nálunk 
n. d.-at húznak, hivatalnokok különös kiküldetések
nél kapnak fizetésükön felül n. d.-at. Végrehajtásnál 
a n. d.-aknak 1 frt 50 krt meghaladó része foglalható 
le. Azok, a kik a végrehajtástól mentesített .500 frt 
nyugdijt húznak és a képviselők n. d.-ai korlátlanul 
lefoglalhatok. Nap i d í j a s v. díjnok az, a ki nem 
állandó fizetést, hanem n. d.-at huz. 

Napier (népir), 1) (Neper , Neppe r ) J á n o s , angol 
mathematikus, szül. 1550. Merchistonban Edinburg 
mellett, f 1617. Feltalálta a logarithmusokat." — 2) 
K á r o l y J a m e s sir , ang. tábornok, szül. 1782; Lon
donban, előbb Európában harczolt, később Kelet-
Indiában gyarapította az angol hatalmat, f 1853. — 
3) R ó b e r t C o r n e l i u s , magdalai lord, szül. 1810. 
f 1890., előbb Indiában és Khinában harczolt, 1867. 
az Abessziniába nyomuló angol sereg fővezére s Mag
dala bevételével győzelmesen fejezte be a hadjáratot. 

Napirend, vmely gyűlésen tárgyalásra és megvita
tásra kitűzött kérdések és azok sorrendje. A kép
viselőházban a n.-től eltérni rendes körülmények 
között nem lehet és a ház dönt a fölött, vájjon vala
mely felvetett kérdés tárgyalásába belebocsátkozik e 
v. a fölött n.-re tér át. 
Napi sajtó, a sajtó azon termékei, melyek napon

ként megjelennek: napi lapok összesége, ellentét
ben a heti lapokkal és időszaki sajtóval, a folyó
iratokkal. 
Napi ügylet , kasszaügylet, 1. kassza. 
Napkelet, 1. kelet. 
Napkeleti bölcsek, a biblia szerint három (arab 

v. aethiop) mágus, kik egy csillag által vezetve, el
mentek Bethlehembe a kisded Jézust imádni s neki 
aranyat, tömjént és myrrhát vittek ajándékul. A ha
gyomány szerint Gáspár, Menyhért és Boldizsár volt 
a nevük. Régi szentirásforditóink a »magus« szót 
tévesen »király«-lyal fordították s innen a »három 
királyok« elnevezés. Emléknapjuk jan. 6. 

Napkor, község Szabolcs m., 2003 lak. Határában 
sós-tó van. 
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Napkorona, 1. nap. 
Napkoszoru, 1. nap. 
Napközei, periheliutn, vmely bolygó v. üstökös 

pályájának a naphoz legközelebb eső pontja. 
Napló, 1) egyes személynek saját élményeiről, be

nyomásairól tett feljegyzései a napok sora szerint; — 
2) Keresk. segédkönyv; az egyszerű könyvvitelnél 
rendeltetése az, hogy az egyes ügyleteket időrend
ben jegyzékbe foglalja és úgyszólván az üzlet tör
ténetének rövid kivonata legyen; a kettős könyv
vitelnél arra szolgál, hogy az első feljegyzési könyv 
(1. e.) adatait összevonja; ekként mintegy közve
títőül szerepel az első jegyzék és a főkönyv között; 
a n. ivenként 5 kr. bélyeggel látandó el. 
Napmérő, h e l i o m e t e r , műszer kis szögeknek az 

égboltozaton való megmérésére. 
Napnyugat, 1. nyugat. 
Napóleon franczia császárok, 1) I. N., Bonaparte 

Károly ajaccioi ügyvéd és Ramolino Felicia fia, a 
B o n a p a r t e u r a l k o d ó c s a l á d (1. e.) megalapí
tója, szül. Ajaccioban, Corsica sziget fővárosában 
1769. aug. 15. (ujabb állitások szerint 1768. jan. 7.) 
Tiz éves korában a briennei katonai iskolába véte
tett föl; 1786. alhadnagy, 1789. hadnagy lett. Roha
mos emelkedését a forradalomnak köszönhette. 1793. 
decz. 18. Toulon bevételénél kitüntetve magát, 1794. 
febr. 6. tüzérségi tábornokká lépett elő, s az olasz 
hadsereghez küldetett. Mint Robespierre párthíve, 
ennek bukása után elveszte rangját, s Parisban 
magánemberként élt. A Vendémiaire 13-iki fölkelés 
juttatta ismét felszínre. Barras ajánlatára a convent 
védelmére összevont csapatok főparancsnokságával 
bízták meg, mire a fölkelőket kartácscsal szétverte; 
a convent a haza megmentőjeként üdvözölve, okt. 
16. a felföldi sereg parancsnokává, 1796. febr. 23. 
pedig az olasz sereg fővezérévé nevezte ki. Ekkor 
vette nőül (1796. márcz. 9.) Beauharnais tábornok 
özvegyét Josephinet(l. e.). Olaszországi hadjáratában 
az osztrákokat megverve, a lodii híd ostroma után 
máj. 15. Milanóba vonult, az arcolei (nov. 15—17.) 
és rivolii (1797. jan. 14.) győzelmek után 1797. 
febr. 2. bevette Mantuát és okt. 17. Ausztriát a 
c a m p o f o r m i o i b é k é r e (1. e.) kényszerité. Parisba 
visszatérve, innen 1798. tavaszán az e g y i p t o m i 
e x p e d i t i ó r a indult, jun. 30. Alexandriában volt, 
jul. 6. a gizehi pyramisoknál megverte a mameluko-
kat és jul. 25. Kairóba vonult. A franczia flotta 
abukiri veresége (aug. 1.) elvágta Európától, mire 
1799. Syria felé indult, Akka sikertelen ostroma és a 
pestis dühöngése feltárta útjában; 1799. aug. 22. 
titkon elhagyta Egyiptomot és okt. 9. visszaérkezett 
Francziaországba. A nép ugy üdvözlé, mint a fejet
lenség zavaraiban küzdő köztársaság megmentőjét; 
a directorium nem merte kérdőre vonni visszatéré
seért. Ekkor elérkezettnek látta az időt, hogy a fő
hatalmat kezébe vegye. Brumaire 18. (1799. nov. 9.) 
a párisi csapatok főparancsnokává neveztetvén ki, 
másnap 8000 katonával Saint-Cloudba ment, a direc-
toriumot lemondásra kényszerité s a megfélemlített 
500-as tanács által kimondatta az alkotmány revi-
sióját. Az 1799. deczemberben kihirdetett uj alkot
mány első consul czimmel 10 évre az állam élére 
állította; consultársai, Cambacérés és Lebrun csak 
tanácsadói hatáskört nyertek. Az ország kormány
zati szervezetét teljesen absolutistikus szellemben 
alakítva át, uralmát ujabb olaszországi győzelmek
kel szilárdította meg. 1800. májusban a Szt-Bernát-
hegyen átvezetve seregét, jun. 14. Marengonál meg

verte az osztrákokat és megkötötte Ausztriával 
(1801. február 9.) a lunevillei és Angliával (1802. 
márcz. 27.) az amiensi békét. 1802. máj. 11. élet
hossziglani consul lett s egy királypárti összeeskü
vés elnyomása és Enghien hg kivégeztetése után 
1804. máj. 20. fölvette a f r a n c z i á k c s á s z á r a 
czimet, melyet a franczia nép plebiscitumának 
3.572,329 szavazata és az 1804. decz. 2. Parisban 
véghezment császári koronázás szentesitett. 1805. 
máj. 26. a milanói dómban a lombard vaskoronával 
olasz királylyá koronáztatta magát. N. előtt Nagy-
Károly birodalmának helyreállítása lebegett, s az 
európai hatalmak coalitiója ellen 1805-ben 200.000 
emberrel indította meg a háborút. Ulm bevétele 
(okt. 17.) megnyitotta előtte Bécs kapuit, hova nov. 
13. vonult be. Az uralkodóház menekült; magát a 
magyar koronát is Budáról Munkácsra szállították. 
Az auszterlitzi győzelmet (decz. 2.), melyben 3 csá
szár : N., I. Ferencz és Sándor czár vettek részt, 
deczember 26. a p o z s o n y i b é k e követé, melyben 
Ausztria a német birodalmat és Italiát teljesen át
engedte. N. hódításait szétosztá családja tagjai közt, 
s Németországban 1806. július 17. saját védnöksége 
alatt a rajnai szövetséget alapitá, mire I. Ferencz 
osztrák császár letette a római császári czimet. A 
háborút Poroszország ellen tovább folytatva, ezt a 
jenai győzelem által (1806. okt. 14.) megalázta; 
okt. 27. Berlinbe ment és itt nov. 21. kihirdeté 
Anglia ellen a szárazföldi zárlatot. A poroszok segít
ségére siető Sándor czárt megnyerve politikájának, 
1807. szövetségre tépett vele, melyet az erfurti gyűlé
sen (1808. szept. 24—okt. 14.) megújított. I. Ferencz 
1809. apr. 15-iki hadüzenetére ismét kitört a háború, 
az osztrák sereg apr. 1 9 - 2 4 . Regensburgnál vere
séget szenvedett, mire József nádor ápr. 27. a jórészt 
készületlen magyar nemesi insurrectiót szólitá fegy
verre. Az ebelsbergi ütközet után (máj. 3.) a királyi 
család Budára menekült. Máj. 13. N. ismét Bécsben 
volt, s máj. 15. Schönbrunnból kiáltványt intézett a 
magyar nemzethez, melyben Ausztriától elszaka
dásra szólította fel. A nádor erre magyar kiáltvány
ban buzditá hűségre a magyarokat. Károly főhg 
asperni győzelme (máj. 21 — 22.) után a harcztér 
Magyarországba tétetett át; de a magyar insurrectio 
nem volt képes feltartóztatni a francziák előnyomu-
lását. Jun. 20. az ellenség elfoglalta Győrt és 26-tól 
3 napig Pozsonyt bombázta. N. wagrami győzelmét 
(jul. 5—6.) az okt. 14. megkötött bécsi béke növelte. 
A spanyol vállalat kudarczát N. 1809. a pápai állam 
és 1810. Holland bekebelezésével ellensúlyozta, mi 
által a franczia császárság és vazall államok lakos
sága 100 millióra emelkedett. Hogy e nagy biroda
lomnak örököst adjon, 1809. deczember 15. elvált 
Josephine császárnétól és 1810. apr. Mária Lujza 
osztrák főhgnővel lépett házasságra. Ettől 1811. 
márcz. 20. született gvermekét Napóleont már a 
bölcsőben r ó m a i k i r á l y czimmel ruházta fel. N. 
hatalmának hanyatlása az oroszországi hadjárattól 
kezdődik, melyet 1812. jun. 24. indított meg. A 
smolenski (aug. 27.) és borodinoi (szept. 7.) győzel
mek után szept. 14. megszállotta Moszkvát. De az 
oroszok felgyújtották a várost és gyors visszavonu
lásra késztették N.-t, kinek serege a téli ut nyomora 
folytán félmillióról 15.000-re olvadt. E kudarcz után 
a szövetséges hatalmak megkettőzött erélylyel indi-
ták meg a háborút N. ellen. A 3 napig tartó lipcsei 
csata (1813. okt. 16—18.), melyet a népek csatájá
nak neveznek, megtörte N. hadi erejét; a szövetsé-
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gesek 1814. elején Francziaországba nyomultak s 
márcz. 30. Parist feladásra kényszeriték, mire a 
senatus apr. 1. N.-t trónvesztettnek nyilvánitá. N. 
Fontainebleauban először fia javára, s midőn azt 
nem fogadták el, ápr. 11. maga és egész családja 
nevében lemondott a trónról, s ápr. 20. Elba szige
tére vonult, melyet a hatalmak neki császári czime 
megtartása és 2 millió frank évi járadék mellett feje
delemségül jelöltek ki. Tiz havi tartózkodás után 
azonban, mialatt Európa fejedelmei és államférfiai a 
bécsi congressusort, a béke helyreállításán fáradoz
tak, értesülve a Bourbonok népszerűtlenségéről, 
titokban otthagyta Elbát és 1815. márcz. 1. a jouani 
öbölben partra szállott; megjelenésével magához 
hódította a katonaságot és népet, a Bourbonok me
nekültek, s ő márcz. 20. bevonult Parisba. A bécsi 
congressus erre minden törvényen kívül helyezte s a 
nagyhatalmak szövetsége meginditá ellene a hábo
rút, mely jun. 18. Waterloonál N. teljes vereségével 
végződött. Parisba visszatérve, jun. 22. lemondott 
fia II. Napóleon javára, s jul. 15. Roehefortban átadá 
magát a Bellerophon angol hadihajó parancsnoká
nak. Az angolok Szt-Ilona szigetére szállították, hol 
a sziget kormányzója Hudson Lowe (1. e.) 'szi
gorú őrizet alatt tartá. Az egészségtelen éghajlat és 
a szigorú életmód gyorsan aláásták egészségét; gyo
morrákban f 1821. máj. 5. Holttestét 1840. Parisba 
vitték és a Döme des Invalides sírboltjában temet
ték el. — 2) II N., N a p ó l e o n F e r e n c z J ó z s e f 
K á r o l y r e i c h s t a d t i herczeg, I. N. császár egyetlen 
fia, szül. 1811. márcz. 20. Parisban; 1814. Bécsbe 
vitték, 1817. a reichstadti herczegi czimet kapta, t 
1832. jul. 22: Schönbrunnban. Minthogy atyja két 
izben lemondott volt az ő javára a császári koroná
ról, noha sohasem uralkodott, III. Napóleon 1852. 
rendelete folytán II. N.-nak nevezik; — 3) III. N., a 
francziák császára, Bonaparte Lajos hollandi király 
s neje Hortense harmadik fia, szül. 1808. ápril 20. 
Parisban. A császár bukása után anyjával Augs-
burgban és Arenenbergben (Svájcz) élt; 1834. svájczi 
tüzérhadnagy s több munkát irt; a reichstadti her
czeg halála után ő lett a napóleoni hagyományok 
örököse. 1836. okt. 28. Strassburgban kísérletet tett 
a hadsereget fellázítani és a trónt birtokába venni, 
de elfogták s száműzték. 1840. okt. 6. Boulogneban 
újra megjelent Francziaországban; de elfogták s élet
fogytiglani fogságra ítélték. Ham várában volt el
zárva s fogságában több munkát irt. 1846. jun. 25. 
kőmivesnek öltözve megszökött s Angliába ment. 
1848. több helyen a képviselőház tagjává, 1848. 
decz. 10. négy évre a köztársaság elnökévé válasz
tották; 1851. decz. 2. megcsinálta a hires államcsínyt, 
a képviselőházat feloszlatta s a képviselők egy részét 
elfogatta. Ekkor a nép 10 évre köztársasági elnökké, 
1852. pedig császárrá választotta; 1853. jan 29. kelt 
egybe Montijo Eugénia (1. e.) grófnővel, kitől egy fia 
született. A krimi és az 1859. osztrák háború sze
rencsés lefolyása nagyban emelte tekintélyét, melyen 
először a mexikói bonyodalom rossz vége ütött csor
bát. Onkénykedő kormányrendszere ellen erős ellen
zék támadt, mire 1870. jan. 2. az Ollivier-kormány 
kinevezésével kísérletet tett, hogy az országot ismét 
parlamenti állammá alakítsa át. De már késő volt; ki
tört a német háború s a beteg császár szept. 2. Sedan-
nál kénytelen volt magát megadni; mint hadi foglyot 
Wílhelmshöhébe szállították; a béke megkötése után 
1871. Angliába Chislehurstba vonult, hol f 1873. jan. 
9. Az ottani mausoleumban van eltemetve. A magyar 

emigratióval élénk összeköttetésben állt; irodalmilag 
is sokat működött s 1865. mint császár irta meg 
Július Caesar életrajzát. (Magyarul is megjelent.) — 
4) IV. N., J e n ő L a j o s J á n o s J ó z s e f (Lulu her
czeg), az előbbinek egyetlen fia, szül. 1856. márczius 
16-án Parisban; 1870-ben előbb a hadseregnél volt, 
a párisi forradalom után Angliába menekült s a 
woolwichi kat. akadémián tanult. Később mint ön
kéntes Dél-Afrikába ment s az angol seregben a 
zuluk ellen harczolt, hol 1879. jun. 1. elesett. — 
5) V. N., herczeg, a vörös herczeg f 1891. márcz. 17. 
Rómában 1. Bonaparte ifjabbik ág Napóleon József 
Károly Pál (Plon-Plon). 

Napoléond'or (francz.), 20 frkos arany Napóleon 
arczképével = 8 frt 10 kr. aranyban. 

Napoleonidák, a Bonaparte-családnak (1. e.) trón
utódlásra jogosított tagjai. 

Napóleoni háborúk v. korszak, I. Napóleon há
borúi v. kora, az 1796—1815. idő. 

Nápoly (Napoli), N. olasz tartomány főhelye, a n.-i 
öböl m., a Vezúv és Posilippo közt, 512.000 lak. Itá
lia leggazdagabb és legélénkebb helye, egyetem 
(1224 óta), műegyetem, orvosi iskola, képzőmüvé 
szeti akadémia, gazdag könyvtár (farnesi), nagy
szerű múzeum, füvészkert, csillagda, gyűjtemények 
(Galleria Principa di Napoli, Palazzo Sant Angelo). 
Élénk ipara selyem-, agyag-, bőr-, porczellán-, zené-
szeti árukat, művirágot, csecsebecsét szolgáltat, 
élénk kereskedelmét kikötője és vasutjai mozdítják 
elő. Gyönyörű fekvéséhez szép utczái (Via Roma, 
Riviéra di Chiaja, Strada nuova) és terei járulnak, 
melyeket 350 templom és kápolna (Santa Maria del 
Carmine 1269. épült, San Genarro, San Domenico), 
számos nagyszerű középület és palota (királyi pa
lota) diszit. Az ó-korban Neapoli v. Parthenope gö
rög gyarmat, 1860 ig a n.-i királyság fővárosa. 
Nápolyi királyság, a két Sziczilia királysága, 

Dél-Olaszországot s Sziczilia szigetét ölelte fel, ter. 
110.900 km2 volt 8,703.130 lak.; fővárosa Nápoly 
volt; 1860-ig önálló királyság, egykor a normannok. 
Anjouk, Spanyolország és végül a spanyol Bourbo
nok egyik ága alatt s e családból II. Ferencz (1. Fe
rencz külföldi uralkodók 4) volt az utolsó király. 
1860. a Garibaldi-mozgalmak után az egész terület 
Olaszországba kebeleztetett. 

Nápolyi László, Kis Károly nápolyi és magyar 
király egyetlen fia, szül. 1375., atyja halála után 
anyja M a r g i t királyné (1. e.) gyámsága alatt jutott 
trónra. 1402. a délvidéki pártos főurak felhívására 
trónkövetelőül lépett fel Zsigmond magyar király 
ellen s IX. Bonifácz pápa által támogatva Zárában 
1403. aug. 5. Kanizsai János esztergomi érsek megko
ronázta. Aug. közepén már Győrig vonult, de Stibor 
és Garai s a Tisza vidékén Perényi Péter megverték 
párthiveit; mire L. elhagyta az országot és október 
havában H e r v o j a (1. e.) bosnyák főurat helytartó
jává nevezve ki, visszatért Nápolyba. A dalmát vá
rosok egymásután meghódoltak Zsigmondnak. L. a 
birtokában maradt Zárát Dalmácziára való jogával 
1409. jul. 9. 100.000 aranyért eladta Velenczének s 
ezzel elvetette magvát a Zsigmond és Velencze közti 
hosszas háborúnak. Szerencsésebb volt foglalásaival 
olasz földön, hol Rómát kétszer (1409., és 1413.) 
hatalmába kerítette. Háromszor lépett házasságra, 
1390. Clermonti Konstancziával, kitől 1392. elvált; 
1403. febr. Mária cyprusi királyleánynyal (f 1404. 
szept. 4.) és 1406. Enghien János leányával, Lujzá
val (f 1446. máj. 9.). Gyermektelenül f 1414. aug. 
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6., mint a magyar és nápolyi Anjouk idősebb ágá
nak utolsó férfisarja. Szalay József: N. L. trónköve
telése és Velencze (Századok 1882.). 

Nápolyi magyar emlékek. A nápolyi Erzsébet v. 
Izabella és Kún László, s Mária magyar király
leány és II. Károly közt létrejött házasság már az 
Anjouk trónralépte előtt élénk összeköttetést létesí
tett Nápoly és Magyarország között. Az Anjou-ház 
uralkodása alatt az érintkezést András herczeg és 
Johanna házassága fűzte szorosabbra; András meg
gyilkoltatása után Nagy-Lajos két nápolyi hadjáratot 
indított. Kis Károly véres kimenetelű magyar király
sága rövid ideig tartó personal-uniót létesített a két 
ország között és kiinduló pontja volt Nápolyi László 
trónkövetelési actiójának. Mátyásnak Beatrix nápolyi 
királyleánynyal kötött házassága megújította a régi 
kapcsot és a nápolyi diplomacziának jelentékeny 
szerepet biztosított a magyar királyi udvarban. Ez 
összeköttetések legmaradandóbb emlékei a nápolyi 
királyi levéltár (archivio di stato) magyar vonatko
zású iratai, melyek az Árpádház végső időszakától 
kezdve Nápolyi László haláláig s ismét Mátyás ki
rály uralkodása idejéből az; oklevelek, diplomatiai 
és egyéb levelezések rendkívül gazdag sorozatát 
őrizték meg. Ezeken kivül több műemlék is hirdeti a 
nápolyi-magyar érintkezéseket; ilyenek az 1260 — 
1280 közt restaurált San Gennaro székesegyház fő
kapuja magyar czimerekkel, Martell Károly és a 
meggyilkolt András síremlékei u. e. templomban, a 
Donna Regina kolostor, melyet Mária királyné;ujjit-
tatott meg 1292., ki ugyanitt van eltemetve. E kolos
tor egyik termének 1320 körül készült falfestmé
nyei Szt-Erzsébet legendájából vett jeleneteket áb
rázolnak. , Mindezeket ismertette Ováry Lipót a 
Budapesti Szemlében (1874.) és a Nápolyi tört. kuta
tások ez. akad. értekezésben (IV. k. 1. sz.). 

Nápolyi sárga, antimonsavas ólomból többfélekép 
nyert mérges sárga festék, melyet leginkább olaj
festésnél használnak. 
Napóra, időjelző készülék, melynél a világtengely-

lyel párhuzamos pálezának (gnomon) vmely sikra 
vetett árnyéka mutatja a valódi napidőt. Ha az illető 
sík az egyenlítővel párhuzamos, azt a e q u i n o c t i á l i s 
v. napéjegyeni órának nevezik; az ilyenen az egyes 
órákat jelző vonalak egyenlő szögeket zárnak be. 
Rendszerint a n. síkja vízszintes v. függélyes. A he-
m i s . p h a e r i k u s napórák üres, beosztott gömbből és 
árnyékot vető fonalkeresztből állanak. A napórákról 
szóló tan a gnomonika. 

Nappal, 1. nap (dies). 
Napraforgó v. n a p v i r á g , helicmthus, növény a 

fészkesek (compositae) rendjéből. Az e g y é v e s n. 
h. annuus, levele szivalaku, hárombordás, fogas, 
szára 2 m. magas, érdes szőrű, sárga virága tányér-
alakú, néha lábnyi átmérőjű. Magvából olajat ütnek. 
A k. californicus, hazája California és Peru, augusz
tustól októberig nyilik; a napos, mélyen felporhanyi-
tott, jól trágyázott földet szereti. Napraforgónak 
neveztetik a heliotropium nevű virág is, • 1. kunkor. 

Napraforgó-olaj, a nálunk termő napraforgó nap* 
virág (helianthus annuus) hosszudad, barna színű, 
néha csíkos magvából készülő száradó olaj, melyet 
világításra, kenczekészitésre stb. használnak. 

Naprendszer, azon világtestek összesége, melyek 
a nap, mint központi test, körül keringenek, tehát a 
bolygók és azok holdjai, üstökösök és meteoritrajok. 

Napság v. napszaka, 1. nap (dies). 
Napszaka, 1. nap (dies). 

Napszám, minősitetlen, többnyire erőfeszítéssel 
járó munkáért naponként fizetett díj, miga:rn,unkás, 
ki oly szolgálatot teljesít, ,n. -os . 

Napszámmunka, az, midőn nem a végzett munka 
vétetik számításba és fizettetik, b^nenv az eltöltött 
i d ő . ; i ••; 

Napszúrás, hőkor , insolatio, túlságos magas hő-
mérséknél a megerőltetett test erős félhevülése es 
akadályozott lehűlése (a verejték elpárolgásának és 
a kisugározásnak akadályozottsága) folytán beálló 
hirtelen megbetegedés; különösen gyakori katonáknál 
menetelés közben, fűtőknél és mezei munkásoknál. 
Előjelei: apathia, erős izzadás, támolygás,. a beteg 
összeesése, majd görcsök, vérzések, gyakran halál. 
Óvó gyógymód: magas hőfokú, telitett levegőnél 'túl-
nagy megerőltetésektől, szeszes italoktól váló óva-
kodás, elegendő vízfelvétel. Kezelés: nyugalom, lehü^ 
tés, a ruhák felbontása, víz; súlyos esetben nedves, 
hideg borongatások az egész testre, mesterséges 
légzés, szagoltató és izgató szerek. L. E. Kovách A., 
Az első segélynyújtás kézikönyve, Bpest, 1892. 

Naptár, calendarium (a latin Calendae-től), az idő
nek bizonyos szakokba való beosztása. A régi ró
maiak, görögök, zsidók, mohammedánok, egyiptomiak 
naptárát, a Meton-féle módszert, a juliani és Gergely
féle naptárt 1. időszámítás. A jelenleg a polgári idő
számítás alapjául általában elfogadott Gergely-féle 
n.-t Olasz-, Spanyol-, Francziaországban és Portu
gáliában 1582-ben, Németország katholikus részé
ben, a Svájczban és Németalföldön 1583-ban, Len
gyelországban 1586-ban, M a g y a r o r s z á g b a n 
1587-ben fogadták el. Németország, Dánia és Német
alföld evangélikus rendéi csak 1700-ban, Angol
országban csak 1752-ben, Svédországban 1753-ban 
hozták be a Gergely-féle n.-t. A f r a n c z i a for ra 
d a l m i n. az őszi napéjegyennel kezdődött és 12 
harmineznapos hónapra volt felosztva, u. m. Vendé-
miaire, Brumaire, Frimaire, Nivose, Pluviose, Ventose, 
Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor, 
Fructidor, melyek után 5, szökőévben 6 ünnepnap 
(jours complémentaires v. jours sansculottides) kö' 
vetkezett. 

Naptárjavitás, 1. év, időszámítás. 
Naptávol, aphelium, vmely bolygó (pl. a föld) nap

körüli pályájának a naptól legtávolabb fekvő pontja. 
Naptávolság, a napnak a földtől való középtávol

sága (148'67 millió km. v. 20'036 millió földrajzi 
mértföld), melyet a fény 81/* perez alatt fut be. 

Napvágás, ősi magyar szokás, mely a király-koro
názásnál mai napig is fenmaradt. A megkoronázott 
király, Szent István palástjával a vállán, pallosával 
a kezében, fehér paripán fellovagol a koronázási 
dombra és ott a világ négy tája felé a pallossal négy 
vágást tesz, annak jeléül, hogy az országot bármely 
világrészből jövő ellenségtől meg fogja védeni. A 
hagyomány szerint I. Lipót koronázásakor a budai 
török vezér gúnyt űzött eDből a szertartásból, bekö
tötte a fejét és hivatta a borbélyát, hogy gyógyítsa 
meg azt a mély sebet, mit a magyar király ütött rajta. 

Napvető, az alföldön az ablakredőny neve. 
Napvirág, helianthus, 1. napraforgó. 
Naquet (-ké) Alfréd, franczia politikus, szül. 

1834. okt. 6. Carpentrasban, 1863. orvostanár Pa
risban, 1882. senator, utóbb Boulanger hive, 1884. 
ő indítványozta, hogy a törvénykönyv azon hatá
rozata, mely a katholikusok közötti házasságot fel
bonthatatlannak nyilvánította, módosittassék, mi 
meg is történt. 
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Narancs, a narancsfa (citrus aurantium) gömbö
lyű, kissé lapított, vöröses sárga szinü gyümölcse, 
mely számos válfajban kerül kereskedésbe; a vasta
gabb héjú, savanykás keserű izü k e s e r ű n., a vilá
gosabb szinü, simább, vékonyabb héjú, kellemes 
savanykás édes izü é d e s n., melynek egyik faja a 
gyenge, vereshusu apró m a n d a r i n n., kevésbé za
matos izü a halványsárga, körte alakú b e r g a m o t t e 
n. Nevezetesebb n. termőhelyek Genua, Nizza, Ma
laga és az azori szigetek; legjobb a san-migueli, 
melyből évenkint töbj} mint 1U milliárd darabot 
visznek ki. Az édes n. összetétele mag és héj nélkül 
89°/o viz, 0.7°/O nitrogén tartalmú anyag, 2.4°/0 sza
bad sav, 4.6°/0 czukor, 0.6°/o nitr.-mentes anyag, 
1.8°/0 növényi rost, 0.9°/o hamu. Az érett n.-on kívül 
kereskedésbe hozzák még az éretlen szárított a p r ó 
n . -o t (orangette), mely borsó v. cseresznye nagy
ságú, barna, szürke v. zöldes szinü és oly kemény, 
hogy füzér készítésre is használják; igen keserű izü, 
mert nagy mennyiségű aurantin van benne; emiatt 
használják a gyógyászatban és likör-szagositásra, 
a legjobb a Malaga környékén termő. 
Narancsfa, citrus aurantium, a czitromtól pálhás 

levélnyele által különbözik, virága fehér és illatos.* 
Narancshéj, a narancsfa gyümölcsének szárított 

héja, mely czukorral behintve kerül kereskedésbe és 
csemegéül szolgál. 

Narancshéj olaj ( p o r t u g a l o l a j ) a narancsfa gyü
mölcsének héjából sajtolás utján nyert sárgásbarna 
aetherikus olaj, melyet illátszerül és likőrhöz hasz
nálnak. 

Narancslakk, orleán (1. e) oldata szódával, mely
ből timsó utján válik ki. 

Narancsvirágolaj (nero l i olaj) , a narancsfa virá
gaiból nyert aetherikus olaj, illatszer készítésére szol
gál; a lepárlás alkalmával a n a r a n c s v i r á g - v. 
n a r a n c s v i z e t adja melléktermékül, melyet szintén 
azillatszerészetben és likőr szagositására használnak. 

Narancsviz, narancshéjolaj (1. e.). 
Náray Iván, Benedek Aladár (1. e.) családi neve. 
Nárbáda (Nerbudda, Narmada), a hinduk szent 

folyója Indiában, az amarkantaki fensikon ered, a 
cambayi öbölbe torkol. Forrása búcsujáróhely. 

Narbonne (-bonn), város Aude departementben, a 
N. csatorna m., a Fölközi tenger közelében, 25.000 
lak. Élénk ipar és kereskedelem. Az ó-korban Narbo 
római gyarmat (Gallia Narbonensis). 
Narcein, C4eHs9NOis, az ópium egyik alkaloidja. 

Szagtalan, színtelen, jegeczes v. tűalaku, keserű, 
1200 s. r. vízben, 800 s. r. borszeszben oldható. Al
kalmazzák mint a morphiumot, melynek mellékhatá
saitól ment. 

Narciss (gör. Narkissos), Kephissos folyamisten 
szép fia, ki képmását megpillantván a forrás tükré
ben, önmagába szeretett, szerelmi vágytól gyötörve 
tönkre ment és n a r c z i s z virággá változott. 

Narcosis, elbóditás, elaltatás, kül. sebészi műtétek 
zavartalan végrehajtása czéljából, 1. altató szerek. 
Narcotica, 1. altató szerek, bóditó szerek. 
Narcotin v. o p i a n , C44H23NO14, az ópium egyik 

alkaloidja, színtelen, fényes, íztelen, szagtalan jege
czes; hideg vizben alig, 7000 s. r. forró vizben, 15 
s. r. forró borszeszben, 25 s. r. benzolban oldható. 
Csillapító szer. 
Narcotismus (gör.), bódulat, kábultság; n a r k o -

t i k u s , bóditó, kábitó. 
Narczisz, narcissus, növény a kardoslevelüek (en-

satae) rendjéből. Dél-Európában és Észak-Afrikában 

fajai vadon nőnek, nálunk csak kertekben művelve 
fordulnak elő. Fajai: a n. poéticus, melyet már Ovi
dius is leirt, virága hófehér, illatos; n.incomparábilis, 
virága kénsárga; a n.pseudo, virága szagtalan, vilá
gossárga ; ' n. tazetta, a legszebb faj, fehér v. sárga 
virágokkal; a n. jonquilla, virága illatos, halvány
sárga, mellékpártája sötétebb. 

Narenta, folyó Dalmácziában, Herczegovinában 
ered, útja magas hegyek közt vezet s a Trebishat 
és Bregava folyókat felvéve, több ágban az Adriai 
tengerbe szakad. 
Nares (nersz) Sir G y ö r g y S t r o n g , angol ten

gerész és északsarki utazó, szül. 1831.., 1872 — 74. 
a tenger talajának vizsgálatára vezetett expeditiót, 
1875 — 76. az északi sark vidékét kutatta, mely 
alkalommal Smithsundban (Grönlandtól nyugatra) 
az é. szélesség 821/s°-áig és szánokon 83V2°-ig 
nyomult előre. Utazásait leírta. 

Narev, a Bug hajózható mellékfolyója, N. mellett: 
Grodno orosz kormányzóságban ered. 

Nargiléh, török pipa, melynél a füst hosszú tömlő 
v. cső segélyével vizén átvezetve jut a pipázó szá
jába. 

Narok, 1. Basszo Narok. 
Narratio (lat.), elbeszélés, elmondás; narratív, el

beszélő modorban tartott. 
Narses , I. Justinián keletrómai császár hadvezére, 

eunuch, 552. seregével Itáliába nyomult és megdön
tötte a keleti gót birodalmat, 554. pedig az allemano-
kat verte meg, később Itália helytartója, 567. letéte
tett, boszuból a longobardokat hivta az országba; 
rövid időre rá f Rómában. 

Narta, község Belovár-Körös m., 1479 lak. 
Narva, város Pétervár orosz kormányzóságban, 

a N. folyónak a finni öbölbe való torkolatánál, 9000 
lak. Kikötő, vár. 1700. nov. 11. XII. Károly győzelme 
az oroszokon. 

Narvaez (-váesz) don Ramon M á r i a , Valencia 
herczege, spanyol államférfi, szül. 1800. aug. 4. Lójá
ban; a karlisták ellen harczolt, 1844—46. miniszter
elnök, 1847-51 . , 1856 — 57., 1864—65. és végül 
1866. ismét min.-elnök. f 1868. ápr. 23. Madridban. 
Narval, monodon monoceros, 5 m. hosszú emlős 

állat a fogas czetek (déntigera) alrendjéből, az 
agyarosak (monodontina) családjából. Fogaik na
gyon korán visszafejlődnek, ellenben a himnél a bal
oldali ebfog 2 — 3 méter hosszú, csavarmenetü baráz
dával ellátott vízszintes agyarrá fejlődik; az északi 
sarktengerben él. 

Nasalis (lat.), az orra vonatkozó; nasales, or r 
h a n g o k , az orron át ejtendő hangok, mint pl. a 
francziában az n és m. 

Naseby (nézbi), falu Northumberland angol gróf
ságban, 1645. jun. 14. a parlamenti seregek győ
zelme I. Károly király csapatain. 

Násfa, régi magyar arany v. ezüst ékszer, melyet 
gyöngyhöz, nyaklánczhoz akasztottak mint mellre
függőt, néha azonban süvegre is alkalmaztak. 

Nashville (nésvill), Tennessee é.-amerikai (Egyes.-
ÁH.) állam fővárosa, a Cumberland m.. 44.000 lak. 
Egyetem, élénk kereskedelem. 

Nasice, község Verőcze m., 3786 lak. Járásb. 
Nasik, a hinduk fő szent helye, Bombay k.-indiai 

elnökségben a Godaveri m., 27.000 lak. 
Nasmyth (nézmit) J a m e s , angol mérnök, szül. 

1808. aug. 19. Edinburgban, 1834—56. mérnök 
Manchesterben. Feltalálta a gőzkalapácsot, gőzczö-
löpverőt és egyéb gépeket; teleskopokat is állított fel. 
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. Naspolya, mespillus, növény az almafélék család
jából ; a b o r i z ü n., m. gcrmanica, vad állapotban 
tüskés cserje ; kerekded, barna gyümölcse jó mustot 
ad ; ha fekvés által megérett, élvezhető. 

Nassau, 1866-ig német herczegség, melyből jelenleg 
Hessen N. porosz tartomány és Wiesbaden kormány
kerület alakult. Herczegei a Lauenburg grófi csa
ládból származtak, egyik ága a németalföldi ural
kodóház (oraniai s legújabban luxemburgi). 

Nassr ed din, perzsa sah, Mehetned sah fia, szül. 
1830. jul. 18., 1848. követte atyját a trónon, 1873., 
1877. és 1889. bejárta Európát s Budapesten is volt; 
nagy katonai reformokat igyekszik életbe léptetni. 
Legidősebb fia, Mussaffer ed din herczeg szül. 1853. 
márcz. 5. 

Nasus (lat.), orr. 
Nász, menyegző, lakodalom. 
Naszád, általában kisebb vizi jármű, sajka, dereg

lye, csónak stb.; régen könnyű dunai hadi hajó, mely 
a XVI. szd óta egy ágyúval volt felszerelve. 

Naszádosok, 1. dunai hajóhadak. 
Nászajándék, 1. jegyajándék. 
Naszály, község Komárom m., 1334 lak. 
Nászanya v. ö r ö m a n y a , a jegyesek vmelyikének 

anyja v. ennek helyettese, ki a nászünnepélyt rendezi. 
A jegyesek egyikének atyja, mint lakodalomintéző: 
n á s z - v . ö r ö m a p a . 

Nászasszony, az egyik házastársnak anyja a má
siknak atyjára nézve. 

Nászisten, Hymen (1. e.). 
Násznagy, azon férfi, ki esketés alkalmával külön 

mind a férfi, mind a nő részéről tanuként szerepel. 
A nő tanuját k i a d ó n.-nak is nevezik. 
Naszód, község Besztercze Naszód m., 2697 lak. 

A végvidéki 2. oláh ezred székhelye volt. Az eladott 
kincstári birtokokból létesített alap tartja fenn a fő-
gymnasiumot. Járásb. 

Nászröpülés, 1. méh. 
Naszvad, község Komárom m., 3679 lak., a Nyitra 

közelében. 
Nátafalussy K o r n é l , kir. tankerületi főigazgató, 

iró, szül. 1841. nov. 17. Leleszen Zemplén m., 1859. 
lépett a premontrei rendbe, 1862 óta működik mint 
tanár és főgymn. igazgató Rozsnyón és Kassán, 1892. 
nagyváradi tankerületi főigazgató. Számos történelmi 
tanulmányt és dolgozatot irt. 

Nátafalva, község Zemplén m., 1023 lak. 
Natal , brit gyarmat Dél-Afrika d.-k.-i partján, ter. 

48.560 km2, 530.158 lak., kik jobbára kafferek. Czu-
kornádat, gyapjút, angorakecskeszőrt, bőröket, gya
potot, strucztollat szolgáltat. Fejlett földmivelés, kő
szénbányászat. Főhely Pieter Maritzburg, főkikötő 
Dúrban. Feloszlik 8 kerületre, élén a fokföldi kor
mányzó alatt álló 2 alkormányzó. Nevét Vasco de 
Gamatól nyerte, ki karácsony napján (natalis) vitor
lázott el mellette első indiai útjában; 1839. a boérek 
köztársaságnak proclamálták, 1842 óta brit birtok. 
Natália, Szerbia volt királynéja, szül. 1859. máj. 

14., Kecsko orosz ezredes leánya, 1875. okt. 17. ment 
nőül Milán fejedelemhez, a későbbi szerb királyhoz, 
1888. Milántól válni kényszerült. Hasztalan támadta 
meg a házasságnak szerinte jogellenes felbontását; 
egy ideig még Milán lemondása után sem volt sza
bad Szerbiában élnie. 1889-ben Belgrádba visszatért, 
de 1891. a regensség az országból újra kiutasította s 
midőn a rendeletnek nem engedelmeskedett, május 
18-án erőszakosan eltávolította, mi zavargásokra 
adott okot. Azóta külföldön él. 

Natalis (lat.), születésnap (n. dies); a kath. egy
házban igy nevezik a vértanuk halála napját is, mely 
születésnapjuk volt az örök életre. 
Nátha, coryza, az orr nyákhártyájának hurutja, 

melynek oka lehet meghűlés, fertőzés stb. N á t h a 
l á z 1. influenza. 

Natio (lat.), nemzet; n a t i o n a l v. n.-lis, nemzeti; 
n . - l i tas , nemzetiség; n.-nale, származás, személy
leírás, irat, mely valakinek vezeték- és keresztnevét, 
születéshelyét, korát stb. mutatja ki; n . - l i s ta , nem
zetiségi párti, nemzetiségi túlzó. 

Nativismus (lat.), természetesség; nevelés és művelt
ség által nem módosított gondolkozás és cselekvés. 

Natolia, 1. Anatolia és Kis-Ázsia. 
Nátr ium, Na, Davy Humphry által felfedezett fém 

elem; ezüstfehér, könnyű, késsel vágható, a levegőn 
élenyül; vizbe dobva azon úszkál és hydrogént vá
laszt ki; meleg vizben megyulad. P. s. 22.99; f. s. 
0.97; olv. p. 95.6°. A természetben gyakran előfordul, 
kül. mint chlornátrium (konyhasó), salétromsavas n. 
(chilesalétrom), stb.; előállítják szénsavas n.-nak 
szénnel és krétával való hevítése által. Higanynyal 
foncsort alkot, hathatós redukáló (szinitő) szer kül. 
alumínium és magnesium előállítására; a lángot még 
elenyésző csekély mennyiségben is sárgára festi. A 
n. h y d r o x y d v. n á t r o n l ú g , NaOH, n.-ból, szén
savas n.-ból és maró mészből v. pedig a szódagyár-
tásnál állíttatik elő, szintén igen maró, a bőrt és 
szarut szétroncsolja, vizben könnyen oldódik (nát
ronlúg), a levegőből mohón vesz fel szénsavat; hasz
nálják szappangyártásra (maró szóda, szappankő), 
kátrányolajok, kőolaj tisztítására és jelenleg általá
nosan helyettesíti a kálilúgot mindenütt, a hol csak 
a basikus tulajdonságok szükségesek. A n a t r o n -
sók többnyire színtelenek, jegeczithetők, vizben 
oldhatók. S z é n s a v a s n., szóda. K é n s a v a s n. 
előfordul a tenger vizében és számos ásványvízben, 
előállítják konyhasóból és kénsavból szódagyártási 
czélokra; konyhasó és kénsavas magnesia oldatainak 
keverékéből kijegeczesedik. A jegeczes kénsavas n. 
adja a g l a u b e r s ó t (1. e.). S a l é t r o m s a v a s n. a 
chilisalétrom; a l c h l o r o s s a v a s n., oldva előfordul 
az eau de Javell-ben: c h l o r n á t r i u m , konyhasó 
L. nátrium készítmények. 

Nátrium bromatum, 1. nátriumkészitmények. 
Nátrium készí tmények (gyógyszerek);\ .N. aceti-

cum crystallisatum, eczetsavas n., színtelen, átlátszó, 
jegeczes, kesernyés-sós izü; 30 s. r. hideg, 2. s. r. 
forró borszeszben, 14 s. r. hideg vizben oldható; 
enyhe hugyhajtó szer. 2. N. benzoicum, fehér alak
talan por, 1.5 s. r. vizben oldódik; csúzos izületi 
lob ellen használják. 3. N. boracicum s. borax vene-
tus, kemény, színtelen, hasábos jegeczek, levegőn 
elmállanak; 17 s. r. hideg, VB S. r. forró vizben, gly-
cerinben könnyen, borszeszben nem oldódik; gyenge 
fertőtlenítő, gyenge hugyjjajtó, a hugysavas sókat 
oldja. 4. JV. bromatum s. bromnatrium, NaBr, fehér, 
jegeczes por; 1.2 s. r. hideg vizben oldható. Hatása 
megegyezik a kálium bromatum-éva.1, csakhogy a 
n. br. a szívre nagyobb adagokban sem káros ha
tású. 5. N. carbonicum crystallisatum., színtelen 
jegeczek, oldata erősen lúgos hatású, maró izü. 
6. N. hydrocarbonicum s. bicarbonicum, NaHC03, 
savanyu szénsavas szóda, fehér, át nem látszó, a 
levegőn el nem mállik, 13.8 s. r. vizben oldódik, ize 
gyengén lúgos. Használják torokvizeknek, belég-
zésre, gyomorhurut, hörghurut, stb. ellen. 7. N. hyd-
roxydatum solutum s. n. causticum solutum, maró 
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nátronlúg oldat, átlátszó, erősen lúgos hatású. 8. N. 
jodatum, fehér, jegeczes por, levegőn megnedvese
dik s vörös lesz; 0'6 s. r. vízben, 3 s. r. borszeszben 
oldódik; hatása és alkalmazása mint a kálium Joda-
tum-é, 9. N. nitricum, NaNO», színtelen, jegeczes, 
1 s. r. vízben, 50 s. r. borszeszben oldódik. 10. N. 
phosphoricum, színtelen, áttetsző, jegeczes, száraz 
levegőn elmállik, enyhén sós izü, lúgos kénhatásu, 
5.8 s. r. hideg, 2 s. r. forró vízben oldódik. Használ
ják angolkór, csontlágyulás, köszvény, stb. ellen. 
11. N. salicylicum, édesessós izü, fehér, jegeczes-
pikkelyes por; egyenlő" s. r. vízben, 6 s. r. bor
szeszben oldódik. Kitűnő csúz- és lázellenes szer. 
12. N. silicicum liquidum, folyékony kovasavas n., 
vizüveg, színtelen v. kissé sárgás színű, lúgos folya
dék; kötések készítéséhez használják. 13. ÍV. sulfuri-
cum crystallisatum, kénsavas n., g l a u b e r s ó , 1. e.; 
főalkatrésze a karlsbadi sónak (sal thermarum). 
Mindezen készítmények gyógyszerkönyvünkben hi
vatalosak. 

Nátron, natriumoxyd, natriumhydroxyd. 
Natronvölgy, völgy 7 nátron tóval Alsó-Egyiptom

ban a rosettei Nilus m., 160 km. h., kopt kolostorok. 
Natura (lat., a »nasci« = keletkezni szóból), ter-> 

mészét. In natura, természetben, a maga valósá
gában. 
Naturálgazdaság, a közgazdasági élet azon foka, 

melyben a természetben való szolgálmányok túlnyo
mók a pénzbeli szolgálmányokkal szemben; a hűbéri 
és rendi korszakban általános, noha akkor sem kizá
rólagos volt; kevéssé müveit népeknél ma is nagy 
szerepe van, de teljesen a pénzgazdaság sehol sem 
szorította ki. 

Naturalia non s ü n t t u r p i a (lat.), a természetes 
dolgok nem ruták, eredetileg a cynikusok (1. ezt) 
mondása. 

Naturalisatio (lat.), honosítás, idegen állampolgár
nak az államkötelékbe való felvétele a polgárjog ado
mányozásával; n .-zálni , honosítani, honfiusitani. 
Natural ismus (lat.), 1) vmely tudománynak v. 

művészetnek olynemü gyakorlása, melyet nem a 
módszeres tanulmány, hanem a természetadta tehet
ség és ösztön vezérel, tehát: tanulmány, iskolázott
ság hiánya; 2) vallásbölcsészetben azon elv, mely 
szerint az ember pusztán természeti képességei
nél fogva, tehát minden természetfeletti befolyás 
(»kinyilatkoztatás«) nélkül képes a vallásos igazsá
gokat felfogni, mely nézet tehát a rationalismustól 
abban különbözik, hogy a természetfeletti kinyilat
koztatást egészen elveti, míg emez csak arra tart 
igényt, hogy azt kritikai vizsgálódása tárgyává te
hesse; 3) a művészetekben, főleg a festészetben, 
továbbá a szépirodalomban azon irány, mely a ter
mészetnek lehető hü utánzatában, a valónak szépít
getés nélküli visszatükröztetésében keresi a művész 
és a költő feladatát. Ez irány az utóbbi évtizedek
ben különösen a regényírás terén hatalmasodott el. 
Főzászlóvivője Zola Emil (1. franczia nyelv és irod.), 
kinek tanai nem maradtak hatás nélkül a fiatalabb 
magy. irodalom képviselőire sem, kik közül azonban 
önálló s eredetibb tehetség még eddig nem vált ki. 
L. Haraszti Gyula, A naturalista regényről, 1887. 

Naturalista (lat.), 1) iskolázatlan, tanulmánynyal 
nem bíró művész (festő, énekes stb.); 2) a művészeti 
v. irodalmi naturalismus hive. 
Natural selection (ang., nécsörel szilekcsn), ter

mészetes fajkiválás, Darwin elméletének egyik főelve, 
1. fajok kiválása. 

Naturam expellas furca, tamen usque recurret, 
Ha bottal űzöd is ki a természetet, az mégis mindig 
visszatér, H o r á c z szavai. (Epist., I. 10. 24.) 

Natura non facit sal tus (lat.), A természet nem 
csinál ugrásokat, A r i s t o t e l e s egy helyén alapuló 
mondás, melyet Leibniz gyakran idézett. 
Naturbursch (ném.), magyar színészeink is így 

nevezik azt a szerepkört, mely a naiv, vidám, kissé 
félszeg ifjakat foglalja magában. Jelesebb n.-színé
szeink voltak: Halmi Ferencz, Eőry Gusztáv, Boránd 
Gyula, Benedek Lajos, jelenleg: Zilahi Gyula (nemz. 
színház), Tollagi Adolf (népszínház) stb. 
Naturel (francz., -türel), az egyén testi sajátságai

nak összesége, a mennyiben szellemét állandóan be
folyásolják ; van velünk született és szerzett n. 

Nauheim, fürdőhely Felső-Hessenben, sótartalmú 
gyógyvizek, 30 — 34° C. 

Naumburg, a Saale m., város Merseburg porosz 
kormánykerületben, 20.000 lak. 

Naundorf K á r o l y Vi lmos , állítólag a kivégzett 
XVI. Lajos királynak fia; szül. 1785. Potsdamban; 
órás volt; a Bourbon család tagjaihoz való nagy 
hasonlatosságát arra használta, hogy XVI. Lajos 
azon fiának, ki 1795. Parisban meghalt (miben sokan 
kétkedtek) adja ki magát; a franczia főurak közt 
csakugyan akadtak olyanok, kik őt tartották XVII. 
Lajosnak (1. e.). f 1845. 

Naupaktos, 1. Épakto. 
Nauplia (Napoli di Románia), megerősített kikötő

város Argolis és Korinthus gör. nomarchiában, 5000 
lak. Szivacshalászat, élénk kereskedelem. 1829-től 
1834-ig Görögország fővárosa. 
Nausea (lat.), undor, émelygés. 
Nausikaa, Alkinoos király leánya, ki a hajótörést 

szenvedő Odysseust atyja házába vezette. 
Nauticus (lat.), hajóhoz tartozó, hajóbeli; n. mor-

bus, tengeri betegség. 
Nautika (gör.), hajózástan. 
Nautilus, v i t o r l á s c s i g a v. r é v é s z , csigafaj a 

négykopoltyusak (tetrdbranchiata) rendjéből. Egy 
sikban csavarodott héja több kamrára osztott, me
lyek elsejében van az állat, míg a többi léggeltöltött 
kamrákkal sipho utján közlekedik. Kb. 6 élő és 600 
ásatag faja van. A n. pompilius a Csendes- és Indiai 
oczeánban honos. 

Nauvoo City (novu sziti), a mormonok által ala
pított város Illinois észak-amerikai államban. 1846-ig 
főhelyük. 

Navab-vezir (alkirály), India főkormányzójának 
czime. 

Navarino (Pylos, Neokastron), megerősített kikötő
város Messenia görög nomarchiában. 1827. okt. 20. 
a n.-i öbölben az angol-franczia egyes, hajóraj itt 
verte tönkre az egyitomi s török flottát. 

Navarra , a Pyrenéek közt fekvő egykori spanyol 
királyság, egy része jelenleg spanyol tartomány (ter. 
10.506 km2, 304.051 lak.) Pamplona főhelylyel, má
sik része (Alsó-N.) 1589 óta Francziaországé és Alsó-
Pyrenéek depart. alkatrésze. 

Navigatio (lat.), hajózás, tengerésztan; naviga-
bilis, hajózható. 

Navigation's act (ang., nevigésnsz akt), az angol 
hajózás emelésére 1651-ben hozott törvény, melynek 
értelmében a nem Európából származó áruk csak is 
angol hajón vihetők. Angliába és gyarmataiba, az 
európai államokból származó áruk pedig szintén csak 
angol v. a kivivő ország hajóján vihetők be. A n. a. 
vetette meg Anglia jelenlegi világkereskedelmének 



NAVRATIL 

alapját. 1849. a parti hajózásnak és a halászatnak 
biztosított kedvezményeket kivéve teljesen meg
szüntették. 

Navrat i l Imre , orvos, tiszt, rendes tanár a bpesti 
egyetemen és közkórházi főorvos, szül. 1833. Főleg 
a gége- és orrbetegségek terén működik és e szakba 
vágó számos művet irt. 
Navy (ang., névi), tengerészet. 
NaXos (Naxia), a legnagyobb Cyklad sziget, ter. 

423 km2, 15.000 lak. Bor, déli gyümölcs, hegyei ércz-
ben gazdagok. Főhelye N., kikötő, kath. érsek, gör. 
püspök. 1207—1566. a velenczei Sanudo herczegek 
uralkodtak. 

Nazarénusok f e 1 e k e z e t e, az anabaptisták, c s e h -
m o r v a t e s t v é r e k (1. e.), sectájának egyik ága, 
már a VI—VII. szdban virágzott hazánkban, s a 
múlt szdban elnyomatva, a század negyvenes évei
ben három Svájczból haza tért lakatoslegény, Denkel, 
Kropacsek és Henesei keltette uj életre. Az ötvenes 
években az absolut kormány üldözése daczára nagy 
mértékben terjedt, különösen a magyar parasztság 
körében. A helytartótanács 1866. kíméletes bánás
módra utasította irányában a hatóságot. A kormány 
1868. rendeletileg tiltotta be a n. anyakönyveket, 
azok vezetését a községi hatóságokra bízva. A n.-ok 
főbb tanai a két szín alatti áldozás, a keresztség ismét
lése s a fegyverviselés tilalma; ez utóbbi a hadkötele
zettséggel ellentétben állva, egyes vidékeken össze
ütközésbe hozta a felekezet hiveit az állammal: 
a 80-as években e miatt több helyt zavargások tá
madtak, ugy hogy az országgyűlés is kénytelen volt 
a felekezettel bővebben foglalkozni. Eötvös Károly: 
A nazarénusok (Pesti Napló 1873. 50—95. szám). 

Nazareth, város AlsóGalilaeában, a szent földön, 
itt töltötte el ifjúsága nagy részét Jézus Krisztus; 
Ilona császárné templomot építtetett ama ház felé, 
melyben szűz Mária lakott. Igen sok más emlék; több 
kolostor, templom; ma En-Nasira; 6000 lak., kiknek 
legnagyobb része keresztény. 

Nazir, a zsidóknál Istennek szentelt férfiú, kinek a 
borivástól tartózkodnia kellett és haját lenyírni nem 
volt szabad (Sámson). 
N. B., nóta bene (jegyezd meg jól) rövidítése, 

jegyzet. 
Neander J á n o s Á g o s t V i lmos , német hittudós, 

szül. 1789. jan. 17. Göttingában, 1812. óta tanár a 
berlini egyetemen; f u. o. 1850. jul. 14. Főművei: 
A keresztény vallás és egyház egyetemes története, 
Jézus Krisztus élete stb. 

Nearthrosis (gör.), uj ízület képződése rendellenes 
helyen, nem egyesitett csonttörés és vissza nem he
lyezett nczam esetén. 

Ne bántsd a magyart , magyaros fordítása gr. Zrínyi 
Miklós jelszavának: Nemo me impune lacesset (senki 
engem büntetlenül ne bántson); ezt vésette ágyúira, 
ezt irta leveleire. A töröknek volt ez mondva, de ké
sőbb átvitték az osztrákra. 
Neb-neb, az acacia nilotica termése, mely cserző-

anyagul szolgál. 
Nebraska, állam az észak-amerikai Egy .-Államok

ban, ter. 200.740 kma, 1,062.661 1. Termékeny föld
jét a Missouri és Platté áztatja. Fővárosa Lincoln. 

Nebtuje, község Lika-Krbava m., 1271 lak. 
Nebukadnezar (Nabakudurussur), Babylonia ki

rálya 604—561. Kr. e., Nabopalassar fia, győzelme
sen harczolt Necho egyiptomi király (605) és Syria s 
Palaestina ellen, 586-ban elpusztította Jeruzsálemet a 
szentélylyel együtt, a zsidók egy részét fogságba 
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vitte. Babylonia szépítésén fáradozott; a zsidó monda 
szerint állattá változott. 
Nebula (lat.), köd, ostya. 
Nebuló (lat.), semmirevaló, hitvány ember. 
Nécessaire (francz., nészeszer), vmely czélra szük

séges ládika, kellékes kosár, varróeszköz-tartó stb. 
Necho (Neku), Egyiptom királya 610—595. Kr. é., 

I. Psammetich fia, 609 — 606. meghódította Syriát, 
de 605. Nabukadnezar megverte. Szueznél csatorna 
építését kezdte és Afrikát phoeniciai tengerészekkel 
körülhajóztatta. 

Neckar, hajózható folyó Németországban, Scheven-
ningen m. a Fekete erdőben ered, regényes völgyben, 
áttörve az Oden-erdőt, Mannheim m. a Rajnába 
folyik. Völgyében kitűnő bor terem. 
Neckar-kerület , Württemberg királyság kerülete, 

ter. 3326 kma, 664.554 lak. Főhelye Stuttgart. 
Necker J a k a b , franczia pénzügyminiszter, szül. 

1732. szept. 30. Genfben, előbb bankár Parisban, 
1777. a pénzügyek vezetője, 1781. elbocsátották, 
1788.újra kinevezték s nagy népszerűségre tett szert: 
1789. újra elbocsáttatása a jul. 14. lázadást idézte 
elő. Ismételt visszahivatása a forradalom menetét 
már nem tudván leltartóztatni, 1790. megvált hiva
talától; f 1804. Pénzügyi és politikai műveket irt; 
leánya volt Mme de Stael (1. e.) írónő. 

Neczpáll, község Turócz m., 1230 lak. 
Nedecz, 1) község Szepes m., 1250 lak., a Pierömi 

hsgen áttörő Dunajecznek szurdoka m.; a falu fölött 
hegyen N. vára, vele szemben a Galicziában fekvő 
oldalon Csorsztin vár; — 2) község Trencsén m., 
353 lak. 

Nedeczky, 1) J á n o s , orsz. képv., szül. 1852. okt. 
23. Munkácson. Jogot végzett, 1875. ügyvéd és még 
ez évben Munkács város tiszti ügyésze, 1892. orsz. 
képviselő. — 2) J e n ő , orsz. képv., szül. 1840. 
márcz. 13. Balaton-Edericsen, Zala m. Tanulmányait 
befejezve, bejárta Európát és Amerikát, 1892. orsz. 
képviselő. — 3) Ödön , curiai kisegítő bíró, szül. 
1841. jul. 2. Vért pusztán, Komárom m., 1866. köz
alapítványi ügyigazg. irattárnok, 1868. u. o. al-
ügyész, 1871. u.o. ügyész, 1872. budai kir. alügyész, 
1876. bpesti tvszéki, 1881. bpesti táblai, 1890. curiai 
kisegítő bíró. 

Nedély, elavult magyar elnevezés a »humor«-ra. 
Nedsd, tartomány Közép-Arábiában, 400.000 lak. 
Nedv, folyadék, kül. a szerves testekben, u. m. nö

vényekben és állatokban keringő folyadék. 
Nedves érczzúzás, az érez előkészítésének azon 

neme, midőn a zúzás víz hozzájárulása által törté
nik; rendesen ott alkalmazzák, a hol az erezet nem 
csak aprózni, hanem töményiteni is kell; a n. é.-nál 
ugyanis a viz a meddő kőzetet elmossa. 

Nedvességmérő, hygrometer, hygroskop, a légkör 
nedvességének (páratartalmának) meghatározására 
szolgáló műszer. Ilyen a Saussure-féle h a j s z á l -
h y g r o m e t e r , melynek lényeges alkatrésze egy 
tekercsre felcsavart és kifeszített hajszál; nedves 
levegőnél a hajszál ellazul, szárazságnál megrövi
dül és mozgásait a tekercscsel s az ezzel összefüggő 
mutatóval közli; ezen tökéletlen készüléket javította 
Lambrecht. A D a n i é 11-féle n. m. bearanyozott 
üvegedény, mely aether elpároltatása által mindad
dig lehüttetik, míg a lecsapódó párák harmattal 
fedik; u. ezt javították Regnault és Lambrecht (hár
ma tponttükör). Azon hőmérsékből, melynél a har
mat leszáll, számítják ki a levegő páratartalmát. 
Legpontosabb az August-féle psychrometer; ez két 
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hőmérőből áll, melyek egyikének gömbje vékony 
mousselin-burokkal fedett s vízzel megnedvesített. 
Minél szárazabb a levegő, annál inkább párolog el 
a viz a hőmérő gömbjéről s annál inkább sülyed 
annak hőmérséke. A két thermometer állásának kü
lönbözetéből számítható ki a levegő nedvessége. 
A t é r f o g a t - h y g r o m e t e r (Brunner-féle módszer) 
azon eljáráson alapszik, hogy tömény kénsav segé
lyével bizonyos mennyiségű levegőt kiszárítanak 
és a beállott térfogatkülönbözetből állapítják meg a 
levegő nedvességét. * 

Nedvességmutató, h y g r o s k o p , l . nedvességmérő. 
Nedvvörös, a fernambukfából horganychlorid-

oldattal nyert vörös festék. 
Nedvzöld, a bengefélék (kül. a rhammus cathartica) 

friss bogyóinak kisajtolt nedve; timsóval keverik, 
besüritik, hólyagba öntik és kiszárítva hozzák keres
kedésbe. Szine feketés zöld, fényes törésű, Tirolban, 
Franczia- és Délnémetországban gyártják és bőr, 
papir festésére, vmint vizfestékül használják; a tisz
tított n.-et v e g y z ö l d n e k hívják. 

Neer, 1) A a r t van der, németalföldi festő, szül. 
1603. Amsterdamban, f 1677. Jeles tájképfestő. — 
2) Eg lon H e n d r i k v a n der, az előbbi fia, szül. 
1643. Amsterdamban, f 1703. Génre- és tájképfestő. 
Neervinden, falu Lüttich belga tartományban; 

1693. jun. 29. a francziák győzelme az angolokon és 
németalföldieken, 1793. márcz. 18. Coburg hg csá
szári vezér győzelme a francziákon. 
Nefas (lat.), tilos, amit csupán az erkölcs, a józan 

ész tilt, ellentétben a törvénybe ütközővel. 
Nefelejts, 1. mizsót. 

Ne félj, betöltöd czélodat te is, Csak azt ne hidd, 
hogy e sár testbe van Szorítva az ember egyénisége. 
M a d á c h , Az ember trag., III. szín. 

Ne fújd a mi nem ége t ,v ig j .Sz ig l ige t i E.(1870.). 
Negatio (lat.), tagadás. 
Negatív (lat.), nemleges, oly tulajdonságot fejez ki, 

mely nem az értékre, hanem csak ennek minőségére, 
irányára vonatkozik s mint ilyen ellentéte a positiv-
nak. Használják az elektromosság, galván-tejep sar
kai, számok stb. közelebbi megjelölésére; jele : —. 
Negatív kép, 1. fényképészet. 
Negéd, rátartás, kevélység, fenhéjázás. 
Negély, affcctatio, szenvelgés; n.-ezni, affectálni, 

szenvelegni. 
Négerek (niger = fekete, lat. szóból) v. s z e r e c s e 

nek, Afrika belsejének lakói; elfoglalják a Kongó-
medenczét, k.-re a nagy tavakig és é.-ra a Sári, Nilus 
és Benué vízválasztója felé, d.-en a Zambezi és Lim-
popo vidékét, k.-en a Nagy-Hal folyótól Zanzibárig 
és ny.-on a Walfish öböltől a Niger torkolatáig lak
nak, Felső-Guineában a parttól 400 km.-re terjesz
kednek, é.-on a 10° é. sz, a határuk, melyen tul már 
néger vegyüléknépek laknak. A n.-hez, megkülön
böztetve őket a bantu nyelvet beszélő dél-afrikai 
törzsektől, csak Szudán és a Felső Nilus lakóit vagy 
csak a Szenegál és Niger közöttieket sorolják, mások 
azonban Afrikának összes sötétszinü, gyapjas hajú 
elemeit. Szinük sötétfekete, vörösbarna és sárgabarna 
árnyalattal, a nők világosabb szinüek mint a férfiak, 
magasságuk 165—180 cm., hajzatuk sürü, gyapjas, 
a koponya kiválóan kemény és izmos, kiálló arcz-
csontok, nagy fogak, nyomott orr, felhajtott ajkak 
jellemző sajátságaik; bőrük kellemetlen szagot ter
jeszt. Jó dolgosak és harcziasak, foglalkozásuk: föld-
mivelés, állattenyésztés, vadászat, halászat; kénye-
lemszeretetök miatt az ipar és művelődés iránti hajlam 
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hiányzik nálok. Az emberevés és emberáldozat némely 
törzsüknél még mindig dívik; vallásra nézve kereszté
nyek, mohammedánok és pogányok, a természeti erők 
és az ősök tisztelete, a fetisimádás honos, a bűvészek 
nagy szerepet játszanak köztük A XVI. szd óta Ame
rikába hurczoltattak nagy számban rabszolgákul. A 
néger typus Ausztráliában, Polynesiában és Dél-
Ázsiában is feltalálható, az ottani népek szokásai és 
sajátságai rokonok az afrikai négerekéval, a mi való
színűvé teszi, hogy Afrikába Ázsiából vándoroltak 
be. (L. Ethnogr. typusok I. Emberfajok színes mel
lékletünket.) 

Négerfalva, község Szolnok-Doboka m., 1556 lak. 
Négligé (francz., -zsé), házi öltöny, pongyola. 
Négligence (francz., -zsánsz), hanyagság; neg l i 

g á l n i , elhanyagolni, vkit figyelembe nem venni. 
Négociable (francz., -sziábl), tovább adható, a ke

reskedelmi forgalomra alkalmas, kül. váltóról. 
Négociant (francz., -szián), kereskedő. 
Negoslavci, község Szerem m., 1261 lak. 
Negotiatio (lat.), alkudozás, tárgyalás. 
Negotin, város Szerbiának krapinai kerületében 

5426 lak., püspökség; határán jó vörös bor terem, 
mely kivitelre is kerül. 

Negotium (lat.), ügylet, üzlet; n e g o c z i á l n i , 
az ügylet létrehozásán közreműködni, kereskedni; 
n . - i a t o r , közvetítő, közbenjáró; n . - a b i l i s , továb
bitható, a kereskedelmi forgalomra alkalmas, kül. 
keresk. papírokról. 

Négrier (-grié) F e r e n c z O s z k á r , franczia tábor
nok, szül. 1839. Belfortban, 1859. hadnagy, 1870. 
kapitány, 1884—85. Tonkingban harczolt, 1888. 
hadtestparancsnok. 

Negritos, a Philippini szigeten lakó népfaj; néme
lyek a pápuák közé sorolják őket. 

Negro (olasz), fekete. 
Negroponte, 1. Euboea. 
Negruzzi J a k a b , román költő, szül. 1843. Jassy-

ban, N. Konstantin költő (1808—68) fia, tanár és 
lapszerkesztő Bukarestben. Költeményeket, rajzo
kat és regényt irt. 
Ne gúnyolj , Róma! Gr. T e l e k i L á s z l ó »Ke-

gyencz«-ének zárszavai, Petron Maxim keserű ki
fakadása, ki megszerezte a hatalmat, de mindent 
elvesztett, a miért élnie érdemes volna. 

Negus (aethiop) v. nyegus, az abesszíniai királyok 
neve. N.-negest i , a királyok királya, az abesszíniai 
uralkodók czime. 

Negyed, község Nyitra m., 3848 lak. 
Negyedhang, 1) az egész hangnak időtartam te

kintetében egy negyedrésze; 2) a hanglépcsőn vmely 
hangtól a negyedik hang (quarta). 

Negyed jog , 1. leánynegyed. 
Negyedkor, a diluvium elnevezése. 
Negyedrét, a nyomtatásra használt papirosiv négy 

egyenlő részre való összehajtása utján nyert könyv
alak, melyet q u a r t n a k is hivnak. 
Négyes fogat, 1. kisefa. 
Négyeskönyv,quadripartitum.l. Ferdinánd(1550.) 

rendeletére a Verbőczy-féle hármaskönyv alapulvéte
lével készített törvénygyűjtemény. 

Négyessy L á s z l ó , a budapesti tanárképző intézeti 
gyakorló főgymnasium tanára, szül. 1861. Szentesen. 
1885—91. az egri kath. főgymn. tanára, 1891 óta 
Budapesten tanár. Irt irodalomtörténeti czikkeket s 
főleg számos dolgozatot a magyar verstan köréből. 
Négy folyó és három bérez hona, így szokták 

költőink Magyarországot nevezni. E képes kifejezés 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 79 
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minden valószínűség szerint Magj'arország czime-
rének azon általánosan elterjedt magyarázatára ve
zetendő vissza, mely szerint az ország czimerében 
a négy ezüst vonal a Duna, Tisza, Dráva, Száva 
képe, a hármas halom pedig a Tátrát, Fátrát, Mátrát 
jelentené. Ez a magyarázat azonban nem állja ki a 
tudományos bírálatot s a heraldika szerint máskép 
áll a dolog. A czimerben két főrészt kell megkülön
böztetni : a kettős keresztet, mely tulajdonképen az 
ország, az apostoli királyság czimere s a nyolcz 
(felváltva vörös és ezüst) heraldikai pólyát, mely az 
Árpádház czimeralakjának tekintendő a XIII. szd 
óta, mikor az ősi czimeralak: az oroszlán, végkép 
eltűnik a czimerből. A vonalak tehát nem folyók, 
hanem pólyák, a heraldikának jóformán legprimití
vebb czimeralakjai. A hármas halom a kereszt alatt 
pedig nem egyéb, mint egyszerű állványa a kettős 
keresztnek, amint az a legrégibb czimerek alapján 
konstatálható. 

Négykézláb, négylábú állat módjára, a kezeken s 
lábakon mászva. 
Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiad

nak Hagyd örökül, ha kihunysz: A haza minden 
előtt. K ö l c s e y : Emléklapra (1833). 

Négyszög, négy oldal által határolt sik; a szerint 
a mint az oldalok valamennyien egyenlők egymás
sal v. különbözők, változik a szögek nagysága is, 
s van szabályos és szabálytalan n. 

Négyszögcsont, os quadratum, apró csont, mely
nek közvetítésével izül a madarak alsó kávája a 
koponyához. 
Negyvennapos böjt, quairagesima, 1. nagyböjt. 
Négyzet, quadratum, 1) oly négyszög, melynek 

minden oldala és szöge egyenlő; 2) vmely mennyi
ség második hatványa, melyet ugy kapunk, ha a 
mennyiséget önmagával szorozzuk. 
Négyzetes oszlop, azon mértani oszlop-alak, 

melynek alapja négyzet. 
Négyzetes rendszer, azon ásványtani jegecz-

rendszer, melynél három tengely van; ezek közül 
kettő egy síkban fekszik, egyenlő hosszú s egymásra 
merőleges, a harmadiknak hossza különböző, de 
merőleges a két másik tengelyre. 
Négyzet-gyök, a mennyiségtanban azon szám, 

mely négyzetre emelve, azaz önmagával szorozva 
egy másik számmal egyenlő, pl. 2 szorozva 2-vel 
egyenlő 4; tehát 4-nek a négyzetgyöke = 2 és igy 
tovább. — N.-öt vonni annyit tesz, mint vmely 
számra vonatkozólag azon számot keresni, mely 
önmagával szorozva ama bizonyos számot adja; 
jele: ]/. Például V 16 = 4. 

Négyzetkilométer, nagyobb területmérték; alakja 
négyzet, s minden oldala egyenlő egy km-rel; 
jele = km2. 

Négyzetmérték, a terület mérésére szolgáló mér
ték, egysége oly négyzet, melynek hossza és széles
sége a hosszmérték egysége; régi n.-mértékeink: a 
négyzetöl = 3.5966 m2, a négyzetláb = 0.0999 
m3, a négyzethüvelyk = 6.9379 cm2, a négyzet
mértföld (magyar) = 0.6978 miriam2, az osztrák 
négyzetmértföld = 0.5755 miriam2. 

Négyzetméter, a terület mértékegysége, olyan 
négyzetalaku terület, melynek hossza és szélessége 
1 m.; a n. jegye m2, hányadai a n é g y z e t d e c i -
m e t e r a= dm2 = Vioo m2, a n é g y z e t c e n t i 
m é t e r = cm2 = Vioo dm2, = VIOOOO m2, a négy -
z e t m i Ili mé te r — mm2 = VIOO cm2 = Vioooo 
dm2 = Vioooooo m*; sokszorosai a n é g y z e t -

d e k a m e t e r v. ár (1. e.), a n é g y z e t k i l o m é t e r 
= 1000000 m2. 
Nehemias, Artaxerxes Longimanus perzsa király 

pohárnoka, visszatérve Palaestinába ennek hely
tartója 445—430 Kr. e. A zsidó templom felépítése 
és a zsidó törvén3'ek szilárdítása körül buzgólko
dott. Történetét az ó testamentum aram nyelven irt, 
N. könyve tartalmazza. 

Nehézkedés, gravitatio, az anyag azon alaptulaj
donsága, melynél fogva a testek egymáshoz köze
ledni törekszenek, illetve egymást vonzzák. Ezen 
tulajdonságot az égi testeken már Keppler felismerte; 
Newton bizonyította be először törvényét. 

Nehézkedvü, búskomor, rosszkedvű. 
Nehézkór, epilepsia, 1. eskór. 
Nehéz papír, tőzsdei ért. részvény, melynek v. ma

gasabb névértéke v. magasabb árfolyama van mint 
a többi értékpapíroknak általában; a budapesti tőzs
dénjegyzett főbb n. p.-ok: a hazai takarékpénztár, az 
I. magy. ált. biztosító társaság, a Ganz-gyár, a pesti 
könyvnyomda és az osztr.-magy. bank részvényei. 
A n. p.-okból 1—5 drb egy-egy kötés, míg a többi 
részvényeknél 25 darab megy egy kötésre. 

Nehézség, azon erő, mely a testeket a föld közép
pontja felé vonzza; hatása a vmely vízszintes 
alapra gyakorolt nyomásban (súly), v. pedig, ha a 
támaszték hiányzik, a föld középpontja felé való 
mozgásban (esés) nyilvánul; ezen mozgás iránya a 
függélyes. A nehézségerőt a föld középpontjában 
képzeljük összpontosulva; minden test ugyanazon 
helyen egyenlően nehéz, tehát a nagy és kicsiny, a 
súlyos és könnyű testek, a legkülönfélébb anyagok, 
eltekintve a lég ellentállásától, egyenlő sebesen esnek 
a földre. Magas hegyeken a n. kisebb, mint lapályo-
kon v. völgyekben, mivel amazok a föld középpont
jától távolabb esnek. A n. az egyenlítőtől a sarkok 
felé növekszik a földsarkok lelapultsága és a föld 
tengelye körüli forgásából eredő centrifugai erő foly
tán. A n. a föld felületétől a központ felé arányo
san csökken. Általában a nehézség csak a nehézke-
désnek (gravitatio) egy specziális esete, miért is a 
testek n.-e a föld középpontjától való távolságuk 
négyzetéhez fordítva aránylik. 

Nehézségerő, 1. nehézség. 
Nehézségpont, 1. súlypont. 
Ne higyj magyar a németnek, Akármivel hiteget

nek . . . A Rákóczy-korból maradt gunydal kezdete, 
állítólag magától Rákóczytól. 

Neipperg, 1) Á d á m A l b e r t gróf, osztrák tábornok, 
szül. 1775. ápr.'8., részt vett a napóleoni harezok-
ban, főleg Olaszországban, 1814. Mária Lujza csá
szárné főlovászmestere, 1822. ugyanannak férje; t 
1829. febr. 22. Pármában. Fiók V i l m o s m o n t e n u -
o v o i hg. (szül. 1821., 1. e.). — 2) E r v i n F e r e n c z 
L a j o s B e r n á t E r n ő gróf, tábornok, szül. 1813. 
ápr. 6. Schwaigernben, 1530. lépett a katonai pá
lyára, fokozatosan emelkedett, mint osztrák őrnagy 
részt vett az 1848—49. magyar harezokban, az 1864. 
dán és az 1866. osztrák-porosz háborúban, 1870. 
lovassági tábornok. A N. család feje, az osztrák 
urakháza örökös tagja és 1865 óta a 12. dragonyos 
ezred tulajdonosa. 

Neisze, folyók Németországban: 1) l a u s i t z i N. 
Csehországban az Iserhegységben ered, Ratzdorf m. 
az Oderába folyik, ugyanide folyik — 2) a g l a t z i 
N.. mely a glatzi Schneebergben ered. 

Neisze, város Oppeln porosz kormánykerületben a 
I glatzi N. m., 22.000 lak. Fontos vár, mely az Ausz-
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triába vezető hágókat védi; katonai iskola. Elénk 
ipar és kereskedelem. Azelőtt a n.-i, sziléziai fejede
lemség főhelye. 

Neiszidler K á r o l y , orsz. képv., szül. 1832. Esz
tergomban. Résztvett a szabadságharczban, ennek 
lezajlása után kereskedő, 1884 óta orsz. képviselő. 

Neithard H e n r i k Á g o s t o n , ném. dalszerző, szül. 
1793. Schleizban, 1845 óta a székesegyház zenekari 
igazgatója Berlinben; f 1861. A porosz nemzeti dalt 
(Ich bin ein Preusse) s sok más zeneművet szerzett. 

Neked két hazát adott végzeted: Nekünk csak 
egy — volt! az is elveszett! T o m p a : A gólyához. 

Nekraszov N i k o l a i A l e x e j e v i c s , orosz költő, 
szül. 1822. a »Sovremmenik« (Kortárs) szerkesztője, 
t 1878. Mély érzésű lyrikus. Költeményeiből Szabó 
Endre néhányat lefordított nyelvünkre. 

Nekrobiosis (gör.), a sejtek kása- v. turószerü el
fajulása, elhalása, melynél azonban az elhalt szövet 
nem indul rothadásnak a szervezetben. 

Nekrokaustia (gör.), halottégetés. 
Nekrológ (gör.), gyászbeszéd; nem rég elhunytak

nak rövid élet- és jellemrajza. 
Nekromantia (gör.), halott-idézés, az ó-korban a 

zsidóknál és a görögöknél divott jövendölési mód, 
mely állítólag abban állt, hogy bizonyos áldozatok 
kíséretében elhunytak lelkét felidézték s a jövő felől 
kikérdezték; n e k r o m a n t a , halottidéző, szellem
idéző, ezermester. 

Nekronarcema (gör.), hullamerevség. 
Nekropolis (gör.), halottak városa, az ókori váro

sok közelében volt nagy kiterjedésű temetkező he
lyek ; leghíresebbek Egyiptomban a memphisi és 
thebai s Olaszországban az etruszk n.-ok. 

Nekropsia (gör.), halottkémlés. 
Nekrosis (gör.), elhalás, kül. egyes szövetek elha

lása, üszkösödés; a n.-nak száraz és nedves faja 
van ; ide tartozik a megalvadás (coagulativ n.), az 
elsajtosodás (thyrosis) és a szétfolyás (colliquativ 
n.). Az elüszkösödött részleteket a szervezet magá
ból lehetőleg kiküszöböli. 

Nekroskopia (gör.), halottkémlés. 
Nekrotikus, elüszkösödött, elfenésedett. 
Nekrotomia (gör.), hullabonczolás; elhalt csontok 

-eltávolítása műtét utján. 
Nektár, a görögöknél az isteneknek halhatatlan

ságot adó itala; jóizü ital; jó bor, méz. 
Nektáriumok (mézmirigyek), a növények mézet 

termelő szervei, többnyire a virágban, némelykor a 
lombleveleken is vannak elhelyezve: rovarok oda 
csalására szolgálnak, melyek azután mintegy viszon
zásképen a növény megtermékenyítését eszközlik. A 
virágokon némelykor feltűnő színfoltok mutatják a 
rovaroknak az utat a n.-okhoz. 

Nélaton Ágos t , franczia orvos, szül. 1807. jun. 
18., 1851—67. tanár Parisban, f 1873. Mint sebész 
főleg a hugykő- és hólyagbántalmak kezelése terén 
tűnt ki. Sebészeti munkáin kívül még számos róla 
elnevezett eszközt szerkesztett. 
Neleus, pylosi király, Herakles megölte 11 fiával 

és csak Nestort hagyta életben. 
Nelidov S á n d o r , orosz diplomata, titkos tanácsos 

és kamarás, 1883. május 15. óta nagykövet Konstan
tinápolyban. 

Nelikorn (hámozatlan rizs), Keletindia franczia 
gyarmataiban használatos nemes fémmérték = 21lU 
milligramm. 

Nelson (nelzn) H o r a t i o v i s c o u n t , brentai hg, 
AZ angolok egyik nemzeti hőse, tengernagy, szül. 

NEMEDI 

1758. szept. 29. Burnham-Thorpeben. Mint tenge
részhadnagy résztvett 1777. az amerikai háborúban; 
később a francziák elleni tengeri harczokban tűnt 
ki. 1797. a Szt-Vincze fok mellett diadalmasan har-
czolt, 1798. tönkretette a franczia hajóhadat Abukir-
nál; ekkor báróságot nyert. Kedvese, lady Hamilton 
ösztönzésére a nápolyi udvar reactionarius politiká
ját támogatta, az udvart a francziák elől Palermóba 
kisérte és a parthenopei köztársaság bukása után a 
királyi családot visszavezette Nápolyba. Mint ten
gernagy 1801-ben. Kopenhágát bombáztatta, 1805. 
okt. 21. vívta a nagy tengeri csatát a Trafalgar fok 
mellett a francziák és spanyolok ellen; az angolok 
győztek, de N. a harczban elesett. Nagyszerű emléke 
a londoni Szt-Pálegyházban és a Trafalgar-square-en 
(London egyik főterén). 
Nelumbium v. n e l u m b o , növény a nymphaceák 

rendjéből. A n. speciosum (nílusi liliom, indiai tavi
rózsa) Ázsiában és Afrikában; gyökere keményitő-
dús, élvezhető, gyümölcse nagy dióalaku (egyiptomi 
bab); ez a régiek lotusa, az indusok és egyiptomiak 
mythologiájában jelkép; jelenleg is mivelik. 

Nem, genus, 1) a természetrajzban az összetartozó 
s lényeges jegyeikben egymással megegyező fajok 
csoportja; — 2) a nyelvtanban sok nyelv azon tulaj
donsága, hogy a neveket részint jelentésük, részint 
végződésük alapján him- és n ő n e m ű e k r e (mascu-
linum és femininum) s esetleg (mint a német nyelv) 
még s e m l e g e s v. k ö z n e m ü e k r e (neutrum), a me
lyek t. i. sem hím-, sem nőneműek, osztja be. E beosz
tás megvan a sémi és indogermán nyelvekben, mig 
a finn-ugor és török-tatár nyelvek teljesen híjával 
vannak; — 3) sexus értelemben: a különivaru álla
toknál az ivar minősége: a hímet az ondó, a nős
tényt (nőt) a pete jellemzi. 
Néma-barát, a camalduliak régi magyar neve. 
Némajáték, a színi előadás azon neme, melynél a 

szereplők csupán taglejtéseik és arczkifejezésük ál
tal jelzik érzelmeiket és gondolataikat. 

Nem állított meg a határnál valami... ? Honsze
retet — ha ezt ki tudnók mondani! T o m p a : Lev. 
egy kibujdosott barátom után. 
Némaság, álalia, mutitas, beszélési képtelenség; 

agybántalmak, a beszélő szervek (hangszalagok, 
nyelv, stb.) megbetegedésének vagy a siketségnek 
következménye lehet. V. ö. siketnémaság. 

Némaszemély, oly szereplő vmely színi előadás
ban, kinek beszélni valója nincs. 
Nematelmia, fonalférgek (1. e.). 
Nematoidea, fonalférgek (1. e.). 
Nem a való, annak égi mása Lesz, mitől függ az 

ének varázsa. A r a n y J., Vojtina Ars poétikája. 
Nem az a halál, a hogy itt nevezik, Ha koporsónk

nak a födelét szegezik; Nem, nem az a halál, a mit 
a léha hisz, Midőn a gyász-szekér a temetőbe visz; 
És az sem a halál, midőn már más sirat: Öröm, vagy 
fájdalom, bú, vagy érdek m i a t t . . . Ah! az a halál, 
midőn még itt vagyunk, De halva, és magunk sirat
juk önmagunk. T ó t h Kálmán: Halál. 

Nem az idő halad: mi változunk, Egy század, egy 
nap szinte egyre megy. M a d á c h , Az ember trag., 
III. szin. 

Nemea, elpusztult helység Argolis görög tarto
mányban; az erdeiben tanyázó megsebesithetetlen 
oroszlánt Herakles ölte meg, kinek tiszteletére ren
dezték 567 Kr. e. a n.-i j á t é k o k a t (kétszer minden 
olympiasban). 

Némedi, község Tolna m., 1545 lak. 
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Neményi, 1) A m b r u s , iró és orsz. képv., szül. 
1852. nov. 14. Péczelen. Tanulmányai elvégeztével 
hirlapiró lett, 1873. külf. tanulmányúton, visszatérve 
a >Pester LloycU tárczairója, majd vezérczikkirója, 
1884 óta orsz. képviselő. Több önálló politikai, tár
sadalmi és irodalmi művet irt magyar és német nyel
ven, köztük egy nagy munkát a magyar vasúti álla
mosításról s egyet Rabelais franczia Íróról. Számos 
tanulmánya jelent meg a Bpesti Szemlében s más 
folyóiratokban. Kisebb tanulmányait kiadta 2 ktben 
(Kortörténelmi rajzok Bpest 1880.). — 2) Imre, iró, 
sz. 1859. aug. 21. Rákos-Palotán, Pestm. Egyetemi 
tanulmányait befejezve igazgató az osztr.-magy. is
kolán Szerajevóban, később a liptó-szent-miklósi ál
lami polg. leányiskolán, azután a fővárosi keresk. 
középiskolán tanár; 1885 óta az áll. leány-polgári 
iskola igazgatója Uj-Pesten; számos tankönyvet s 
más tanulmányt irt; vidéki lapokat is szerkesztett. 
Nemere, 1) 1663 m. magas hegycsúcs Erdélyben, 

a háromszékmegyei havasokban; — 2) e hegy felől 
jövő pusztító szélvész; Aranyos-Rákosi Székely 
Sándor a ^Székelyek Erdélyben-* ez. eposzában e 
szélvész után N.-t mint gonosz istenséget szerepel
teti (1. Hadúr). 

Nemes V i n c z e gróf, a főrendiház tagja, született 
1830. jan. 30. Katonai pályára lépett s azt mint őr
nagy hagyta el; az osztr.-magyar bank főtanácsosa. 

Nemesek hadnagya, szinmű K o v á c s Páltól. 
Nemesér, geológiai képletekben előjövő vékony, 

nemes erezet vivő rétegek neve. 
Nemesércz, aranyat, ezüstöt s egyéb becses féme

ket tartalmazó érez. 
Nemesfémbányászat, azon bányászati tevékeny

ség, mely a nemes érezek kutatása, lefejtése s terme
lésével foglalkozik. (L. bányászat.) 

Nemes fémek, melyek levegőn nem oxydálódnak. 
Ide tartozik az arany, platina, ezüst, palládium, irí
dium, authenium és osmium. 

Nemesi birtok, hazánk jogéletében nevezetes sze
repet játszott, mert eredetileg minden földbirtoknak 
egyedüli alakja volt és csak lassankint fejlődtek ki 
belőle a szabad kerületek, a városok joga alapján a 
városi birtok és a paraszti birtok fogalmai. Eredetét 
a nemzetségek szállásjogából vette; ezzel össze-
függőleg a nemzetségi szállások felosztása alapján 
keletkezett az egyéni tulajdon s a kir. adományok 
rendszere; a n. b. általában véve hadi érdemek ju
talma volt, de a hűbéri birtoktól mindig lényegesen 
különbözött. Régebben nem nemesek n. b.-ot nem 
bírhattak, a tilalmat a honosokra nézve az 1844: IV. 
t.-cz., idegenekre az ősiségi pátens, a zsidókra az 
1867: XVII. t.-cz. szüntette meg. 
Nemesi bizonyítvány, vmely család nemességét, 

vmely egyénnek nemesi családból való származását 
bizonyító hivatalos okirat, melynek kiállítására a 
vármegyék vannak hivatva. 

Nemesi felkelés v. insurrectio, 1. felkelés. 
Nemesi jogok, 1. nemesség. 
Nemesis (gör.), a megtorlás istennője, Erebos és 

Nyx (vagy Okeanos és Dike) leánya; szárnyakkal 
ábrázolják, melyek a megtorlás gyorsaságát és zabo
lával, mely a mérsékletet jelképezi. 

Nemesítés, nemesi jogok adományozása (1. ne
meslevél). 

Nemeskő, drágakő (1. e.). 
Nemeslevél, olyan királyi oklevél, mely valamely 

családnak jószágadományozás v. közvetlen nemesí
tés által a nemesi kiváltságokat adományozza; leg

gyakoribb alakja a c z i m e r e s l e v é l (1. e.); ide tar
toznak a donationalis leveleken kívül az u. n. szé
kely nemesítő levelek, melyek az illető birtokos 
székelyt a közterhek viselésétől felmentve a pr imi-
p i l u s o k közé emelik. 
Nemesség, általában a rendi társadalom kiváltsá

gos osztálya. Magyaroszágon 1848 előtt a politikai 
jogok birtokában levő rend, mely a politikai magyar 
nemzetet (populus) alkotta. Eredete egykorú a ma
gyar állam alapításával. Mindazok, kik a honfogla
lásban részt vettek, részesedtek az elfoglalt föld bir
tokában és gyakorolták a vele járó jogokat és köte
lességeket. Idegenek szolgálataik fejében hasonló 
jutalomban (birtokadományban) részesültek és a 
nemzet tagjaivá lettek. A keresztény lovagkor szelle
mének hatása alatt fejlődésök hűbéri irányban tör
tént ; a föld birtoka nemesi jogok gyakorlásával volt 
egybekötve, s minden birtokos nemes tagjává lett a 
magyar szent koronának, melyet a hűbéri felfogás az 
állam egész területének jelképéül tekintett. A neme
sek jogait az aranybulla és Verbőczy hármas köny
vének I. 9. fejezete állapította meg; e jogok kétfélék: 

1) s a r k a l a t o s a k , u. m. a) törvényes elmarasztalá
son kivül nem lehetett őket letartóztatni; b) csupán a 
törvényesen megkoronázott király hatalma alatt ál
lottak, tehát az 1848-ig fennálló magán hatóságok 
alól ki voltak véve; c) minden köztehertől mentesek 
voltak; d) az aranybullán alapuló ellentállási joguk 
volt, mig azt az 1687: IV. t.-czikk el nem törülte; 
2) g y a k o r l a t i j o g o k , u. m. a) a. hivatal- és birtok
képesség, melyet csak az 1844: IV. és V. t.-cz. ter
jesztett ki az ország többi lakosaira is; b) hogy csu
pán a vármegyei törvényhatóságnak voltak alávetve; 
c) nemesi czimek és czimerek viselése; e joguk most 
is fennáll; d) vadászati jog; c) nemesi jószágaikon 
a kegyúri jog, a kir. kisebb haszonvételek s a job
bágyok és cselédek fölölti bíráskodás; f) magasabb 
váltságdíj (homagium) és g) hitbizományok felállí
tásának joga; 3) p o l i t i k a i j o g o k , melyek a tör
vényhozói, kormányzati és birói hatalom gyakorlá
sában jelentékeny, sőt bizonyos tekintetben kizáróla
gos befolyást biztosítottak számokra. E jogokkal 
szemben a nemesség kötelességei voltak: az ország
gyűlésen való részvétel, a vármegyei tisztségek vise
lése ós a nemesi fölkelésben való részvétel. A t e s t ü 
let i n e m e s s é g t ő l eltekintve, minővel a sz. kir. 
városok voltak felruházva, a n. s z e m é l y e s volt; 
különböző nemei: az ős i , ö r ö k ö s n e m e s s é g , a 
n ő k n e k házasság utján nyert, u. n. k ö z l ö t t n.-e, 
az e g y h á z i fé r f iak n.-e s a h e l y h e z k ö t ö t t n. 
A nemesi rend magába foglalta a főpapok és főurak 
rendjét is, mert közte és ez osztályok közt csupán 
rang és az országgyűlésen való részvétel tekinteté
ben volt különbség, egyébként mindnyájan egyenlő 
szabadsággal éltek. A nemesek és nem nemesek közt 
átmeneti fokot alkottak az e g y h á z i n e m e s e k v. 
praedialisták, a s z a b a d h a j d ú k , a primipilus szé
kelyek s az u. n. feltételes vagy conditionerius neme
sek. Az 1848-iki törvények kimondva a magyar állam
polgárok jogegyenlőségét s a közteherviselést, a ne
mesi rend megszűnt országos lenni, de megmaradt 
mint oly czim, mely némi különleges jogosítványok
kal és kitüntetésekkel, u. m. czimer- és előnév-vise-
léssel, udvari méltóságokra, nemesi alapítványok él
vezésére való képesítéssel stb. van egybekötve, s 
mint ilyen, ma is adományoztatik. Marcziányi Gy.: 
A nemesség (1886.). 

Német, község Torontál m., 1182 lak. 
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Németalföld (Hollandia), alkotmányos királyság, 
az Északi tenger, Belgium és Poroszország közt, ter. 
32.999 km2, 4,548.596 lak. Legnagyobbrészt a nagy 
északnémet alföld folytatása, csak déli vidékén érik 
a rajnai palahegység nyúlványai. Partjain a láp és 
ingovány az u. n. gaast-ot alkotja, mely előtt mo
csaras föld terül el; ezt dünák zárják be, melyek a 
mesterségesen alkotott gátakkal az országot a ten
ger pusztító eleme ellenében védik. Két öböl, a Dollárt 
és a viharos Zuidertó nyomul földjébe, dagálykor 
a tenger a folyótorkolatokon át messzire belép a szá
raz földre. Főfolyója a több ágra (Waal, Yssel, Leck) 
szakadó Rajna, a Schelde és Maas. Számos csatorna 
szeli át, legkiválóbb az Amsterdamot a Helderral 
összekötő észak-hollandi és az Amsterdamtól Ymui-
•denig vezető nyugoti csatorna. Partjai előtt gyakori 
áradásnak kitett szigetsor fekszik. Az éghajlat mér
sékelt, a levegő a tenger közelsége miatt nedves. 
Erdőség alig van, annál több a szántóföld, rét és 
kert. A mesterséges módon művelt föld termékeny; 
sok gabonát, dohányt, kendert, lent, főleg virágot 
termelnek. Az állattenyésztés igen fejlett, a n.-i sajt 
és vaj világhírű. A halászat (hering) a lakosok egyik 
főfoglalkozása. Ásványban szegény; az ipar és ke
reskedelem élénk, utóbbi főleg a gyarmatok felé irá
nyul, a tenger és vasutak (2728 km.) által előmoz
dítva. A műveltséget egyetemek (Leiden, Utrecht, 
Groningen, Amsterdam), nép-, közép- és szakiskolák 
szolgálják. A lak. németekkel rokon hollandok, frí
zek, flamandok, alnémetek; vállalkozó szellem és 
tisztaság jellemzik. A törvényhozást 2 kamara, az 
1. (50 tag) és 2. (100 tag) gyakorolja, a katonai 
szolgálat nem kötelező; az ország 11 tartományra 
•oszlik, jelenlegi uralkodó a kiskorú Vilma királynő, 
kinek nevében anyja, Emma viszi a kormányt. Fővá
ros Amsterdam, királyi székhely Hága. A tengeren 
túli gyarmatok ter. 1,980.053 km2, 31,646.677 lak., 
ebből Kelet-Indiában (Java, Borneo, Szumatra), 
1,462.400 km2, 31,263.179 lak., Óceániában (Uj-
Guinea), 397.202 km2, 265.000 lak., Nyugot-Indiá-
ban 1130 km2, 46.461 lak., Dél-Amerikában (Suri-
nam) 119.321 km2, 66.037 lak. 

G a z d a s á g i v i s z o n y o k . A lakosság főfoglalko
zása a földmivelés, mely észszerű, lehető intenzív 
módon történik, de a szükségletet még sem fedezi. 
Termelnek búzát (évenkint mintegy 22 millió hl.), 
zabot (4'6 millió hl.), rozsot (4 millió hl.), dohányt 
(2'7 millió kg.), lent, kendert, olajbogyót, komlót; 
különösen virágzó a konyhakertészet (harlemi 
hagyma). Az állattenyésztés szintén nagyon fejlett; 
a szarvasmarha-létszám mintegy 2 millió drb. A ha
lászattal nagyon sokan foglalkoznak, kül. kedvelt a 
tőkehal-, osztriga- és héringhalászat. Az i p a r fölötte 
fejlett. Első sorban áll a hajó-épités és az ezzel kap
csolatos iparágak, mint kötélgyártás, vitorlavászon
ipar, régóta hires a fonó- és szövő-ipar, bőrgyártás, 
dohány- és szivargyártás, papir-ipar, gyémánt-köszö
rülés, szeszipar; ujabban a vas- és gépipar is na
gyobb lendületet vett. — A k e r e s k e d e l m e t , mely 
egykor a világon az első helyet foglalta el, nagyban 
támogatja a keletindiai társulat romjaiból 1824-ben 
keletkezett Niederlándsche Handels maatschpij, a 
bankjegyek kibocsátására jogosult németalföldi bank, 
számos hitel- és földhitelintézet. A kereskedelmi 
mérleg passiv, a bevitel mintegy 200 millió frttal ha
ladja meg a. kivitelt. Főbb beviteli czikkek: kávé, 
finomított czukor, gyarmatárúk, kézműáruk, szarvas
marha, konyhakertészeti czikkek. A külforgalomban 

főleg Németország, Nagy-Britannia, Belgium és a 
gyarmatok vannak érdekelve. 

P é n z l á b , m é r t é k e k és s u l y o k . A pénzegység 
a németalföldi forint, mely 100 centre oszlik. 100 frt 
súlya = 67'20 g. arany, értéke 169 márka, 84Va 
arany forint. Tulajdonképen aranyérték az uralkodó, 
de forognak ezüst 1 frtosak és 10 frtos államjegyek 
is. A mértékek és sulyok tekintetében a méterrend
szer van elfogadva. 

T ö r t é n e t e . Az ó-korban batavok, frízek és oaní-
nefatok lakták, a középkorban több grófságra és 
herczegségre oszlott, melyek örökség utján a Habs
burgokra jutottak és V. Károly által 1548. egyesit
tettek. E kapcsot csakhamar a reformatió szakította 
szét s N. déli kath. és északi protestáns részre osz
lott. Utóbbi 1579. jan. 23. önálló állammá (utrechti 
unió) szervezkedett, ezt megelőzte a n.-i felkelés II. 
Fülöp spanyol király ellen, ki az országot atyjától 
V. Károlytól örökölte. A felkelést Álba herczeg vé
rengzéssel akarta elnyomni, de sikertelenül. Az 
egyesült n.-i köztársaság szerencsés harczok után, 
melyeket Oraniai Móricz (I. Vilmos fia), Frigyes Henrik, 
és II. Vilmos helytartók alatt viseltek, a westphaliai 
békében 1648. ismertetett el függetlennek. Az önálló
ság kivívásával N. virágzása, tengeri hatalma rop
pant haladást tett s a XVII. szd közepén világha
talmi állásra vergődött, később az angolokkal, fran-
cziákkal viselt háborúk és a spanyol s osztrák örö
kösödési háborúkban való részvét után hanyatlott. 
1795. jan. 26. a francziák a bataviai köztársaságot 
alakították belőle, ez 1806. jun. 8. Bonaparte Lajos 
számára királysággá alakíttatott. A bécsi congressus 
pedig 1815. jun. 9. Belgiumot és Hollandiát n.-i 
királysággá egyesitette s a Nassau-orániai család 
uralma alá helyezte. A belga forradalom után a lon
doni értekezlet 1830. decz. 20. kimondta a 2 állam 
különválását. 1886. a trónöröklés a leányágra is kiter
jesztetett. 1890. a királyi család fiágban kihalt s az 
addig Németalfölddel personal-unióban élő Luxem
burg nagyherczegség önálló állam lett. 
Németalföldi nyelv és irodalom. A n. n y e l v az 

alnémetnek (1. e.) teszi egy ágát, s a középkorban 
a régi frankok és a szászok nyelvének összeolvadá
sából állt elő. Két fő nyelvjárásra oszlik, melyek jó
formán csak a helyesírás dolgában ütnek el; egyik a 
v l ám (flamand) v. b e l g a ny., a másik a h o l l a n d i 
(a tulajdonképeni németalföldi) ny. Az utóbbi a XVI. 
szd óta irodalmi nyelv s az ország köznyelve. A 
h o l l a n d i i r o d a l o m , bár elég jelentékeny, általá
nosabb érdekre nem igen tarthat igényt. A józan, 
realisztikus népjellemnek megfelelően az irodalom és 
költészet is bizonyos prózai, sivár jelleget mutat. 
Leginkább az elbeszélés terén érzi magát a német
alföldiek szelleme otthon s van is sok jeles elbeszé
lőjük. Irodalmuk legrégibb emlékei közt szintén az 
epikaiak a becsesek, főleg a Reineke Fuchsról szóló 
állateposz. Ujabb elbeszélőik közül említendők: Len-
nep, a tört. regény megalapítója, Beets, Bosboom-
Toussaint asszony, Jan Cremer, E. D. Dekker, Olt-
mans, Opzoomer, A. S. C. Wallis, Melati van Java, 
Loveling kisasszony, Justus van Maurik stb. — 
Vlám i r o d a l o m r ó l csak egy félszázad óta beszél
hetünk ; Belgiumnak Hollandiától való elszakadása 
után, a 30-as években indult meg a mozgalom Bel
giumban, hogy a franczia befolyással szemben a ha
zai nyelvet fentartsák, s ekkor kezdték e nyelvet 
irodalmilag érvényesíteni. Legnagyobb jelentőségre 
Conscience emelkedett e mozgalom képviselői közt, 
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kit a vliim irodalom megalapítójának tekintenek. Mel
lette van Duyse, van Ryswyk, de Cort, J. és U. Snie-
ders említhetők. 

Német birodalom, 25 államból s Elzász-Lotharin-
giából alkotott szövetséges állam Európa közepén; 
határai: északon az Északi tenger, Jütland és a 
Keleti tenger, k.-en Oroszország és Ausztria, d.-en 
Ausztria és Svájcz, ny.-on Francziaország, Luxem
burg, Belgium és Holland; területe 540.415 km2, 
49,421.259 lak., tengerentúli gyarmatainak területe 
2,071.860 km2, 2,243.400 lak. Délen az Alpesek fel
földje emelkedik, melyet az északi Mészalpesek nyúl
ványai, az algau-, bajor és salzburgi Alpesek alkot
nak. Az Alp. északi lábánál középhegyekből áttört 
fensik húzódik északi irányban a német alföldig; ki
válóbb ágai: a Fekete erdő, Oden erdő, Sváb és 
Frank Jura, Fenyves hegység, Cseh erdő, az Érez-, 
Lausitzi-, Óriás- és Glatzi hegység, a morva-sziléziai 
hegység, a Thüringiai erdő, a Harz, Weser hegys., 
Teutoburgi erdő, Rhön, Spessart, Vogels hegy, Wester 
erdő, a Sieben hegységgel, a sauerlandi hegység, a 
Haarstrang, a Rajna balpartján emelkednek a Vogézek, 
Hardt, Hunsrück, Eifel. Északon egyhangú alföld 
terül el az Északi és Keleti tenger mentén, itt-ott 
alacsony dombokkal, a tenger áradásai ellenében 
gátak és dünák védik, számtalan tó, mocsár és láp 
fedi. Az Északi tengerből a Dollárt, Jade, a Weser 
és Élbe torkolatainak öblei nyomulnak mélyen az or
szágba, a Keleti tengerből a schleswigi, lübecki öböl, 
a stettini, frische és kurische haff. A partok folytonos 
átalakulást szenvednek, az előttök fekvő szigetek 
a szárazföldtől elszakított nagy földterületek marad
ványai. Folyói: a Duna (mellékvizei: Mer, Lech, 
Isar, Inn stb.), Rajna (Neckar, Majna, Mosel), Me
rnél, Pregel, Visztula, Odera, Élbe (Spree, Havel), 
Weser, Ems. Legkiválóbb tava a Boden tó, ezenkí
vül számos tó az Alpesek alján és az északi alföld
ben; gyógyforrások bőven vannak. A folyókat és 
tengereket csatornák kötik össze, igy: az északi 
tenger csat., elbing-oberlandi, brombergi, müllro-
seni, Finow, Eider, Lajos, plaueni Rajna, Rhone és 
Rajna-Marne csat. Az éghajlat általában mérsékelt 
és egészséges, de az egyes országok fekvése szerint 
változó, a legkellemesebb az éghajlat az alsórajnai 
hegyvidék völgyeiben. N. terményekben igen gazdag 
s csaknem mindenütt jó földét legjobban müvelik 
a szász tartományokban. A növényvilágból a mér
sékelt öv csaknem minden terménye képviselve van, 
kitűnő bor (Rajna, Majna és Neckar völgyek), komló 
(Bajorország, Szilézia), dohány (Baden, Württen-
berg, Bajorország, Poroszország, Mecklenburg), gyü
mölcs (délnyugot Németorsz.), fejlődött erdészet. 
Az állattenyésztés kiváló, jó lovak (Holstein, Meck
lenburg), barmok, juhok; halászat. A bányászat jöve
delmező, leginkább Szász- és Poroszországban űzik; 
arany kevés van, de annál több ezüst (Érczhegység, 
Harz), higany (Rajnai Bajorország), ón (Érczhegys.), 
ólom, réz, vas, kőszén (Szászország, Szilézia, Veszt-
falia, Rajna-tartomány), barnaszén, só (Baden-Würt-
temberg), porczellánföld (Bajor-, Porosz- és Szászorsz.), 
tajték, topáz, gránát, smaragd, amethyst. A német 
ipar már rég idők óta virágzó, a gyári telepek tekin
tetében Franczia- és Angolország mögött áll, s a bel-
és külföldi termények feldolgozásával nagyon fog
lalkozik; legfőbb fokát Sziléziában, Szászország
ban és a Rajna-tartományban érte el. N. kedvező 
fekvése Európa közepén már a középkorban meg
élénkítette a kereskedelmet, melyet ujabban szá

mos hajózható folyója, kiterjedt vasúti hálózata. 
(44.247 km.), jó utjai még inkább előmozdítottak. 
A külkereskedelemre nézve Hamburg és Bréma, a. 
belföldire Berlin, Lipcse, Majna-Frankfurt és Augs-
burg a legfontosabb helyek, melyeknek évi vásárai 
forgalom tekintetében elsőranguak. A tengeri keres
kedelem, mely leginkább Anglia, Amerika és a 
Levante felé irányul, szintén nagy s a német keres
kedelmi flotta az ötödik helyet foglalja el. A la
kosok (92: 1 km2) németek, lengyelek, csehek,, 
vendek, litvánok, francziák, dánok stb., vallásilag 
evangélikusok (62'7°/o), katholikusok (35'8°/0), zsi
dók és más vallásúak. A műveltség magas fo
kon áll, nép-, közép-, polgári iskolák, 20 egyetem,, 
akadémia Münsterben, kath. hittud. kar Brauns-
bergben, műegyetem, állatorvosi iskolák, gazda
sági, bányászati, erdészeti, hadi akadémiák, hajó
zási iskolák, tudom, akadémiák (Berlin, Göttinga,. 
München), képzőművészeti akadémiák, kereskedelmi 
és műipar-iskolák, katonai intézetek. A katonai szol
gálat kötelező, a legfőbb hadúr a háborúban a csá
szár, béke idejében a királyságok katonasága füg
getlenebb, mint a többi államoké, 28 vár, 8 parti 
erőditvény, a tengeri had a 2 főhadi kikötő: Kiél és 
Wilhemshaven szerint a Keleti és Északi tenger 
tengerészeti állomására osztatik. A n. b. mint szövet
séges állam részei 1871 óta: 4 királyság (Porosz, 
Bajor, Szász és Württemberg királyság), 6 nagy-
herczegség (Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin 
és Strelitz, Oldenburg és Szász-Weimar), 5 herczeg-
ség (Braunschweig, Szász-Meiningen, Sz.-Altenburg, 
Sz.-Coburg-Gotha, Anhalt), 7 fejedelemség (Schwarz-
burg-Rudolstadt és Sondershausen, Waldeck, idősb 
és ifjabb Reusz, Lippe- és Schaumburg-Lippe), 3 sza
bad város (Hamburg, Bréma, Lübeck) és Elzász-
Lotharingia birodalmi tartomány. A szövetség élén 
mint elnök császári czimmel Poroszország királya 
áll, a törvényhozói hatalmat a császárral az 58 
tagú szövetségtanács (Bündesrat) és a 397 tagú 
birodalmi képviselőház (Reichstag) osztja meg, 
háború és béke fölött a császár határoz, a legfelsőbb 
felelős hivatalnok a birodalmi kanczellár. A pénz
érték márka (1 korona = 10 márka = 100 fillér) 
szerint számíttatik. Mértékrendszere a tizedes méter-
mérték. Színe: fekete, fehér, vörös. 

G y a r m a t o k n é m e t v é d n ö k s é g a l a t t : Nyu-
got-Afrikában (Togo, Kamerun, Damara- és Nagy-
Nama-föld) 854.000 km2, 890.000 lak., Kelet-Afriká
ban (Német-Kelet-Afrika) 964.000 km2, 964.000 1., 
Uj-Guinea társulat (Vilmos császár föld, Bismarck 
szigetcsoport, Salamon szigetek), 253.450 km9, 
377.000 lak., a Déli tengerben (Marshall szigetek és 
Navodo) 410 km2, 12.400 lak., összesen 2,071.860 
km2, 2,243.400 lak. 

K ö z g a z d a s á g i élet . Ezt az intensitás jellemzi. 
A terület mintegy fele szántóföld, negyedrésze erdő, 
20°/o-a rét és legelő; de a földmivelés csak igen jó 
években termel annyit, a mennyire a lakosságnak 
szüksége van; bevitelre szorul tehát, melyben 
Oroszországnak, hazánknak, Romániának, az ameri
kai Egy.-Államoknak van legfőbb része; búzán, 
rozson, árpán, zabon és burgonyán kivül nagyban 
termelnek különféle kereskedelmi növényt, lent, ken
dert, dohányt, ezukorrépát, szőlőt kül. a Rajna men
tén, komlót és a délnyugati részen gyümölcsöt, az 
állattenyésztés nagyon jelentékeny; szép és jó minő
ségű a marha az Északi és Keleti tenger környékén, 
továbbá a déli részeken, kitűnő lovak Hannoverben, 
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Mecklenburgban és keleti Poroszországban, a juh
tenyésztés virágzó, főleg Mecklenburgban, Szilé
ziában és Thüringiában; disznót főleg Szászország
ban, Elzászban és Westfáliában tenyésztenek; a bá
nyászat és kohászat igen virágzó leül. Porosz- és 
Szászországban. Az i p a r ujabban hatalmas lendü
letet vett és mindinkább a nagyipar válik uralko
dóvá, mely főleg Szászországban, Sziléziában és a 
Rajna mentén virágzik, legjelentékenyebb iparter
mékei len-, gyapot-, gyapjú- és selyem-szövetek, bőr-
és diszáruk, vas-, aczél-, porczellán- és papíráruk, 
arany- és ezüstnemüek,'tíveg- és faáruk, játékszerek, 
órák, zenészeti, sebészeti és látszerek, rövidáruk; 
van számos és igen jelentékeny ezukor-, szesz
es sörgyára, fegyver- és lőszergyára stb. A lakos
ságnak hatodrésze iparral foglalkozik. A k e r e s k e d e 
lem nagyon élénk. Az összes bevitel mintegy 27a 
milliárd és főleg Anglia (332 millió), Ausztria-
Magyarország (264 m.), Oroszország (260 millió), 
Francziaország, Belgium és az Egyesült-Államok 
vesznek benne részt; beviteli czikkei gyapjú, pa
mut, selyem, kávé, gabonanemüek (főleg búza és 
rozs); fa, sertés, kőolaj és dohány. Az összes kivi
tel értéke mintegy 2 milliárd frtra rúgott és főleg 
Nagy-Britannia (323 millió), Egy .-Államok (197 m.).. 
Ausztria-Magyarország (160 millió), Orosz-, Franczia
ország stb. felé irányul. Főbb kiviteli czikkek gyap-
juáruk, vasáru (félgyártm. és készáru), selyem, ezu
kor, bőr és bőráru, papir, kőszén, gépek stb. A ke
reskedelem élénkségét előmozdítják a külállamokkal 
kötött szerződések, továbbá jelentékeny hosszaságu 
hajózható vizek és csatornák (1889-ben 12.440 km.), 
folyton nagyobbodó vasúthálózata, melyből mint
egy 90°/0 államvasutak, távirda-hálózata (mintegy 
104.000 km. vonalhossz); számos és jelentékeny 
tőzsdéje közül a berlini az értékpapír-kereskedésre 
irányadóként szerepel és a párisival sikeresen ver
senyez; világhírű és jól látogatott vásárok. Bankjegy 
kibocsátására a német birodalmi bankon kivül még 

13 más bank jogosult, a hitel-és pénzszükséglet 
kielégítésére 1887-ben 26 jelzáloghitelbank, 108 
más bank, 880 előlegegylet és 163 fogyasztási egy
let szolgált. A csatornákon és tengeren való közleke
dés czéljaira nagy hajózási vállalatok állanak fenn, 
melyek közül egyesek az államtól jelentékeny sub-
ventióban részesülnek. A kifejlődött ipar következ
ményekép jelentkezik és nagy hullámot vet a mun
káskérdés, melyet ujabban törvényhozás utján igye
keznek szervezni. 

A n é m e t b i r o d a l o m t ö r t e n e t e . A német bi
rodalom a N a g y K á r o l y (1. e.) alapította vi
lágbirodalom keleti részéből keletkezett, mely már 
a verduni szerződésben (843.) kivált a frank biro
dalomból, de szorosan vett német jellegét csak 
a K a r o l i n g i h á z (1. e.) kihalta után nyerte. Az 
utolsó Karolingi, gyermek Lajos halála után Konrád 
frank herczeg (919.) választatott német királylyá; 
az egyes herczegségek és fejedelemségek szétválá
sát azonban a szász házból származó I. Henrik 
(919 — 936) és utódai akadályozták meg, kik közül 
I. Ottó (936—973.) 962. Rómában császárrá koro
náztatva magát, a n y u g a t - r ó m a i c s á s z á r i mél
t ó s á g o t a német királyoknak szerezte meg és meg-
alapitá a r ó m a i s z e n t b i r o d a l o m nevét viselő 
r ó m a i - n é m e t császárságot. 1024. II. Konráddal a 
frank dynastia került trónra, mely alatt kezdetét 
vette az u. n. i n v e s t i t u r a - h a r c z . A mi a kérdés 
hátterében lappangott: a pápaság és császárság 
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küzdelme a főhatalomért, a Hohenstaufen-ház (1. e.) 
s főleg annak két legkiválóbb tagja, I. v. Barbarossa 
(rőtszakálu) Frigyes (1152—90) és II. Frigyes 
(1215 — 50) alatt tört ki egész nyíltan, s a guelfek 
és ghibellinek százados harczai után 1254. a Hohen-
staul'enek bukásával végződött. 20 évi interregnum 
után Habsburg Rudolf (1273—91.) alatt állott helyre 
a béke az egyház és állam között. A XIV. szd köze
pén a luxemburgi házból származó IV. Károly 
(1346—78) alatt nagy változás ment véghez a biro
dalom alkotmányában. Az 1356. aranybulla a biro
dalom vezetését a választó fejedelmek testületére 
bizva, a császárnak csak tiszteleti jogokat hagyott 
meg és előkészité a birodalomnak egyes fejedelem
ségekre való szétbomlását. Z s i g m o n d (1410—37.) 
császári tevékenységét első sorban a nyugati egy
házi szakadás megszüntetése és az egyház refor-
matiójára irányuló mozgalmak vették igénybe, me
lyekben a császár, mint a kereszténység világi 
feje, a pápasággal szemközt a közvetítő szerepét 
vitte. A császári méltóság utána a Habsburg-házra 
szállott, mely azt nem a német birodalom egy
sége, hanem saját világhatalmi tervei érdekében 
használta fel. (L. Habsburg-ház.) E politikájával, 
főleg a magyar és cseh koronák megszerzése óta 
(1526.), Európa keletén sikerült nagyobb államcso
portot létesítenie s abban a főhatalmat magának 
biztositani, de ezzel mindinkább elveszte hatalmi 
állását a német birodalomban; a reformatio nagy 
mozgalma s az ennek nyomában fellépő ellenrefor-
matio végleg aláásta a birodalom egységét, s a har-
minczéves háború után a császári hatalom teljes 
elhalványulására vezetett. A Habsburg-ház férfiágá
nak kihaltakor a császári méltóság már csak tisz
teleti állás volt; a harminczéves és a spanyol örökö
södési háborúban nagygyá lett porosz királyság 
mindinkább előtérbe lépett a német ügyekben s a 
bajor VII. Károly (1742—45) rövid császársága 
után a császári méltóság üres czimként szállott a 
Habsburg-Lothringeni házra. A Napóleoni háborúk 
siettették a birodalom feloszlását. Midőn a német 
fejedelmek többsége Napóleon védnöksége alatt a 
rajnai szövetségbelépett, II. Ferencz, a ki már 1804. 
felvette az ausztriai császári czimet, 1806. aug. 6. 
letette a római császári koronát. Ezzel vége lőn a 
római szent birodalomnak. Napóleon bukása után a 
német fejedelmek 1815. jun. 9. megalkották a n é m e t 
s z ö v e t s é g e t , melyben a vezérszerep Ausztriának 
jutott. De a heterogén elemekből álló Ausztria ér
dekei mindinkább külön váltak a német érdekektől, 
melyek Poroszországban ismerték fel természetes 
vezérüket. Az 1849. kísérlet után, mely az örökös 
császári méltóságot visszaállította és a porosz ki
rályra ruházta, a német szövetség már csak néhány 
évig állott fenn ; 1866. kitört a háború Ausztria és 
Poroszország között, s a königgráczi ütközet után, 
mely Ausztria német hatalmi aspiráczióit megtörte, 
Poroszország létrehozta az é s z a k - n é m e t s z ö 
v e t s é g e t . Az 1870. franczia-porosz háború végleg 
megszilárditá Poroszország világhatalmi állását. 
I. Vilmos porosz király elfogadta a német fejedelmek 
által felajánlott császári koronát és 1871. jan. 18. 
Versaillesben proclamálta a német birodalom helyre
állítását. I. Vilmos német császárt 1888. III. Frigyes, 
majd ennek rövid uralkodása után unokája II. Vilmos 
követte a császári trónon. (L. az illető nevek alatt.) 
A német birodalom nemcsak szomszédi helyzeténél 
fogva, de uralkodóinak világpolitikájából kifolyólag 
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is sürü érintkezésben állott hazánkkal és időszakon-
kint nagy befolyást gyakorolt történetére. Honfoglaló 
őseink pusztító hadjáratainak az augsburgi ütközet 
(955.) vetett véget; kevéssel reá az I. Ottó csá
szárral 973. kötött szövetség nyitotta meg az utat 
az országba a nyugati civilisatio előtt. A német 
uralkodók kezdetben az uj királyságra is ki akarták 
terjeszteni hűbérifőhatalmukat, ami Péter, Aba Samu 
és I. András királyok alatt hosszas háborúkra veze
tett, mig III. Henrik 1045. lemondott ebbeli igényei
ről. A mongolok betörése ugyan ismét felébreszté a 
német felsőbbségi törekvéseket, de IV. Bélának 1241. 
tett hódolati nyilatkozatát maga a pápa semmisnek 
nyilvánította, s ép ily sikertelen volt Habsburg 
Rudolfnak abbeli törekvése, hogy az országot Kun 
László után 1290. birodalmi hübérkép fiának, Albert
nek szerezze meg. Az Anjou-ház és a r. császárok 
sürü diplomacziai összeköttetései után a két biroda
lom közt personal-unio jött létre az által, hogy Zsig
mond magyar király 1410. római királylyá választa
tott. E kapocs veje, Albert, halála után felbomlott 
ugyan, de végleg megújult a mohácsi vész után, 
midőn a Habsburg ház hosszas törekvés után 
Magyarország birtokába jutott. I. Ferdinánd, V. Ká
rolynak birodalmi helytartója, 1556. császárrá vá
lasztatott s ez idő óta a római császárság két 
császár (VII. Károly és I. Ferencz) kivételével a 
magyar kir. méltósággal volt egyesítve. E szoros 
összeköttetés a német birodalomnak főleg a török 
háborúk alatt juttatott nagy szerepet a magyar tör
ténelemben. Magyarország felszabadításában a török 
járom alól jelentékeny része volt a bir. seregeknek. 
Más oldalról a XVIII. század közepén Magyar
ország magatartása biztosította az uralkodóháznak 
Ausztria birtokát s ezzel a további vezérszerepet a 
német birodalomban. Az ujabb alakulások annyiban 
voltak befolyással hazánk történetére, hogy az abso-
lut kormány alatt a nemzet passiv ellenállása gyön
gítette Ausztriának a német szövetségben elfoglalt 
helyzetét, s a porosz háború kimenetele siettette a 
dynastia és nemzet közti kiegyezést. 
Németek hazánkban, a honfoglalást követő első 

századokban, Géza vezér s Szt István király s utódai 
alatt nagyszámú német vitéz jött be az_ országba, 
kiknek ivadékai beolvadtak a nemzetbe. Évszázado
kon át s egyes vidékeken máig megtarták nemzetisé
güket azok a csoportok, melyek már Szt István ide
jében, főleg azonban II. Géza ideje alatt a mongolok 
betörése után nagyobb tömegekben vándoroltak be, 
s itt a Szepességen, Erdélyben s az ország egyéb vi
dékein városokat alapítottak. Ezeket jobbára szá
s z o k (1. e.) nevén ismeri a magyar történelem. A 
török elűzése után Budapest környékén, Tolnában, 
Baranyában, főleg azonban Torontál, Temes, Krassó 
és Szörény vmkben uj jövevényekkel, az u. n. svá
b o k k a l gyarapodott a németség, melynek száma 
a legújabb népszámlálás szerint a magyar anya
országban 1,988.589 vagyis a lakosság 13 — 14 szá
zaléka. 

Németesség, 1. germanismus. 

Németforint v. r é n e s f o r i n t , a régibb német biro-
•dalmi pénzláb szerint megállapított forint, mely 60 
krajczárból állt, mig a régi magyar forint 50 kraj-
czárt tett, azon forint pedig, mely 3 darab 17 kraj-
czáros máriásból (51 kr.) állott, v o n á s f o r i n t ne
dvet viselt. 

Német-görög eszményiség, a német irodalom 
:azon iránya, mely Winckelmann műtörténeti tanul-
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mányainak és Lessing >Laokoon*-jának hatása alatt 
fejlett ki s legteljesebben Goethe drámai (»Iphigenia«) 
és Schiller lyrai költeményeiben jutott kifejezésre. Ez 
irányt Kazinczy Ferencz műfordításaival és eredeti 
költői műveivel a magy. irodalomba is átültette; tö
rekvéseit Szemere Pál, Kölcsey, Bajza és mások buz
gón folytatták. Az által, hogy ez irány hivei a kifeje
zésben választékosságot és a formatökélyt sürgették, 
jótékony hatással voltak elparlagiasodott költésze
tünkre s költői nyelvünkre. 

Németh, 1) A n t a l , győri tankerületi főigazgató, 
szül. 1838. jan. 17. Beiczán Vasm., bölcsészettudor, 
1870—72. középiskolai tanár, ekkor Esztergom, 
Győr és Komárom megyék tanfelügyelője, 1875 óta 
győri tank. főigazgató. Számos önálló munkát és 
hírlapi czikket irt; — 2) Imre, keresk. miniszteri 
tanácsos, a kereskedelmi múzeum igazgatója, szül. 
1841-ben Aradon; 1873-ban osztálytanácsos, a bécsi 
nemzetközi kiállításon magyar biztos; 1874. min. 
tanácsos a fiumei magy. kir. tengerészeti hatóság
nál; 1887. a bpesti kereskedelmi múzeum igazgatója, 
hol számos szakkiállítást rendezett; — 3) P é t e r , 
curiaibiró.sz. 1851. jul. 20.Temesváron, 1874. köz- és 
váltóügyvéd, 1872. bp. táblai, 1875. bp. közalapít
ványi ügyigazg. joggyak., 1875. ig. min. segédfogal
mazó, 1878. fogalmazó, 1883. bp. táblai, 1891. curiai 
kisegítő, 1892. rendes bíró. Büntetőjogi szaklapot 
szerkesztett s számos büntetőjogi munkát irt. 
Némethas, hasmenés. 
Német hősmonda, a népvándorlás korában ala

kult meg s a nép ajkán és később keletkezett epi
kai költeményekben (Hildebrand-dal, Nibelungének, 
Gudrun, Waltharius stb.) maradt fenn. Alapja nagy
részt mythikus (így pl. Siegfried eredetileg napisten), 
mely a népvándorlás nagy eseményeinek emlékével 
mint történeti elemekkel keveredett. Hat mondakörre 
osztható: 1*1 A ke l e t i g ó t mondakör, melynek ré
gebbi hőseHermanrich (f375.,a hunok közeledtekor); 
nagyobb hirre tett szert a monda későbbi hőse Nagy 
Theodorich (f 526), a mondában berni Detre, a leg
nagyobb nemet fejedelem Nagy Károly előtt. — 
2) A f rank v. a l s ó r a j n a i mondakör; hőse Sieg
fried, színhelye az alsó Rajna (Xanten vidéke). — 
3) A b u r g u n d i mondakör, melynek központját a 
Wormsban lakó burgund királyok: Gunther, Gernot, 
Giselher és testvérük Kriemhilda képezik. — 4) A 
h u n mondakör, hőse Attila (f 453.), a mondában 
Etzel. — 5) A l o m b a r d i a i mondakör, melynek hősei 
Rother király, Ortnit, Hugdietrich és Wolfdietrich 
— 6) A s z á s z n o r m a n n mondakör, az északi né
met törzsek, a szászok és normannok mondája, 
középpontját Héttel, Herwig és Gudrun képezik. 
E mondák nagyon elterjedt, de korán elveszett da
lokban ( h ő s d a l o k ) éltek a nép ajkán s e dalok 
szolgáltak a későbbi epikai népköltészet (pl. a Nibe
lung-ének) alapjául. A n. hősmonda lényeges befo
lyással volt a magyar hanmondák megalakulására 
(1. hun-magyar mondakör). 

Némethy Géza, tanár és iró, szül. 1865. aug. 17. 
Tisza-Polgáron, Szabolcs m. Középiskolai tanulmá
nyait Nagyváradon, az egyetemet Budapesten vé
gezte, 1887/8. classica-philologiai tanulmányok czél-
jából Berlinben és Lipcsében volt. 1888 óta a bpesti 
V. ker. kir. főgymnasium tanára, 1890 óta egyetemi 
m. tanár és az Egyetemes Philologiai Közlöny szer
kesztője. Főbb munkái a szakfolyóiratokban meg
jelent czikkein kivül: Euhemeri reliquiae (Budapest, 
1889.), Quaestiones de Firmico Materno astrologo; 
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(u. o., 1889.), Cato bölcs mondásai (u. o., 1891.), 
továbbá kritikai kiadásai: Vergilii Aeneis (Bpest, 
1889.), Ciceronis De finibus (u. o., 1890.). 
Németi, 1. Szathmár-Németi. 
Német irodalom, terjedelemre és változatosságra 

a művelt nemzetek irodalmainak sorában a legelső 
helyek egyikét foglalja el. Reánk, magyarokra nézve 
azért is érdekes, mert sok tekintetben hatással volt 
saját irodalmunkra,s ennek fejlődésében számos moz
zanatot talál a kutató, melyeket erős szálak fűznek 
a szomszéd nagy nemzet szellemi életéhez. A német 
irod. történetét a* nyelv fejlődése szerint legegysze
rűbben 4 korszakra oszthatjuk, melyek ismét egyes 
kisebb időszakokra oszlanak: I. A pogány, II. az 
ó-felnémet, III. a középfeln., IV. és az uj feln. korsza
kokra. I. A p o g á n y kor, a ném. történet kezdetétől 
Nagy Károly koráig. E korszakba esik a hősmondák 
(1. ném. hősmonda) megalakulása, Ulfllas gót biblia
fordítása és a Hildebrand-dal, a német epikai költé
szet legrégibb maradványa. II. Az ó-fe 1 néme t kor, 
a VII. szd kezdetétől a XI. szd végéig, vagyis a keresz
tes háborúkig és a Hohenstaufok trónra léptéig. E 
kor irodalmi emlékei: a »Heliand« (830.) és Otfried 
szerzetes "Evangéliuma* (870.) vallásos eposzok, a 
Wessobrunni imádság, a »Muspilli« (az utolsó Íté
letről szóló verses töredék), a »Waltharius« ez. latin 
eposz és Hroswitha gandersheimi apácza latin szín
müvei. III. A k ö z é p f e lnéme t kor, a keresztes ha
daktól a középkor (XV. szd) végéig. E korszak két 
kisebb időszakra osztható: 1. A l o v a g k ö l t é s z e t 
kora a Hohenstaufok alatt, a keresztes hadak kezde
tétől az interregnum idejéig (a XIII. szd végéig); ez 
a ném. irod. első virágzási kora. Termékei 3 csopor
tot alkotnak: a népies epikát, melynek főművei a 
» Nibelung-ének* és a »Gudrun«; a lovagi (udvari) 
epikát, melynek legkiválóbb képviselői: Hartmann 
von Aue (f 1220 előtt), Wolfram von Eschenbach 
{>Parcival« 1210 körül) és Gottfried von Strassburg 
(•Tristan és Isolde* töredék 1210.) és a lovagi sze
relmi lyrája (Minnesang), melynek Walter von der 
Vogelweide a mestere. A XIII. szd második felében a 
tanköltészet önálló és népszerű műfajjá válik (Frei-
dank, Hügo von Trimberg, Stricker a főbb művelői). 
2. A p o l g á r i k ö l t é s z e t kora, a XIII. századtól a 
reformatióig (a XV. szd végéig), a költészet hanyat
lásának ideje, müvelését a lovagoktól a polgárok 
vették át, kik mesterség módjára gyakorolták (1. mes
terdalnokok). A népdal, kül. a történeti, virágzását 
éli. A tanköltészet igen gazdag, legérdekesebb ter
méke Brant >Narrenschiff«-ja (1494). Ebbe a korba 
esnek a dráma csirái: a mysterium-drámák és a bo
hózatos farsangi játékok is. IV. Az u j - f e l n é m e t 
kor, a reformatiótól a jelenkorig. Több kisebb korra 
különül: l . A r e f o r m a t i o kora, az újkor kezdetétől 
a 30 éves háborúig; az uj-feln. irodalmi nyelv meg
alapításának s fejlesztésének kora. Luther Márton 
messze kiható munkássága nyomán hatalmas iroda
lom támadt. A költészet terén a szatíra (Hutten, 
Fischart, Murner) és az egyházi dal (Luther) mellett 
a dráma (Hans Sachs és Ayrer Jakab) is haladást 
mutat. Legelterjedtebb irodalmi termékei a XVI. szd-
nak a népkönyvek, melyek v. az előbbi szdok elbe
széléseit és mondáit (Teli, Faust, a bolygó zsidó 
stb.), v. franczia regényes elbeszéléseket dolgoztak 
fel prózában (Genovéva, Oktávián császár, Szép 
Magelona stb.). 2. Az u t á n z á s kora, a 30 éves 
háború kitörésétől (1618.) a XVIII. század közepéig. 
A külföldi, első sorban a franczia irod. utánzása 

képezi a kor jelszavát. A költészet tudós jelleget ölt. 
Opitz és az első sziléziai iskola tagjainak (Fleming 
Pál lyrikus, Logau epigramm-költő) főérdeme, hogy 
a verstant uj alapra fektették s a költői nyelvet fej
lesztették, de költeményeik nagyon is józanok. Ezzel 
ellentétben a második sziléziai iskola (Gryphius és 
Lohenstein szinmüirók, Hofmannswaldau lyrikus) a 
borzalmas tárgyakat és a dagályos kifejezéseket haj
hászta. Kiváló jelenség a regény terén Grimmelshau-
sen »Abenteuerlicher Simplicissimus«-a (1669.). A 
XVIII. szd elején nagy mozgalom indult meg az irod. 
terén, mely uj fejlődésnek egyengette útját. Két irány 
áll egymással szemben: az egyiknek feje Gottsched, 
ki a franczia irod. szabatosságának és világosságá
nak utánzását hirdette, a másiké Bodmer svájezi 
tanár, ki a képzeletben gazdagabb, lendületesebb an
gol költészetet tartotta követendőnek. A küzdelem 
Bődmernek és társainak győzelmével végződött. 3. A 
német irod. m á s o d i k v i r á g z á s i korát Klopstock 
nyitja meg, ki uj költői nyelvet teremtett, uj versfor
mákat hozott forgalomba s uj tárgyakkal bővítette 
a ném. költészet körét. Működését kiegészítette Wie-
land életvidámabb, derültebb iránya. Mellettük 
mélyreható befolyással volt a ném. irod. fejlődésére 
Lessing mint műbíráló, polemikus és költő; ő vetett 
végett a franczia befolyásnak. Méltón csatlakozik 
hozzájuk Herder, a Sturm- és Drang- korszak forron
gásának tulajdonképeni megindítója, a népköltészet 
ismertetője és követője, miben a göttingai költői kör, 
kül. Bürger, egy utón haladt vele. A forrongás kor
szakát Klinger, Lenz és Müller (a festő) nyitják meg 
szenvedélyes, de zabolátlan költészetükkel. E moz
galom termékeihez tartoznak a német irod. legna
gyobb két költőjének, Goethének (»Werther«, Ber-
lichingeni Gottfried«) és Schillernek (»Haramják«, 
» Ármány és szerelem«) ifjúkori müvei is. Későbbi 
alkotásaik (kül. barátságuk idejéből, 1794-től) a ném. 
irod. klasszikus korszakát jelölik. E két nagy költő 
kortársai sorából felemlitendők: Tiedge, Hölderlin, 
Seume lyrikusqk és tanköltők; Iffland és Kotzebue 
szinmüirók; Jean Paul, Ileinse, Zschokke elbeszélők; 
Kant és Fichte bölcsészek. 4. A r o m a n t i k u s is
kola, 1798—1830. ellentétben Goethével és Schiller
rel, kik a klasszikus ó-kort tartották szem előtt, a 
középkor költészetét és irodalmát igyekezett utánozni 
és felújítani. Jótékony hatással volt a német philolo-
gia, nyelvtörténet és műfordítás fejlődésére. Tieck 
Lajos, Novalis (Hardenberg) és a Schlegel testvérek 
voltak az iskola vezetői, többi tagjai pedig: Arnim, 
Brentano, Arndt, Korner, Uhland, Kerner, Eichendorff 
és Chamisso lyrikusok, Kleist Henrik, Immermann, 
Grillparzer, Grabbe, Werner, Müllner, Houwald 
dráma-költők, Hoffmann és Hauff beszélyirók. Keleti 
tárgyakat és formákat honosítottak meg Platen és 
Rückert. A történetírás mezején kitűntek: Becker, 
Niebuhr, Raumer, Schlosser, Rotteck stb., a bölcsé
szetben : Hegel, Schelling, Herbart, Schopenhauer, 
a philologiában: Humboldt V., a Grimm-testv., Bopp 
stb. 5. Az ifjú N é m e t o r s z á g , 1830—48., az 1830 
júliusi forradalomnak és Hegel bölcsészetének hatása 
alatt megdöntötte a romantika uralmát s a költésze
tet a mesevilág légköréből a jelenhez és a való élet
hez vezette vissza. A történeti regény, a népies be
szély (Dorfgeschichte), a színpadi dráma, a politikai 
lyra és a journalistika azon ujabb nemzedéknek kö
szönik felvirágzásukat, melynek fejei Heine, Börne, 
Gutzkow és Laube voltak. A politikai lyra művelői 
közt Herwegh, Dingelstedt, Prutz Róbert, Hoffmann 
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von Fallersleben, Meissner Alfréd és Hartmann Mór, 
a tiszta lyrában Lenau, Grün stb. voltak a jeleseb
bek, kiknek működése részben már az 1848 utáni 
időbe is átnyúlt. 6. A l e g ú j a b b kor, 1848 óta a 
költészetnek majd minden ágában kiváló tehetsége
ket mutat fel. így a lyrában: Freiligrath, Geibel, 
Bodenstedt, Zedlitz, Lingg, Baumbach, Sturm, Schef-
fel, Lorm Hieronymus stb. Az epikában: Jordán V., 
Kinkéi, Hamerling, Redwitz, Lingg, Roquette, Wolff 
Gyula. A regény és beszély terén: Spielhagen, Frey-
tag, Fritz Reuter, Auerbach Berthold, Ebers György, 
Keller, Heyse, Hacklánder, Gerstácker, Storm Tiva
dar, Polko Eliz. A drámában: Halm Frigyes, Hebbel, 
Brachvogel, Mosenthal, Ludwig, Gottschall, Bauern-
feld, Benedix, Wilbrandt, Schönthan, Lindner stb. 
Az irodalomtörténet nevezetesebb képviselői: Ger-
vinus, Schmidt Julián, Kurz, Hettner, Koberstein, 
Scherr; műtörténeti irók: Kugler, Lübke, Riehl, Sem-
per; művelődéstörténészek: Kolb, Henne-am-Rhyn, 
Honegger, Helhvald, Leixner; történetírók: Droysen, 
Gervinus, Ranke, Sybel, Duncker, Treitschke, Momm-
sen stb.; nyelvtudósok: Schleicher, Benfey, Lassen, 
Steínthal, Schrader; természetbúvárok: Liebig, Cotta, 
Vogt, Helmholtz, Háckel, Wundt stb.; bölcsészek: 
Feuerbach Lajos, Hartmann Ede, Trendelenburg, 
Fechner; aesthetikusok: Vischer, Schasler, Zeising, 
Carriére. A napjainkbeli ném. irodalom a forrongás 
képét tárja elénk. A francz. naturalismus és az Ibsen
féle realismus befolyása alatt a legifjabb irói nem
zedék (Bleibtreu, Kretzer, Wolzogen, Hauptmann 
Gerhard, Sudermann) uj tárgyak s uj formák után 
küzd, s a mennyire az eddigi kísérletekből ítélni 
lehet, e törekvésnek meglesz jótékony hatása a con-
ventionalismusra nagyon is hajló német szellemre. 
A német írod. történetére vonatkozólag 1. Heinrich 
Gusztáv, A ném. irod. története, I. köt. 1886., II. kt. 
1890. (az Akad. könyvkiadó vállalatában), u. at
tól: A német irod. rövid tört., Budapest. 1889., 
továbbá: Szemák István és Riedl Szende (1883.) ké
zikönyvei. 
Német-Keresztur, község Sopron m., 3149 lak. 

Savanyuviz-forrás. 
Német lovagrend, a keresztes hadjáratok alatt ke

letkezett; bölcsője az Akka ostromakor alapított né* 
met betegápoló rend volt, melyet 1198. a német feje
delmek valóságos egyh. lovagrenddé alakították át és 
1199. III. Incze pápa megerősített, a hármas szerze
tesi fogadalomhoz a pogányok elleni harcz köteles
ségét csatolva. Európában gyorsan elterjedt és a né
met birodalom északi részében 1226. Salza Her-
mann nagymester idejében nagy kiterjedésű földterü
lethez jutott, 1230. megkezdé a pogány poroszok té
rítését. 1274. Marienburgot épité s megveté a későbbi 
Poroszország alapját. Ugyanez időtájt vetette meg 
lábát hazánkban, hol II. András király 1211. Erdély 
déli részén letelepítve, az egész Bárczaságot neki 
adományozta; de azzal a kikötéssel, hogy Erdélyt a 
kunok ellen védelmezze. Minthogy e feltételt nem 
teljesítette, András 1225-ben haddal űzte ki az or
szágból. A rend története a következő századokban 
teljesen egybeforrt Poroszország múltjával, mignem 
Albert brandenburgi őrgróf, a rend nagymestere, 
Luther tanainak hódolva, a rend tartományát örökös 
világi herczegséggé változtatta át. Azontúl a rend a 
róm. ném. császárok pártfogása alatt vonta meg magát, 
s midőn Németországban utolsó birtokait is elveszte, 
II. Ferencz császár 1806. a nagymesteri (Hoch- und 
Deutschmeister) méltóságot végleg a Habsburg-Lotha-

ringen háznak szerzé meg. Magyarországon a rend 
még egyszer 1702-ben jutott nagy birtokhoz, midőn 
500.000 frton megvette a Jász-kun kerületet, de a vé
tel már 1715. érvénytelennek nyilvánittatott. Mai 
szervezetében a lovagrend a jelentéktelen hollandi 
rend-tartományon kivül egy osztrák főherczeg és 
magyar kir. hg (ez idő szerint Vilmos főhg) mint 
nagymester vezetése alatt mint osztrák hűbéres rend 
virágzik, melynek tagjai a nagykáptalanbeliek, foga-
dalmas lovagok és tiszteletbeli lovagok, áldozó
papok és betegápoló nővérek, a fogadalom letevése 
után, csupán a nagymester fenhatósága alatt állanak. 

Német Mihók, a Deutscher Michel fordítása, a né
met népnek olyforma személyesitése, mint a magyar 
népnek a Magyar Miska. N. M. jellemvonásai: a jó-
lelküség és kedélyesség, de e mellett korlátolt fel
fogás és nehézkesség. 

Német nyelv, egyik ága az i n d o g e r m á n v. 
á r j a nagy nyelvtörzsnek, legközelebbi rokonságban 
a kihalt gó t és a s k a n d i n á v nyelvvel (1. e.). Már 
a népvándorlás korában f e lnéme t (hochdeutsch, 
a déli törzsek nyelve) és a l n é m e t (niederdeutsch, 
északi és é.-nyug. Németországban) ágra oszlott. A 
felnémet és alnémet népek és nyelvek területe között 
fekszi k a k ö z é p n é m e t nyelvnek tere, mely az északi 
és déli nyelvek egyes sajátságait magában egyesíti; 
középnémet nyelvjárások a thüringek, hesszek és 
jórészt a frankok nyelve. Irodalmi nyelvvé a fel
n é m e t lett, mely 3 fejlődési fokon ment keresztül: 
1) ó-feln. (600—1100.), 2) közép-feln. (1100—1500.), 
és 3) uj-feln. (1500 óta). Lachman szerint már á 
közép-feln. korszakban létezett irodalmi nyelv, mely 
a Hohenstaufok udvarában, a sváb dialektus alap
ján, alakult volna meg; Pfeiffer azonban kimutatta, 
hogy a középfeln. költők mindegyike a maga nyelv
járásával él s egységes irodalmi nyelvről nem lehet 
szó. A XIV—XV. szdban nagy zavar uralkodott a 
német ny. terén, s ezen állapotnak csak Luther vetett 
véget, ki bibliaforditásaival megalapította az uj-feln. 
irodalmi nyelvet. Luther a szász kanczellária nyelvét 
használta, mely hivatalos nyelv volt. Sokáig a latin 
nyelv volt a kanczellária hív. nyelve, de a XIII. szd 
közepétől kezdve ném. nyelven kezdett egyes okira
tokat kiadni. E ném. ny. a feln. dialektusok keveré
kéből jött létre s aln. elemeket is vett fel magába. 
Leglényegesebb alkatrésze azonban az osztrák dia
lektus (ennek fősajátsága, hogy a középfeln. I és ű 
ellenében ei-t és au-l mutat). Mivel a szász kanczel
lária nyelvét úgyis minden birodalmi város és feje
delmi udvar használta, Luther nyelve könnyen elter
jedhetett. A 30-éves háború utáni időkben a n. ny. 
meglehetősen elparlagiasodott, a nyelvjárások és ide
gen nyelvek hatása következtében elromlott; csak a 
XVIII. szd közepétől kezdve indult uj fejlődésnek, 
hogy a ném. irodalom klasszikus korszakában a vi
rágzás fokát érje el. Német nyelvtanokat irtak ná
lunk: Riedl Szende, Ney Ferencz (Ollendorf tanmód
szere szerint), Roder Alajos (Toussaint-Langenscheidt 
tanm.), Ballagi Károly, Felsmann József, Hoffmann 
Mór, Simonyi Zsigmond, Fleischhacker M. F. és Kár
páti Károly stb. ; szótárakat: Ballagi Mór, Farkas 
Elek, Tipray János stb. 

Németország, 1. német birodalom. 
Német schulverein, 1. iskola-egyesület. 
Német szók a magyarban. A német nyelv hatása 

a magyarra abban az időben kezdődött, mikor nem
zetünk fölvette a kereszténységet s békésen kezdett 
közlekedni nyugati szomszédaival. Már az Árpádok 
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korában nemcsak egyes bevándorolt lovagokkal s pa-1 
pókkal, hanem számos nem. gyarmattal találkozunk 
hazánkban. Innen van, hogy már korán ném. kereszt
nevek honosulnak meg: István, Imre, Gizela, József 
stb., s hogy XV. szdi nyelvemlékeinkben már számos 
teljesen meghonosult német szóra akadunk, minők: 
herczeg, polgár, czimer, tarsoly, frigy (friede), czéh, 
farsang, torony, kehely, érez, zománcz (schmelz), 
perem, példa stb. A Habsburg-ház uralmával s a re-
formatio terjedésével mindinkább erősödött a német 
hatás, ugy hogy a. mai napig átvett ném. szók száma 
több százra rug. Csak a legérdekesebbek közül em
iitünk egy párt: selejtes (schlecht), zsinór (schnur), 
zamat (geschmack), ostrom (sturm), sódar (schulter), 
boglár, kalap, csődör, rét, eper, prés, salak, bitang, 
czinkos, málha, sejt, tuczat, czikkely (zwickel) és 
sok más. Az utolsó szdokban kül. a német iparosok 
szaporodtak nálunk s velük együtt a mesterségekre, 
szerszámokra s iparczikkekre vonatkozó szók: susz
ter, kellner, pék, kifli, másli, slepp stb. A múlt szd 
óta a katonaság utján is sok német szót kaptunk: 
kvártély, obsit, óbester, gléda, panganét, czakom-
pakk, rukkol, reterál stb. A németből való fordítások 
utján is sok németes mondatszerkezet harapódzott 
el nyelvünkben (1. germanismus). Nyelvünk német ele
meivel foglalkoztak: Szarvas Gábor, A német köl-
csönszók, Magyar Nyelvőr XIV. köt., Simonyi Zs., 
Német szóvégek magyarosítása, Magy. Nyelvőr, VII. 
köt., u. az, A magyar nyelv, 1889. 

Német szövetség, a német államoknak az 1814/5. 
bécsi kongresszuson előkészített s 1815. jun. 8. ala
kult szövetsége (Bund), melynek eredetileg 39 tagja 
volt; a szám az idők folyamán, néhány kisebb állam 
egyesülése által 33-ra csökkent. Székhelye Majna-
Frankfurt volt, hol az egyes államoknak állandó 
meghatalmazottaik voltak, kik együtt véve alkották 
a szövetségtanácsot (Bundesrath) Ausztria elnöklete 
alatt, 1866. jun. 14. Poroszország a szövetséget fel
oszlottnak nyilvánította, mire kitört a háború, mely 
után az észak-német szövetség (1. e.), 1871. a német 
birodalom (1. e.) foglalta el a régi n. sz. helyét. 
Német tenger, 1. Északi tenger. 
Német-Ujhely, Wiener-Neustadt, Bécs-Ujhely (l.e.) 

régi magyar neve. 
Német-Ujvár, község Vas m., 2003 lak., járásb. 

adóhivatal. 
Németujvári ( G ü s s i n g i ) család, a Héder nemzet

ségből származott, melynek alapitói, az 1157. körül 
bevándorolt hainburgi grófok közül Hedrich a Hé-
d e r v á r y (1. e.), Volfer a Güssingi család őse lett. 
Magyar nevét a güssingi hegyen épült Németujvár-
tól vette. Országos jelentőségre IV. Béla idejében 
emelkedett, ki alatt N. Henrik (1260 —73.) a nádori 
méltóságot viselte. Béla halála után a család kegy
vesztéssel sújtva, harezban állott a királyi családdal, 
de a mellett időnként a legmagasabb tisztségekig 
emelkedett. így Henrik nádor fiai közül I v á n 4, 
Mik lós 3 király alatt viselte megszakításokkal a 
nádori tisztet. E két testvér az Árpád-ház uralkodá
sának végén, a pártok viszályai között, minden lá
zadásban részt véve, minden alkalmat felhasznált 
saját önző érdekei kielégítésére, és nagy mértékben 
előidézte a fejetlenséget, mely az Árpád-ház kihaltát 
követte. A család minden rossz tulajdonsága egye
sült I v á n b a n , a ki IV. Lászlót és III. Andrást fogva 
tartotta, s az utóbbinak pártjáról a nápolyi párthoz, 
Róbert Károlytól pedig Venczel, majd Ottó királyok
hoz szegődött, f 1308., s unokáiban a család is ki

halt 1337. Révész Ferencz: Németujvári Iván. (Erd. 
Múzeum 1891.) 

Németujvári glossák, szövegközi magyarázó ki
tételek és lapszéli jegyzetek a németujvári feren-
cziek könyvtárának egy 1470-ből való latin kéziratos 
szentbeszéd-gyüjteményében, melyet dr. Fejérpataky 
László fedezett fel az emiitett könyvtárban. A szö
vegközi szómagyarázatok (pl. Deinde visus est 
plus quam quingentis fratribus, t e b n e c h o g nem 
w t h z a z n a k , novissimo autem tanquam abortivo, 
e r e t h l e n g y e r m e k n e k , visus est mihi stb.) bele 
vannak iktatva a szövegbe s magától a codex máso
lójától valók, mig a lapszélre s a szók fölé egy másik 
kéz később irt értelmezéseket. A régiségénél fogva 
becses nyelvemlék közzé van téve a Magy. Könyv
szemle 1883. évf.-ban. 

Német vadászat, általában a kerített vadászat s a 
szarvas- és rókahajsza kivételével minden más vadá
szati mód; szűkebb ért. a vizslázás, ellentétben a 
m a g y a r v a d á s z a t t a l , a kopózással és agará-
szással. 
Nemez, sürü, szövés nélkül is összefüggő gyárt

mány, v. kézzel v. géppel készítik kisebb-hosszabb 
szőrszálakból, melyeket egymásra kallóznak; kalap, 
szűrő zacskó, czipőtalp nyerésére, hajólék begyömö-
szölésére, kátránynyal és asphalttal itatva háztető 
fedésére; igen finom gyapjúból készült n.-t a zongora-
készitésnél használnak. 

Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élte kin
csét, ámbár napja múl; Hanem lerázván, ami benne 
földi, Egy éltető eszmévé finomul, Mely fenmarad s 
nőttön nő tiszta fénye Amint időben, térben távozik; 
Melyhez tekint fel az utód erénye: Óhajt, remél, hisz 
és imádkozik. A r a n y J.: Széchenyi emlékezete. 

Nemi, tó (lago di N.), Róma közelében az Albano 
hegységben 325 m. magasan, é.-k. párján N. falu. 

Nemi betegségek, közönségesen igy nevezik az 
ivarszervek megbetegedéseit. 
Nemi érettség, a fejlődés azon szaka, melyben a 

nemzési képesség beáll. Férfiaknál általában a n. é. 
a 15-ik év körül áll be s a gégeporezok (ádám-csut
kája) növekedése, a fanszőrök, szakáll, bajusz meg
jelenése által jeleztetik. Nőknél a 13—14. év körül ál! 
be a hószám megjelenésével. Általában a délibb vidé
keken előbb jelentkezik, mint északon. 
Nem illik, egy angol illemtani könyvnek (Don't) 

honi viszonyainkra alkalmazott átdolgozása, mely 
Méri Károlytól 1886. jelent meg s igen népsze
rűvé vált. 

Nemi ösztön, az állatok azon öröklött tulajdon
sága, mely azokat a szaporodást előidéző közösülósi 
actusra készteti. Némely állatfajoknál időszakosan 
lép fel; az embereknél az ivarérés korszakában, né
melykor már az előtt. A kórosan túlhajtott nemi ösz
tön (férfiaknál satyriasis, nőknél nymphomania), már 
az elmebetegségek sorába tartozik. Némelykor ferde 
irányba tér, s természetellenes módon keres magának 
kielégítést, ez a f a j t a l a n s á g . A fajtalanság neme: a 
paederastia, melynél a n. ö. kielégítésére a végbél 
használtatik fel, a Usbia, vagyis a n. ö. kölcsönös 
kielégítése nők között, a sodornia v. bestialitas, a n. 
ö. kielégítése állatokon stb., melyek részben az erköl
csiség legalacsonyabb fokának, részben elmezava
roknak kifolyásai; az előbbiek fenyítéséről a m. bűnt. 
tvk. 14. fejezetének 241. és 242-ik §-a intézkedik. A 
n. ö. természetellenes kielégítései közé tartozik még 
az önfertőzés (masturbatio, onania) is. 

Nemi szervek, genitalia, ivarszervek (1. e.). 
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Nem itt, nem itt van az én világom! Más vidék az, 
a hova én vágyom! Illatosabb, napfényesebb róna, 
Mintha nem is az a napja volna. A r a n y : Vágy. 

Nemleges, 1. negatív. 
Nemleges elemek, melyek villamos vegybontásnál 

(electrolysis) a positiv sarkon válnak ki. 
Nem lehet, hogy alkotandott A sors érző szíveket, 

Ha torlatlanul hagyná a Méltatlan keserveket! Lenni 
kell egy jobb világnak, Itt, vagy más bolygó tekén, 
Ébren, alva ezt sugalja Fájó szívnek a remény. B a j z a : 
Nyugasztaló (1851.). 

Nem mondom, hogy ne álmodjál, Tudom, hogy az 
nem rajtad áll, Dalt a fütmilének, Lombot a tavasz
nak, Ifjúságnak álmot Az istenek adnak. — Szeress, 
álmodjál, ébredj fel, Csalódjál, mert csalódni kell. 
Én csak azt kívánom: Hosszú legyen álmod, Ébre
désed késő, S kicsiny csalódásod! P a p Endre: Egy 
fiatal leánynak. 

Nemo (lat.), senki. 
Nemo ante mortem beatus (lat.), senki sem boldog 

halála előtt, S o l o n szavai, melyeket Herodot (I, 32) 
szerint Kroesusnak mondott. 

Nemo judex in propria causa (lat.), senki sem le
nét bíró a saját ügyében. 
Nemo me impune lacesset (lat.), 1. Ne bántsd a 

magyart. 
Nemo propheta in patr ia sua (lat.), senkit sem 

tekintenek prófétának saját hazájában. 
Nemoraliák (lat.), erdei mulatságok. 
Nemours (nemur) L a j o s K á r o l y F ü l ö p Rafae l 

•d 'Or leans herczeg, Lajos Fülöp király másodszü
lött fia, szül. 1814. okt. 25. Parisban; 1844. tábor
nok, az 1848. forradalom után 1871-ig Londonban, 
azután Francziaországban, 1886 óta ismét külföl
dön él. 1840. vette nőül Victoria Auguszta Antónia 
Szász-Coburg-Koháryherczegnőt (sz. 1822. f 1857.), 
kitől négy gyermeke született. Fiai Eu gróf és Alen-
con herczeg. 

Nemrud Dagh, hegység Kurdisztánban, mely a 
Kr. e. I. szdból való feliratos, hires görög királysírt 
tartalmazza. 

Nemszócska, 1. névelő. 
Nem szül g y á v a n y u l a t N u b i a p á r d u c z a . 

B e r z s e n y i : A felkölt nemességhez. A megelőző, 
sor: Csak sast nemzenek a sasok. 

Nem te valál győző, hanem a kor lelke: Szabad
ság. B e r z s e n y i : Napóleonhoz. 

Nemtő, genius, védangyal, őrszellem, régibb íróink
nál : őriélek. 

Nem tör ik a szenvedő szív Oly könnyen darabbá, 
Csak ellágyul s az örömre Lesz fogékonyabbá; Mint 
egy lankadt földművesnek Pihenő tanyája: Kész 
boldogság lesz neki a Szenvedés hiánya. A r a n y 
János: Enyhülés. 

Nemzedék, bizonyos korban élt emberek összesége; 
egy századra rendesen három nemzedéket (ember
öltő) szokás számítani. 

Nemzedékrend, egyes családok nemzedékeinek le
származását feltüntető táblázat. L. családfa és ge
nealógia. 

Nemzés, generatio, azon folyamat, mely által a 
szaporodás megindittatik; magasabb rendű állatok
nál az i v a r i n. van jelen, mely a him ondójának a 
női petére való behatásából áll. Az ivari n.-nél a 
pete és ondó jelen lehet ugyanazon egyedben (him-
nősség, hermaphroditismus) vagy 2 különböző nemű 
egyedben (gonochorismus). Némelykor előfordul a 
s z ű z n e m z é s , parthenogenesis, melynél a terméke-

nyitetlen petéből is fejlődnek egyedek, mint p. o. a 
méheknél a herék, továbbá a levéltetveknél. V. ö. 
fejlődéstan, himnősség, ivarszervek, ondó, pete, sza
porodás. 

Nemzési tehetetlenség, 1. impotentia,magtalanság. 
Nemzet, az állam lakóinak összesége, kiknek a 

közös történelem, a múlt hagyományai v. a nyelv 
és műveltség, a közjogok és közterhek közössége 
határozottan kidomborodó jelleget, n.-i j e l l e g e t köl
csönöz. A n. politikai fogalom s időnkint mást
mást értettek alatta; így 1848 előtt e szó alatt csu
pán a kiváltságos osztályok összeségét értették. 

Nemzetes, régebben a nemeseket megillető czim 
(»nemes, nemzetes és vitézlő*). 

Nemzetgazdaság, közgazdaság (1. e.). 
Nemzetgazdaságtan, közgazdaságtan (1. e.). 
Nemzetgyűlés nevet viselt az első magyar ország

gyűlés, mely 1848. július 2. a népképviseleti rend
szer alapján ült össze Pesten. Az 1848. okt. 3. csá
szári rendelet feloszlatta, de ennek daczára együtt 
maradt, s a Batthyány-kormány visszavonulása után 
a kormányhatalmat okt. 8. a h o n v é d e l m i b i z o t t 
m á n y r a (1. e.) ruházta. 1848. decz. 31. Debreczenbe 
tette át székhelyét, hol 1849. január 9-én kezdte meg 
üléseit; Buda bevétele után (június) visszatért 
Pestre; jul. 2. elnapoltatva, jul. 21. Szegeden foly
tatta működését. Utolsó ülése Szegeden július 30. 
volt. Francziaországban az 1789—91. (alkotmá-
nyozó n.), az 1791—92. (törvényhozó n.), az 1848., 
az 1871 — 76. törvényhozó testületeket,Németország
ban az 1848. frankfurti parlamentet nevezik n.-nek. 

Nemzeti adósság, államadósság (1. e.). 
Nemzeti bank, osztrák, Ausztria által a bankjegy

kibocsátás jogával felruházott intézet, mely a ki
egyezés után az osztrák-magyar bankká alakult át. 

Nemzeti böjt, 1. böjt. 
Nemzeti dal, Pe tőf i költeménye, melynek kezdő

sorai: Talpra magyar hí a haza! Itt az idő, most 
vagy soha! 
Nemzeties költészet, oly költészet, mely formá

ban, tartalomban és szellemben nemzeti jellegű. Nem 
szükségképen n é p i e s , de (nálunk) szükségképen 
m a g y a r , nemcsak nyelvre, hanem tárgyra s felfo
gásra is. A magyar n. költészetet 1820-tól, Kisfaludy 
Károly fellépésétől számítjuk, mikor az »általános 
emberi* elvét hirdető Kazinczy-féle klasszicismust 
azon uj irány váltotta fel, mely a magy. történethez s 
a magy. élethez fordult tárgyakért s ezeket magyaros 
szellemben dolgozta fel. Főképviselői Vörösmarty, 
Czuczor, Kisfaludy Károly, Katona József stb. (1. 
magyar irodalom). Nemzeties költészetünk 1842-től 
fogva népies irányt vett s ezt n é p i e s n e m z e t i köl
tészetnek vagy röviden népies költészetnek (1. e.) 
nevezzük. 

Nemzeti fény a czél. Hogy elérd, forrj egybe, ma
gyar nép. K ö l c s e y : Versenyemlékek. 

Nemzeti hal , Hermán Otfe jeles halászati műve 
szerint a scardinius crythophthalmus Bon., a magyar 
nemzeti színről, mert háta zöld, oldala ezüst-fehér, 
szárnya piros. 
Nemzeti irodalom, 1) vmely egyes nép írásba fog

lalt elmetermékeinek összesége, ellentétben a v i l á g 
i r o d a l o m m a l , mely vmennyi nemzet irodalmának 
összegét jelenti; — 2) szűkebb ért. azon elmetermé
kek összege, melyekben az illető nemzet szelleme a 
legkiválóbban nyilatkozik (1. irodalom). 

Nemzeti jövedelem, az ország összes lakosainak 
gazdasági tevékenysége által létrehozott jövedelem ; 
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valamennyi önálló magánháztartás, továbbá min
den testület, község és az állam saját vagyonából 
folyó jövedelmének összesége. 

Nemzeti múzeumi alap. Az 1807. országgyűlés 
a hadi költségül megajánlott összeg minden frtja 
után egy garast rendelt beszedetni a fölállítandó M. 
N. M ú z e u m (1. e.) javára. Ebből és magánosok ala
pitványaiból keletkezett a m ú z e u m i a l a p , mely 
1811-ben 479,541 frtot tett ki, de a devalvatio által 
95,908 frtra szállott le. Későbbi adományokkal gya
rapítva, jelenlegi évi 17,000 frttal járul a múzeum 
kiadásai fedezéséhez. 

Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács! Kis
f a l u d y K.: Mohács. 

Nemzeti párt, Magyarország egyik nagy politikai 
pártja; alakult 1891. okt. 21. ; vezére gróf Apponyi 
Albert (1. e.); a párt körének elnöke Horánszky Nán
dor (1. e.). 
Nemzetiség, vmely nemzetnek polgári viszonyai

ban, társadalmi és szellemi életében, nyelvében, er
kölcseiben és szokásaiban, szóval egész művelődé
sében nyilvánuló sajátlagos jelleme, mely létével 
szorosan össze van forrva. 
Nemzetiségi eszme, azon irány, mely végczélul 

azt akarja, hogy minden nemzetiség egy külön álla
mot alkosson. 

Nemzetiségi kérdés, az a kérdés, hogyan lehet a 
nemzetiségek egymáshoz való politikai és alkotmá
nyos viszonyát bizonyos elméletek szerint a leg-
czélszerübben rendezni. 

Nemzetiségi törvény, a különböző nemzetiségű 
honpolgárok és a magyar nemzet alkotmányunk ér
telmében egy nemzetet, az osztatlan és egységes 
magyarnemzetet alkotják. Kimondja ezt az 1868: 
XLIV. t.-cz. E szerint Magyarország állami nyelve a 
magyar, az ország kormányának hivatalos nyelve 
a magyar; a törvényhatóságok jegyzőkönyveiket 
magyar nyelven vezetik, de vezethetik azonkívül a 
többség által óhajtott más nyelven is, felszólalások 
a gyűlésen bármely nyelven történhetnek, ugyanez 
áll az ügykezelés nyelvéről is. De bármily nyelvű bead
ványt a magyar kormány és a magyar hatóságok 
magyar nyelven intéznek el, mellékelvén a határoza
toknak a beadvány nyelvén való fordítását is. 
Ugyanez áll a tanintézetekről is; az egyetemek elő
adási nyelve a magyar; törvénykezés szempontjából 
a hatóságok előtt az illető törvényhatóság jegyző
könyvi nyelvét használhatni és a bíróság határoza
tát ezen nyelven hozza meg. 
Nemzeti szinház, hazánk első műintézete, fő- és 

székvárosunk első állandó magy. színháza, melynek 
története szorosan össze van forrva ujabbkori irodal
munk és művelődésünk történetével. Közadakozásból 
épült a herczeg Grassalkovich Antal által a Kerepesi-
uton felajánlott telken (1. magyar művészet). 1875. 
a népszínmű és operetté elvált a n. sz.-tól (1. népszín
ház), 1884. pedig az opera is különvált tőle, úgyhogy 
jelenleg a n. sz. tisztán drámai műintézet, mely ered
ményesen ápolja a magasabb drámai műfajokat. 

Nemzeti színházi alap, az 1839 — 40. országgyű
lésen a pesti magy. szinház nemzeti intézetté emel
tetett s e czélra 450.000 frt szavaztatott meg, miből 
50.000 frt az építésből eredt 39.882 frt teher kifize
tésére s az első készületek beszerzésére, a nemességre 
kivetendő 400.000 frt pedig alaptőkének volt szánva, 
oly kikötéssel, hogy az alapítványi tőke kamatainak 
legfölebb a/s-a fordíttassák a szinház évi költségei
nek fedezésere, Vs-a pedig a tőkéhez csatoltassék. 

Nemzeti tanács, Svájcz központi parlamentjének, 
a szövetséggyülésnek képviselőháza; 145 tagból áll,, 
kik 3 évre választatnak. 

Nemzeti ünnep, az állam sorsára döntő befolyású 
esemény évfordulójának megünneplése, melyet az 
egész nemzet szünnapnak tekint. Ilyen nálunk tör
vény szerint Szt István napja, kegyeletes szokásnak 
megfelelően, márczius 15-ike, és mint nemzeti gyász
ünnep okt. 6-ika, az aradi vértanuk emlékére. 

Nemzeti vagyon, a nemzet minden egyes tagja, 
vagyonának összesége. 

Nemzetközi, internationalis mindaz, ami az egyes 
önálló nemzeteknek egymáshoz való viszonyára és 
érintkezésére vonatkozik. 

Nemzetközi érték, tőzsdei ért. olyan értékpapír, 
mely számos tőzsdén forgalom és jegyzés tárgya, 
ellentétben a h e l y i é r t é k k e l (1. e.). A budapesti 
tőzsdén jegyzett értékpapírok közül a főbb állam
papírjaink, továbbá az osztr. és magy. hitelrészvény, 
a déli vasút- és osztr.-magyar államvasutrészvény 
n. é.-ek. 

Nemzetközi jog, jus gentium, azon jogelvek ösz-
szesége, melyek az államok egymáshoz való viszo
nyát szabályozzák; b ö l c s e l e t i , melynek a szak
tudósok egyéni nézetei szerint érvényben kellene 
lennie, t é t e l e s v. p o s i t i v , mely szokás v. szerző
dés alapján tényleg életben van, főleg az európai 
államok közt (európai gyakorlati n. j.) s első sorban 
a követekre, a háborúra és a tengeri jogra vonatko
zik. Megalapítója Grotius Hugó, főbb művelői Hob-
bes, Vattel, Martens, Wheaton, Heffter, Bluntschli, 
Apáthy István (Tételes európai n. j. Bpest 1888;). 

Nemzetközi kereskedelem, világkereskedelem 
(1. e.). 
Nemzet napszámosai , a színészek elnevezése Vas 

Gereben egy regényének (1858.) czime után. 
Nemzetőrség, a népfelkelés egy neme. Először ta

lálkozunk vele a franczia forradalomban, az állandó-
hadsereg támogatására. Utána a legtöbb államban 
szerveztek n.-t, a végből, hogy az otthon maradottak 
védelmére szolgáljon. A magyar n. az 1848: XXII. 
t.-cz. által állíttatott fel a személy- ésvagyonbátorság 
megóvására; tagja volt 20-tól 50 évig minden honpol
gár, kinek jövedelme a 100 frtot meghaladta. A sza-
badságharcz kitörésekor az egyes vmegyékben és vá
rosokban alakított n. csapatok nagyrészt beolvad
tak az újonnan szervezett honvédségbe; a többiek 
helyi szolgálatokat teljesítettek. 

Nemzetség (genus), ugyanazon eredetű családok 
összesége. A magyar őstörténelemben e kifejezésnek 
kiváló jelentősége volt, mert a hét törzsre oszlott ma
gyar nemzet egyes család-csoportjainak elnevezéséül 
szolgált. A törzsekből elágazó eme csoportok számát 
Kézai Simon 108-ra tette, s ezeket a régi magyar 
történelem g y ö k e r e s n e m z - e t s é g e k n e k nevezi. 
E nemzetségek a törzsszervezet felbomlása után is 
megtarták összetartozásuk tudatát s az államhata
lommal szemközt az önállóság bizonyos fokát: vol
tak közös birtokaik, élükön nemzetségfők állottak, 
kik nemzetségüket az államhatalommal szemben kép
viselték és az igazságszolgáltatást, a közigazgatást 
és a katonai ügyek vezetését a nemzetség kebelében 
az államhatalom közege gyanánt gyakorolták. A 
nemzetségi rendszer a XII. században szűnt meg tel
jesen, midőn a nemzetséget alkotó családok a közös 
birtokok felett megosztozva kiváltak a közös köte
lékből s csak a de g e n e r e kifejezésével használt 
nemzetségnévben s a leggyakrabban közös czimer-
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ben őrizték meg összetartozásuk emlékét. A de gé
n é r e jelző azonban soha sem volt e gyökeres nem
zetségek kizárólagos tulajdona; a XIII. szdtól kezdve 
széltében használták a más nemesi, sőt jobbágyi és 
bevándorolt családoknál is a vérségi együvétartozás 
jelölésére egész a XIV. szd közepéig, midőn teljesen 
eltűnik; az ily módon később támadt n.-eket az ere
deti gyökeres genusoktól ma már lehetetlen megkü
lönböztetni. Komáromy András, A nemzetségekről 
(Turul 1857.). Wertner Mór, A magyar nemzetségek 
a XIV. század közepéig. 2 k. (Temesvár 1891—92.). 

Nemzetségfa, 1. c s a l á d f a . 
Nemző szervek, 1. ivarszervek. 
Nendtwich K á r o l y , természettudós, szül. 1811. 

Pécsett, előbb a József-ipartanoda, később az e tano
dából alakult József-műegyetem tanára. Irt magya
rul, németül, latinul természettud., főleg vegytani, 
ásványtani és csillagászati műveket, f 1892. 

Ne nézz, ne nézz vágyaid távolába: Egész világ 
nem a mi birtokunk; A mennyit a sziv felfoghat 
magába, Sajátunknak csak annyit mondhatunk. 
V ö r ö s m a r t y : A merengőhöz. 

Neogen, ujabb harmadkori, 1. harmadkor. 
Neokom, a krétaalakzat legrégibb rétegei. 
Neolith korszak, az ujabb kőkorszak. 
Neologia (gör.), nyelvújítás, uj szavak és kifejezé

sek alkotása; n e o l o g i s m u s , uj, merészebb kép
zésű szavak; n e o l ó g u s , nyelvújító, nyelvművelő, 
szóalkotó, ellentéte: o r t h o l o g u s , a nyelvújítás 
ellensége, ki a régi szavakhoz ragaszkodik. 

Neonatus (lat.), újszülött. 
Neophyta (gör. = uj csemete), a régi keresztény 

egyházban az ujonan megkereszteltek neve; később 
vmely szerzetrend uj tagjai. 

Neoplasma (gör.), ujképlet, daganat. 
Neoplatonismus, uj p l á t ó i b ö l c s é s z e t , a Kr. 

u. II. és III. szdban fennállt bölcsészeti iskola, mely 
a régibb bölcsek, főleg Plató tanainak a keresztény
séggel való összeegyeztetésére törekedett. Fő képvi
selői: Porphyrius, Plotin, Jamblichus és Proklus, 
kikkel a gör. bölcselkedés végleg megszűnt. 

Nép, populus, demos, az állam területéhez tartozó 
lakosság. Az antik államokban n. alatt értették a la
kosság aránylag kicsiny, teljes polgárjogokkal Jel
ruházott részét, mig a nép túlnyomó nagy tömege 
az állam közügyeiben tekintetbe nem jött. Ma lehe
tőleg kiterjeszteni iparkodnak a n. fogalmát, és bár, 
mint nálunk, bizonyos adómennyiséghez van a poli
tikai jogok gyakorlata kötve, a socialistikus áramla
tok következtében és nyomása alatt a legtöbb állam
ban megközelítőleg az egész nép gyakorol politikai 
jogokat, amidőn a népképviselet számára megbízott
jait választja. 

Nép, a h a z á b a n nem volt már hazátok: Sírt még 
hogy adna, állt az ős ugar. A r a n y J.: Széchenyi 
emlékezete. 

Nép, me ly d i c s ő t , magasztost így magasztal, 
Van élni abban hit, jog és erő! A r a n y : Széchenyi 
emlékezete. 

Nepál (Nipal), a Himalaya államok (1. e.) egyike, 
ter. 147.000 km2, 3 mill. lak., kik mongolok hindukkal 
vegyülve, vallásilag buddhaisták. Nemes érczben 
gazdag, kiviteli czikkek : rizs, barom, ponnyk, 
ópium, mosusz, borax. Főhelye Kathmandu. 

Népballada, 1. népköltészet, ballada. 
Népbank, a nagyobb tőkében szűkölködő kisiparos 

és kézműves osztály üzletéhez szükséges tőke és 
hitel gyors és olcsó megszerzését czélzó intézet, mely 

az önsegély és kölcsönösség elvén alapul. A n.-nak 
mindenki lehet tagja, a ki egyszerre, azután heti v. 
havi részletekben bizonyos összeget befizet; az így 
összegyűlt betétek teszik az üzleti tőkét, melyet 
esetleg kölcsönvett pénzzel gyarapithatnak; a felvett 
kölcsönökért a tagok többnyire egyetemleges kezes
séget vállalnak és a szövetkezett tagok tőkeszükség
letükön főleg az által segítenek, hogy a n. összhitele 
lép az egyes tagok hitele helyébe. N. először Angliá
ban létesült, innen ültették át őket Európa többi 
államaiba, legnagyobb sikerrel Németországba; ha
zánkban is számos n. működik és ujabban a n. esz
méjét a kisebb parasztgazdák hitelszükségleteinek 
kielégítésére is felhasználják. L. Kautz : A társulási 
intézmények a nemzetgazdaságban. 
Népdal, oly dal, mely a nép körében születik isme

retlen szerzőtől. Keletkezése nagyon gyors, több
nyire a pillanat szüli. Ösztönszerű módon támad, 
s a nép érző lelkének megnyilatkozása. Leginkább 
táncz és mulatság közben, midőn a kedélyek izga
lomban vannak, ad a mulatók egyike-másika heve
nyészett kifejezést érzelmeinek. De munka közben is 
számos dal fakad a nép ajkán. Az igy keletkezett 
népdal sokszor nem egy személytől ered, hanem a 
megkezdett érzelem nyilvánulását egy más egyén 
megtoldja v. átidomítja. S vidékek szerint is, amint 
vmely dal szájról-szájra jár, sokat változik: hol el
vesznek belőle, hol toldanak hozzá. A szöveg, melyet 
a nép »vers«-nek mond, s a dallam, melyet >nótá«-
nak nevez, egyszerre születik s egymástól elválaszt-
hatlan. Tárgyukra nézve vannak szerelmi, hazafias 
és katonai, pusztai és pásztori dalok, betyár- és 
bordalok, köszöntők, csúfolódó versikék stb. A n. 
szerkezete a lehető legegyszerűbb, mesterkéletlen, 
mint maga a nép, melynek tükre. Itt minden termé
szetes és igaz; azért találunk itt-ott annyi sala
kot és nyerseséget is népdalainkban. Jellemzőbb tu
lajdonságai a magy. n.-nak: 1. A b e k e z d é s fes-
t ő i s é g e v. c z é l z a t o s s á g a , pl. 

Kicsiny falu, fehér ház ! 
H á t te babám, mit csinálsz ? 

Itt a látszólag szükségtelen első sor kedves képet 
varázsol lelkünk elé. Czélzatosság van a követ
kezőben : 

Három alma meg egy fél, 
Kérettelek, nem jöttél. 

Az első sor nem egyéb, mint a »kérettelek« jelké
pes kifejezése, a mennyiben némely vidéken a legény 
annak a leánynak, kit meg akar kéretni, almát küld, 
melynek elutasítása a kérés megtagadását jelenti. 
(L. Az alma jelentősége népköltészetünkben, Kál-
mány Lajos értekezése »Szeged népe« ez. népköltési 
gyűjteményében, I. köt. 1881.) 2. A g o n d o l a t -
r h y t h m u s alkalmazása, pl. 

Verje meg az isten szeretömnek házá t ! 
Nem is épen háza t : a benne lakóját! 
Azt se mindegyiket, csupán az egyike t ! 

Jellemző vonás 3. az előadás d r á m a i s á g a , mely
nél fogva oda törekszik, hogy mennél előbb befejezze 
a gondolatot, pl. 

Fakó lovam fel van kantározva, 
El is megyek a rózsámhoz raj ta; 
Repülj fakó ! szikrázik a patkó — 
Ez a kis lány de kedvemre va ló! 

E dalocskában mindenik sor egy ujabb mozzanatát 
fejezi ki a cselekvénynek, a legény elindulásától 
egészen addig, mig rózsáját megpillantja. Érdekes 
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sajátsága a népköltészetnek 4. hogy a t e r m é s z e t 
k é p e i t az a l a n y i s á g b a o l v a s z t j a , vagyis ugy 
tünteti fel a természetet, mint a mely vele érez a 
dalossal, pl. 

A merre én járok, még a fák is sírnak ; 
Gyenge ágaikról a levelek hullnak. 

Végül 5. az e s z m e t á r s i t á s eredetiségét emiitjük, 
mely pl. a következő dalban nyilvánul: 

Nagy-Abonyban csak két torony látszik, 
De Majlandban harminczketlő látszik; 
Inkább nézném az abonyi kettőt, 
Mint Majlandban ezt a harminczkettőt. 

Szereti a n. nyelve a rövid és találós hasonlatokat, 
szóképeket és alakzatokat, a szóismétlést, a refraint 
stb. Vannak a tisztán népi eredetű n.-ok mellett olya
nok is, melyek a nép közt élő félmüveit költőktől 
erednek s bár a nép szájára átmentek, az irodalmi 
befolyás többé-kevésbbé mégis megérzik rajtuk. Van 
azután úgynevezett m ű n é p d a l u n k (1. e.) is szép 
számmal. L. Erdélyi János, A magy n.-ról. Kisebb 
prózák, I. kt., Abafi L., A magy. n.-ról. A n.-gyüjte-
ményeket 1. népköltészet. 
Népének, mindennemű ének, melyet a nép énekelni 

szokott, ugy az egyházi, mint világi körből. Nép
énekes , igy nevezik kül. az alsóbbrendű mulató
helyek, dalcsarnokok stb. énekeseit. 

Nepenthes, kannahordó, növény a nepentheák rend
jéből, Madagaskartól Uj-Caledóniáig tenyész, főleg 
Borneón. Leveleinek egy hajtásán folyadékkal telt 
korsóalaku növedék van, mely 60 cm. h. és 60 cm. 
kerületű. 

Népeposz, 1. naiv eposz, epikai költészet. 
Neper, 1. Napier. 
Népesség, bizonyos meghatározott területen lakó 

egyének összesége. A n. számerejét tekintve szabá
lyos, ha a rendelkezésre álló létfentartási eszközök 
mennyisége a n. szükségletét teljesen kielégíti; tul-
sürü, ha a nép saját földje és munkája termékeivel 
anyagi szükségleteit kielégíteni nem képes, v. gyér, 
ha a létező n.-nél jóval többen láthatnák el a föld és 
munkájuk termékeiből szükségletüket. 

Népességi politika, azon feladatok összesége, me
lyeket az államnak a népességet illetőleg meg kell 
oldani. A népesség szaporítására alkalmazott intéz
kedések: a házasságra kötelezés, gyermeknemzésre 
buzdítás ösztöndijak kitűzése által, betelepítés, ki
vándorlási tilalom. A népesség szaporodásának ellen
súlyozására czélzó állami intézkedések: házasság 
henezitése, gyarmatosítás- illetve kivándorlásra való 
ösztönzés. 

Népességi stat ist ika, a népességre vonatkozó sta-
tistikai adatok (a népesség száma, mozgalma, helyi 
és időbeli változása stb.) gyűjtésével és egybeállí
tásával foglalkozó tudomány. 

Népetymologia, a nép etymologizáló, szófejtő el
járása, melynél fogva vmely szót oly elemekre bont 
v. oly szókkal hoz kapcsolatba, melyekhez az illető 
szónak tényleg nincs köze. Ilyen pl. a mér fö ld szó, 
melyet »mért föld«-re szokás magyarázni, holott első 
fele a »mérni« igével nem függ össze, hanem a mért
földnek olasz »miglia« v. német »meile« nevéből van 
átvéve s a szó régen magyarul is mélyföldnek hang
zott; a miglia, meile pedig nem egyéb, mint a latin 
mille = ezer számnév. Hasonló n. a c s e r e b o g á r , 
mely nem cserje-bogár, hanem az olasz scarabone 
szóra megy vissza. Ilyen a »megjuhászodik« is, mely
nek eredetileg a juhász főnévvel semmi dolga, hanem 
a joh (1. e.) régi szónak származéka. L. Kunos Ig-

nácz, N. a természet országában (Magyar Nyelvőr 
1883), A helynevekben levő n.-ról (u. o. 1884, 1885), 
Fordított n.-ák (Xyelvtud. Közlemények 17. köt.), 
Simonyi Zs., A magyar nyelv, 1889. 

Népfelkelés, a haderő egyik alkotó része, az álta
lános védkötelezettség legmesszebb menő alkalma
zása, amennyiben minden fegyverfogható honpolgárra 
kiterjeszti a védkötelezettséget. Szabályozza az 1886: 
XX. t.-cz. A n.-hez tartozik minden honpolgár, a ki 
sem a hadsereg, sem a honvédség, sem a hadi tenge
részet állományához nem tartozik 20. életévétől 42. 
évéig, aki pedig a hadsereg állományához tartozik, 
a 12 évi védkötelezettség lerovása után még 10 évig. 
A n. két osztályra oszlik, az elsőbe a 36—38, a má
sikba a 39 — 42 éves hadkötelesek tartoznak; a ma
gyar államterület 94 népfelkelési járásra van osztva, 
mely ugyanannyi első (1—94. számú) és második 
(95—188. sz.) népfelkelő gyalog zászlóaljat állit ki. 
Van továbbá 10 népfölkelő huszár osztály. A n. 
rendszerint csak az ország határain belül alkalmaz
ható, de a törvényhozás külön intézkedése alapján 
azon kivül is. 

Népfelség, a nép összeségének a franczia forrada
lom óta tulajdonított azon jog és képesség, hogy ön
maga intézze az állam ügyeit és határozzon sorsa 
felett; a népf. elvén nyugszik a n é p - k é p v i s e l e t , 
melynek értelmében a nép által választott kiküldöttek 
szavazás utján többség szerint döntenek a kormány 
által eléjök terjesztett javaslatok felett. Tiszta n.-i 
alkotmány volt a régi athéni, spártai és római, me
lyek szerint a nép tényleges részt vett a népgyűlésen 
és határozott, és különösen Rómában akadunk már a 
népfelség (majestas populi Romani) kifejezésre. 

Népgyűlés, angolul meeting (méting), közhírré tett 
és előre meghatározott tárgyak megvitatására egy
behívott gyűlés. Nálunk a polgároknak szabad gyü-
lésezési joga biztosítva van, de a gyűlés egybehivói 
kötelesek azt és tárgysorozatát bejelenteni rendezett 
tan. városokban a kapitányságnál, egyebütt a szol
gabírónál. Egy közbiztonsági közeg mindig jelen van, 
aki a gyűlést feloszlathatja, ha a kitűzött program-
mot meg nem tartja v. az államot és külhatalmakat 
sértő nyilatkozatok tétetnek v. pedig a rend megza
vartatik. 

Nephelit, nátronkálitimsilikát, ásvány; előfordul 
kristályosan (nephelin), mely színtelen, fehér vagy 
sárgás, vaskos, durvaszemü tömegekben (elaeloit), 
mely zöld, szürke, barna v. tégla veres. K.: 5.5—6. 
Leihelyei: Róma, Heidelberga, Norvégia, Szibéria; 
nálunk Ditró. 

Nephelium (gör.), 1) növény a sapindaceák rend
jéből. A n. lappaceum, fa Maiakkán és a Szunda-
szigeteken; a «. longanum és a n. litchi Dél-Khiná-
ban jóízű gyümölcsöt szolgáltatnak; — 2) ködfolt 
a szem szaruhártyáján; pehelyszerü csapadék v. kép
let a vizeletben; fehér folt a körmön. 
Néphit, a nép közt elterjedt felfogás vmely tárgy

ról v. jelenségről, gyakran babonás színezettel, pl. 
azon nézet, hogy minden embernek egy csillaga van 
az égen, s ha ez lehull, a/, ember meghal. 

Nephralgia (gör.), vesefájdalom, vesekőzsába. 
Nephritis (gör.), veselob; n. interstitialis diffusa, 

Bright-kór. 
Nephroli thiasis (gör.), vesekő; nephrophthisis, 

sajtszerü veselob; nephrotomia, vesekőmetszés. 
Nephroskop (gör.), a felhők irányának s látszóla

gos gyorsaságának mérésére szolgáló eszköz. 
Nephrotomia (gör.), vesekiirtás. 
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Nephtys, az egyiptomiaknál az alvilág istennője, 
Seth neje. 

Népies, a nép szokásaival, erkölcseivel, érzés- és 
gondolkodásmódjával megegyező; n é p i e s n y e l v , 
megkülönböztetve a n é p n y e l v t ő l (1. e.), oly nyel
vezet, mely a népnyelv tulajdonságait igyekszik visz-
szatükrözni. 

Népies iskola, azon Íróink csoportja, kik a múlt 
szd utolsó negyedében a f r a n c z i a és a d e á k o s 
iskolával párhuzamosan munkálkodtak irodalmunk 
fejlesztésén, de ezektől eltérőleg nem az idegen iro
dalmak utánzását, hanem a régibb magy. irodalmi 
hagyományoknak, főleg Gyöngyösi irányának foly
tatását tartották szem előtt. Az iskola legnépszerűbb 
tagjai: Dugonics András, gr. Gvadányi József és 
Pálóczi Horváth Ádám voltak. 

Népies költészet, ált. oly költészet, mely a népköl
tészetet követi formában, nyelvben, tárgyakban és 
felfogásban. Irodalmunkban 1842-től szokás a n. költ. 
korát számítani. Népies tárgyakat ugyan már Kis
faludy Károly vigjátékaiban és beszélyeiben is talá
lunk, s költeményei közt vannak népdalok is; Vörös
marty, Czuczor költészetéből sem hiányzik a népies. 
Azonban költészetünk azon iránya, mely a művészit 
a népiessel összeolvasztotta, a népköltészet formáit 
az irodalomba átültette, költői nyelvünket a népnyelv 
kincseivel gazdagította, s formában, tartalomban 
minden ízében nemzetivé, magyarrá vált, csak a 40-es 
évek elején született meg s Petőfiben, Tompában és 
Aranyban találta fő képviselőit. Mellettük Szigligeti 
megteremtette a népszínművet (1. e.), Jókai pedig re
gényeiben és novelláiban remekelt a népélet rajzával. 
A szabadságharcz utáni költői nemzedéknél azonban 
a népies irány elsekélyesedett (1. sallangosok), ami 
csakhamar visszahatást támasztott, mely aztán más 
irányba terelte legújabb költészetünket. L. magyar 
irodalom. 

Népiskola, oly közoktatási és köznevelési taninté
zet, mely alapművelődést nyújt, milyenre minden 
rendű és rangú felnőttnek szüksége van. Történeti 
fejlődése a reformatioval indul meg, amennyiben ad
dig n. nem létezett. Luther volt az úttörője, Come-
nius a szervezője, Pestalozzi pedig fejlesztője. A mai 
n. alapját nálunk az 1868: XXXVIII. t.-cz. vetette 
meg, mely ugyan részletesen nem állapította meg an
nak szervezetét, de a közokt. minisztert megbízta a 
tanterv kiadásával, melyhez, bár csak a községi és 
állami jellegű n.-kra bir kötelező erővel, hozzájárul
tak az összes hitfelekezetek is. A törvény kimondta 
a 6—12., illetőleg a 15. év betöltéséig tartó tanköte
lezettséget s az iskola-állithatási szabadságot. Az 
iskolákat felosztotta e törvény: e lemi iskolákra, 
mindennapi (6—12 évesek részére) és ismétlő (13 —15 
év) tanfolyammal, fe l ső n.-kra, gazdasági v. ipari 
iránynyal, és p o l g á r i s k o l á k r a ipari, gazdasági s 
kereskedelmi jelleggel. Felső n.-t v. polgári iskolát 
minden legalább 5000 lakost számláló község tarto
zik felállítani. 

Népiskolai hatóságok, a népiskolák közigazgatá
sát eszközlő, szabályozó, végrehajtó közegek, ilyen 
1) az i s k o l a s z é k (községi és felekezeti iskola szá
mára) és g o n d n o k s á g (állami isk. számára); amazt 
a községi képviselő testület választja, ezt a közokt. 
miniszter nevezi ki, áll elnökből, jegyzőből, gond
nokból (ki az anyagi ügyeket vezeti) és rendes tagok
ból. Az iskolák személyi és dologi ügyeiben első 
fórum; — 2) n é p n e v e l é s i b i z o t t s á g , a törvény
hatósági képviselő testület választja, részben saját' 

kebeléből, részben mindenik jellegű népnevelési tan
intézet tanítói sorából egy-egy és a felekezeteknek 
szintén egy-egy választottjából. E bizottságnak véle
ményező és indítványozó joga van; javaslatokat 
terjeszthet a közigazg. biz. elé s véleményt nyilvánít 
a hozzá utasított köznevelési dolgok tárgyában; — 
3) k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g , melynek szakelő
adója a kir. tanfelügyelő. Havi ülésein az iskola min
den oldalú kérdésével foglalkozik, a szabályellenes 
állapotok megszüntetésére a járási szolgabirák utján 
törekszik, fegyelmi bíráskodást rendelhet el, a mi
nisztériumhoz jelentést terjeszt;— 4) kir. t an fe l 
ü g y e l ő s é g , élén a kir. tanfelügyelővel, kinek, mint 
a szakfelügyelet képviselőjének, a tankerület összes 
népokt. tanintézeteire kiterjedő hatásköre van. Az 
iskola kedvező és kedvezőtlen állapotairól referál a 
közigazg. biz.-nak havi ülésein, a népnevelési bizott
ság törvényileg körvonalazott tennivalóit a legtöbb 
vmegyében önmaga teljesiti. Hazánk 63 tankerületre 
van felosztva, u. annyi a kir. tanfelügyelők száma. 
Bpest fő- és székváros külön tankerületet alkot (1876: 
XXVIII. t.-cz.). 

Népisme, 1, ethnographia. 
Népjog, a nemzetközi jog (1. e.) helyett használt 

kifejezés. 
Népképviselet, 1. népfelség és képviseleti rendszer. 
Népköltészet, a néptől származó s a nép száján 

élő költői termékek összesége, ellentétben a mű köl
t é s z e t t e l (1. költészet). A n. körében lyrai, epikai 
és drámai termékekkel találkozunk. Lyrai a népdal 
(1. e.), epikai termékek a népballada, a monda és a 
mese, drámai jellegűek a mysteriumok, Balázs- és 
Gergelyjárás, pünkösdölés stb. A n. körébe tartoznak 
a ráolvasások, találós mesék stb. is. Legtöbb költői 
becscsel kétségkívül a népdalok s a balladák birnak. 
Egyszerűség, őszinteség, közérthetőség a főjellemvo-
násai e költeményeknek. A n. termékeit csak az ujabb 
időben méltatják kellően. Nálunk a negyvenes évek
ben indult meg gyűjtésük, mi irodalmunk fejlődésére 
is hatással volt. Műköltészetünk ugyanis Petőfinél, 
Tompánál és Aranynál a n. forrásából merített uj 
életerőt. Nevezetesebb népköltési gyűjteményeink a 
következők: Csapó Dániel, Dalfüzérke válogatott 
népszerű dalokból fűzve, 4 füzér, Pest, 1843—45., 
Erdélyi János, Népdalok és mondák, 3 köt. Pest, 
1846—48. (a Kisfaludy-Társ. megbízásából), Mátray 
Gábor, Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye 
(dallamokkal) 3 füzet, Pest, 1851 — 58., Thaly Kál
mán, Régi magy. vitézi énekek és elegyes dalok, 2 
köt., Pest 1860., u. a. Adalékok a Thököly- és Rá-
kóczy-kor Írod. történetéhez 2 köt., Budapest, 1872., 
Kriza János, Vadrózsák, Kolozsvár, 1863., Pap 
Gyula, Palócz népköltemények, Sárospatak, 1865., 
Színi Károly, A magy. nép dalai és dallamai, 2. ki
adás, Pest, 1872., Kunsági, Sárréti dalkönyvecske, 
Pest, 1870., Arany László^ Gyulai Pál és Török Ká
roly, Magy. népköltési gyűjtemény, 2 köt., Pest, 
1872. (a Kisfaludy-Társ. népkölt. gyűjteményének 
uj folyama), Bartalus István, Magy. népdalok (dalla
mokkal), 2 köt., Bpest 1873—75., Székely Sándor, 
Szerelmi és tréfás népdalok, csúfolódó versikék stb. 
jegyzetekkel ellátta Abafi Lajos, Bpest, 1876., Kő-
váry Béla, Göcseji népdalok, Bpest, 1876., Kálmány 
Lajos, Koszorúk az Alföld vadvirágaiból, 2 köt., 
Arad, 1877—78., u. az, Szeged népe (Ős Szeged 
népköltése) I. kötet. Arad, 1881., II. köt. Arad,_ 1882., 
III. kötet. Szeged, 1891. (A népmesegyüjteményeket 

' 1. mese.) 
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Népkonyha, emberbaráti intézmény, melynek czélja 
a szegényebb néposztálynak olcsó áron, néha ingyen 
egészséges táplálékot nyújtani. Rendesen nagyobb 
városokban jótékony egyletek tartják fenn. 

Népkönyvek, az irodalomtörténet igy nevezi azon 
prózában irt s a nép mulattatására szánt »históriás« 
könyveket, melyek a XV. és XVI. szd prózairodal
mának túlnyomó részét tették s rendkívüli kelendő
ségnek örvendtek. Nagyobbára a középkori mese
gyűjteményekből való regényes elbeszéléseket, 
klasszikus és középkori mondákat, adomákat stb. 
tartalmaztak. Hazánkban is jókor megjelentek az iro
dalomnak e népszerű termékei. Eberus Balázs bécsi 
nyomdász 1573. bocsátotta közre az első prózai re
gényt magyarul: a hét bölcs világhírű gyűjteményét 
(••Poncziánus históriája* czimen), melyet csakhamar 
a többi kedveltebb »néphistória« is követett. A nép
könyvekből vált az idők folyamán a mai p o n y v a 
i r o d a l o m , mely részben (modern rabló- és gyilkos
históriák mellett) még mindig a régi népk. mesetőké-
jéből élősködik. 

Néplélektan, a lélektan (1. e.) azon része, mely az 
embernek mint társas lénynek s ált. az emberi társa
dalomnak lélektani sajátságaival foglalkozik s -arra 
törekszik, hogy a földrajz és népisme, nyelvtudo
mány és irodalomtörténet, embertan és politikai tör
ténet tényeit közös lélektani szempontok alá fog
lalja. A n. elnevezés (németül: Völkcrpsychologie) 
Steinlhal és Lazarus német philologusoktól szárma
zik, kik folyóiratot is alapítottak e tudomány számára. 

Népmese, 1. mese. 
Népmonda, 1. monda. 

Népnevelés, a népiskola (1. e-) által nyújtott okta
tás és nevelés. 

Népnyelv, az i r o d a l m i nyelvvel (1. e.) ellentétben 
a nép által használt nyelv, mely egyes vidékek sze
rint jelentékeny eltéréseket mutathat (1. nyelvjárások). 

Nepomuki Sz. János , 1. János (szent) 4). 
Nepos (lat.), unokaöcscs; unoka. 
Nepos C o r n e l i u s , római történetíró, szül. 95., 

t 28. Kr. e. Számos történeti életrajzot irt, melyek
ből 25 maradt ránk; iskolai olvasmányul szolgálnak 
s magyarra is le vannak fordítva. 
Néposz, község Besztercze-Naszód m., 1176 lak. 
Nepotismus (ol, nepote = unokaöcscs), rokonok 

pártfogolása és hivatalokba helyezése az érdeme
sebb és alkalmasabb emberek mellőzésével. 
Néprajz, 1. ethnographia. 
Néprege, 1. monda. 
Népszámlálás, az állam népességének időszakon

ként történő megállapítása tekintettel számára, ko
rára, nemére, vallására, társadalmi állására, foglal
kozására stb.; a pétervári nemzetközi statislikai 
congresszuson határozatszámba ment, hogy a n.-ok 
legalább 10 évenként a 0-sal végződő évek utolsó 
napján tartassanak. Ennek alapján rendelte el nálunk 
a legutóbbi népszámlálást 1890. decz. 31 ére az 
1890: IX. t.-cz.; az előbbi 1880. decz. 31. volt. 
Népszínház, Budapest fő- és székvárosnak a nemz. 

színház után második állandó magy. színháza, mely 
a főváros áldozatkészsége és országos gyűjtés foly
tán szerzett összegből épült 1874—75. Fellner bécsi 
építész tervei szerint Kéler építész által, s 1875. okt. 
15. nyílt meg a király jelenlétében. A népszínművet, 
operettet, látványosságot és bohózatot cultiválja. Je
lenlegi bérlőiga7gatója Evva Lajos. 

Népszínmű, tulajdonképen minden oly drámai mű, 
mely vmely nemzet alsóbb osztályának, a »népnek« 

Az Athenaeum Kézi Lfzikona. 

életviszonyaiból veszi tárgyát. Ily értelemben min
den fejlettebb irodalomnak vannak népszínművei. A 
magyar n. azonban sok tekintetben eredeti, speciális 
műfaj. Tárgyát, melyet a nép életéből merit, ugy 
adja elő, hogy a népéletet külsőleg s belsőleg jel
lemző tényezőket is feltüntesse. Ily tényezők: a nép
szokások, ünnepek, szertartások, a nyilvános és 
családi életben mintegy törvénynyé emelt alakiságok 
(formalitások), magának a népnek művészete dalban 
és zenében, táncz, játékok és mulatságok, babona és 
előítélet, a népies viselet, a nyelv és felfogás népies-
sége, szóval mindaz, a mi népünk magyar nemzeti 
jellegét megadja. Lehet a n. szomorú- és vígjáték, 
legtöbbször azonban középfajú dráma szokott lenni, 
azaz conceptioja egészen azonos a szorosan vett 
drámáéval, azzal a különbséggel, hogy alakjai a nép 
köréből vannak véve, ezek játszák benne a főszere
pet, mig az uri és polgári osztályhoz tartozó sze
mélyek csak mellékszereplők gyanánt fordulhatnak 
elő. Nagy szerepe jut benne a n é p d a l n a k . De a jó 
n.-ben a dalok nem czifraságnak valók, hanem a 
helyzetből s a személyek jelleméből folynak. A ma
gyar n. megalapítója S z i g l i g e t i Ede, ki e nem
ben számos jeles darabot irt, ilyenek: Szökött ka
tona (1843.), A csikós, A czigány, Két pisztoly, Nagy
apó stb. Utána Szigeti József aratott sikereket e 
téren: Vén bakancsos és fia a huszár, Csizmadia 
mint kisértet, Szép juhász stb. darabjaival, me
lyeknek érdemét nem annyira a drámaiság mint 
inkább egyes jól jellemzett genrealakok képezik. 
Említést érdemel még Abonyi Lajos (A betyár ken
dője) és Vahot Imre (Huszárcsiny) néhány műve. 
Kiváló tehetségnek adta jeleit a n. terén a korán 
elhunyt Tóth Ede, kinek munkái (A falu rossza, 
A toloncz, A kintornás család) e műfaj legértéke
sebb termékeihez tartoznak. Hatásos n.-ket irtak 
még: Csepreghy Ferencz (Sárga csikó, Piros bugyel
láris), Bérezik Árpád (Igmándi kispap, Vén kupecz, 
Paraszt kisasszony), Rálkay László (Felhő Klári), 
Gerő Károly (Túri Borcsa, Vadgalamb, Kis mada
ram), Almási Balogh Tihamér (Milimári, Tót leány, 
Czigány Panna), Lukácsy Sándor (A vöröshaju, 
Rebeka), Follinusz Aurél (Náni). L. Sziklay János, 
A magy. n. története, Bpest, 1884. 

Népszónok, oly szónok, ki a nép szája ize és gon
dolkodásmódja szerint tud beszélni s a népre nagy 
hatással van. 
Néptanító, a népiskolában (1. e.) működő, a taní

tással hivatásszerűen foglalkozó egyének. Nálunk 
a n.-i állást az 1868: XXXV1I1. t.-cz. szabályozta. 
A tanítók kiképzése a tanitóképezdék által történik. 

Néptribun, Iribumis plebis, a régi Rómában Kr. e. 
494 óta a köznép érdekeinek a patríciusok és consu-
lok elleni védelmére évenkint választott képviselő; 
előbb 2, később 5, sőt 10 választatott; végül a nép-
tribuni jogkör Augustusra s utódaira ruháztatott át; 
ma a nép jogainak védelmezőit szokás igy nevezni. 
Neptun, naprendszerünk legszélsőbb bolygója; 

jele X. nyolezadrendü csillag Felfedezte Le Verrier 
1846. elméleti számitások alapján, meghatározván a 
helyet is, melyet a bolygónak elfoglalnia kell (t. i. 
a Bak csillagkép csillagának közelében), s Gallé 
Berlinben az illető helyen tényleg meg is találta. 
Egyenlítői átmérője 55,000 km., a naptól való közép
távolsága 4470 5 millió km. Sűrűsége a föld sűrűsé
gének aa/ioo ad része, tömege Newcomb ujabb szá
mításai alapján a nap tömegének '/i98so-ad része. 
Van egy holdja, melynek keringési ideje 5 nap 
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21 óra; a N. keringési ideje a nap körül 164 év, 
225 nap és 17 óra. 
Neptuni kőzetek, a vizból lerakódott üledékes 

(sedimentár) kőzetek. 
Neptunismus, azon földtani nézet, mely szerint a 

szilárd földkéreg összes alkatrészei eredetileg a víz
ből v. annak közreműködése folytán keletkeztek. 
Megalapítója Werner, követői a n e p t u n i s t á k . 

Neptun szelenczéje, pecíen ziczac, szép kagylófaj 
a fésűs kagylók (pectinida) családjából; fahéjvörös 
színű, fehér és kékes felhőkkel; Kelet-Indiában for
dul elő. 

Neptunus, a rómaiak tengeri istene, 1. Poseidon. 
Népuralom, 1. democratia. 
Népvándorlás, a világtörténelemben a Kr. u. IV—X. 

szdok időszaka, melyben germán és más népeknek 
keletről nyugati és déli Európa felé vonulása a római 
birodalomnak véget vetett, Európa területi viszo
nyainak képét megváltoztatta, utat nyitott a keresz
ténységnek s a római civilisationak a barbárok közé 
és a későbbi államalakulások alapjait megvetve 
mintegy átmenetül szolgált a klasszikus ó-kor és a 
keresztény középkor között. A nagy mozgalmat a 
III. szdban a gótok kezdték meg, ezeket követték a 
szászok, alemannok és frankoknak Európa nyugatán 
ide s oda köllözésök; de a mozgalomnak a hunok 
(375) bevándorlása adott világtörténeti jelleget, mely 
alapjában megrendítette a római birodalmat, s Attila 
birodalmának felbomlása után a germán fajok szét
szóródását idézte elő. Mialatt Itáliában a germán 
Odoaker 476. véget vetett a nyugat-római császár
ságnak, s nyomában a keleti gótok (1. e ) , majd a 
longobárdok (1. e.) alapítottak királyságokat, a frank 
földön a M e r o v i n g d y n a s t i a (1. e.) alapja az 
állandó lakhelyekre szorított frankok királyságának. 
N a g y K á r o l y (Le.) uralmát a keleti germán tör
zsekre kiterjesztve s a római császári méltóságot 
feltámasztva, Európa nyugatán bezárta a népván
dorlás mozgalmait, de keleten csak a IX. szd végén 
az avarok (1. e.) rövid uralma után bevándorló 
magyarok megjelenése fejezi be e mozgalmakat. 

Ne quid nimis (lat.), semmit sem túlságosan, idé
zet Terentiusból (Andria, I, 1), állítólag C h i l o n 
görög bölcsnek elve. 
Néra, folyó, a Duna baloldali mellékvize; a Szeme-

nik hsgen, a Piatra Nedjed és Tilfa-Ruskény hegyeken 
eredő csermelyekből alakul; d.-k.-d. tart, majd az 
Almási völgy medenczét d.-ny. irányban átmetszi; 
azután keskeny szurdokban töri át a hsget s d.-re 
fordulva kiszélesedő völgyben O-Palánkánál a Du
nába ömlik. Folyása tekervényes. Hossza 126 km, 
Mellékvizei jobbról: Nerganicza, Ménis, Radoska, 
Lapusnik-Mocsevicsi patakok stb; balról: Putna, 
Rudaria, Bucsava, stb. 

Nereidák, tengeri nymphák, 1. Nereus. 
Nereus, Pontos és Gaea fia, neje Doris, 50 leányt 

szült, kik a tenger jóakaró, vidám nymphái, első 
köztük Thetis. 

Neri F ü l ö p , szent, szül. 1515. Flórenczben, f 1595. 
Rómában, 1548. az oratorianusok congregatióját ala
pította, 1622. szentté avatták. 

Néris (néri), fürdő, Allier franczia departementben, 
égvényes-sós gyógyforrásokkal (49 — 54° C ) . 

Nero L u c i u s D o m i t i u s (mostohaatyja, Claudius 
császár által történt adoptiója után N. C l a u d i u s 
D r u s u s \ a világtörténelem egyik legborzalmasabb 
alakja, római császár 54—68., szül. 37., Lucius 
Domitius Ahenobarbus és az ifjabb Agrippina fia, 

54. anyjának (ki Claudius neje lett) cselszövényei 
által a trónra jutott, eleinte jeles uralkodónak mu
tatkozott, de később anyja befolyása alatt, ki őt 
fivérének Britannicusnak megmérgezésére is rábírta, 
kicsapongó és vérengző zsarnokká fajult, ki a 
caesari hatalmat nevetséges hiúságának (nyilváno
san föllépett mint énekes, szinész és bajvivó) eszkö
zévé alacsonyította le. 59. meggyilkoltatta anyját, 62. 
feleségétOctaviát, 64. a keresztényeket, mintRóma le
égésének állítólagos okozóit, kegyetlenül üldöztette, 
mikor végre a hispániai légiók parancsnoka, Gálba 
fellázadván ellene, N. 68. jun. 11. megölte magát. 
Caesar nemzetségének utolsó sarja halt meg benne. 
Nero antico, 1. márvány. 
Neroli olaj, narancsvirágolaj. 
Nerrlich Pá l , német irodalomtörténész, szül. 1844. 

aug. 25. Quaritzban, 1876 óta gimnasiumi tanár Ber
linben. Főműve a Jean Paul jeles életrajza. 

Nerthus v. H e r t h a , a germán mythologiában a 
föld istennője. 

Nertsinszk, város Kelet-Szibériában a Silka m., 
4600 lak. Gazdag ezüst-, ólom-, ónbányák, arany
mosás. 

Nerva M a r c u s C o c c e j u s , római császár, 96. 
szept. 18. a senatus császárrá kiáltotta ki, rendezte 
a jogi életet, csökkentette az adóterheket, örökbe 
fogadta utódját, Trajanust; f 98. jan. 27. 
Nervi, község 5486 lak., látogatott gyógyhely 

Genua közelében a Riviéra di Levanten. 
Nervina (lat.), idegreható szerek. 
Nervositas (lat.), idegesség. 
Nervosus (lat.) ideges. 
Nervus (lat.), ideg. 
Nervus rerum (lat.), a dolgok idege, rugója. De-

mosthenestől származó körülírása a pénznek. 
Nescimus hungarice loqui (lat.), nem tudunk ma

gyarul, e szavakkal kezdte Révai 1802. első előadá
sát az egyetemen. 

Nescio (lat.), nem tudom. 
Nesselrode K á r o l y R ó b e r t gróf, orosz állam

férfiú, szül. 1780. decz. 14. Lissabonban, 1807. kö
vetségi tanácsos Parisban, 1814. máj. 30. aláirta 
a párisi békét, 1816 óta külügyminiszter, a bécsi, 
aacheni, troppaui vmint a laibachi és veronai con-
gressuson jelentékeny szerepet játszott, 1853. a keleti 
bonyodalmakban a békés politika hive, 1856. visz-
szalépett; f 1862. Pétervárt. 
Nessler Győző , német zeneszerző, szül. 1841. 

jan. 28. Baldenheimban (Elzász), 1864—85. Lipcsé
ben élt, azután Straszburgban, hol f 1890. máj. 28. 
Számos operát, köztük a nálunk is ismert »Sáckingeni 
trombitás«-t, férfinégyest és dalokat szerzett. 

Nessus, centaurus, kit Herakles megölt, haldokolva 
Dejanirának kiomló véréből adott egy részt, mely-
lyel bűvös szert készítve biztosithatja férje hűségét. 
Dejanira ezzel egy köntöst kent be ( N e s s u s - i n g ) , 
mely férje halálát okozta. 

Nestin, község Szerem m., 1474 lak. 
Nestor, Neleus és Chloris fia, pylosi király, a trójai 

háborúban aggkora és bölcsesége miatt igen nagy 
tekintélyben állott; N., ma aggastyán, vmely testület 
legidősebb tagja. 

Nestor, a legrégibb orosz krónikás, szül. 1066. 
Kievben, szerzetes lett, f 1130 körül. »Króniká«-já-
ban az 1113-ig történt eseményeket tárgyalja. 

Nestorius, konstantinápolyi pátriárka, 428 — 4 31. 
közt. Azt vitatta, hogy Krisztusban az isteni és em
beri természet nincs teljesen összeolvadva; e miatt 
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az ephesusi zsinaton letétetett; t 450 körül. Hivei a 
n e s t o r i a n u s o k , kik Persiában nagy számmal él
tek, de 1551. nagy részök egyesült a kath. egyház
zal. De vannak nem egyesült n.-k is; számuk mint
egy 300.000. 

Nestroy J á n o s N e p o m u k , osztrák színész és 
szinmüiró, szül. 1802. decz. 17. Bécsben, 1831 
óta Bécsben működött mint színész, 1854 óta a 
Carl-Theater vezetője; f 1862. május 25. Főleg 
bohózatai híresek. Lumpáczi Vagabundus (1. e.) 
darabját nálunk is adják. Összes müveit most ad
ják ki. 

Ne sutor ultra crepidam, lat. közmondás: varga 
•maradj a kaptafánál, e szavakkal utasította vissza 
Apelles görög festő egy varga kritikus megjegyzéseit. 

Nesze semmi, fogd meg jól: az üres, tartalmatlan 
beszédre szokás mondani. 

Neszezni, 1) vmely neszre figyelni, hallgatózni; — 
2) lármázni, fenhangon beszélni. 

Neszlusa, község Trencsén m., 1912 lak. 
Neszmély, község Komárom m., 1321 lak. Határá

ban hires bor. A ref. templom a XI.—XII. szdból 
való. A falu felett emelkedő várhegyen apáczakolos-
tor romjai; a Fekete hegy oldalán az a r a n y k u t -
nak nevezett barlang forrással. Itt halt meg Albert 
{1. e.) magyar király. 

Neszter, a Dnjeszter folyó régi magyar neve. 
Neszter-Fehérvár, a mai Akjerman (1. e.) bessza-

rábiai város régi magyar neve; egykor nagy magyar 
telep volt (1. besszarábiai magyarok). 

Nettó (ol, tisztán), az áru súlya, melyet ugy hatá
roznak meg, ha elegysulyából (bruttó s.) a göngy-
súlyt (tara) levonják; n. b e v é t e l , a vállalat bevétele 
a költségek levonása után; n e t t o b u d g e t a költség
vetés bevétele és a behajtási költség közti különbö
zet; n.-ár a könyvkereskedésben azon ár, melyen a 
kiadó a bizományosnak kiadványait átengedi; n. 
c a s s a , készpénzfizetés minden levonás nélkül, n. 
p r o v e n u e (-venü), tiszta eredmény. 

Neuber F r i d a K a r o l i n , német színésznő, szül. 
1697. Reichenachban, 1718. lépett a színpadra, 
1727 — 50. Lipcsében működött; f 1760. Az első je
lentősebb német színésznő, ki Gotscheddel a bohó-
czok (Hanswurst) kiszorítása által az igazi dráma 
meghonosítására törekedett. 
Neuberger I g n á c z , curiai biró, szül. 1843. ápr. 1. 

Trencsén-Hliniken, 1866. jogtudor, 1867. ügyvéd, 
1872. zsolnai tszki biró, 1876. n.-bittsei jbiró, 1877. 
bp. táblai, 1888. curiai biró. 
Neuchátel, 1. Neuenburg. 
Neuenburg (Neuchátel), svájczi kanton, ter. 807 

km2, 109.037 lak. A Jura nyúlványai ágazzak be, 
tava a n.-i tó (Lac d'Yverdon), ter. 239 km2, czölöp-
épitmények maradványával. Le Locle, Val de Travers 
és La Chaux de Fonds helységekben az órakészités 
virágzik. Részei N. fejedelemség és Valengin grófság. 
Fővárosa N., a n.-i tó és a Chaumont m., 17,000 lak. 
Akadémia, székesegyház, élénk ipar. 

Neugebauer L á s z l ó , műfordító, a Kisfaludy- és 
Petőfi-társaságok tagja, szül. 1850. febr. 22. Buda
pesten; az osztrák-magyar bank tisztviselője, 1891 
óta Bécsben; számos magyar költő és író művét for
dította németre; Petőfi fordítása 1878. jelent meg 
(most készül a harmadik kiadás); Arany, Gyulai, 
Kiss József, Tóth Kálmán, Mikszáth K. stb. művei
ből igen sokat lefordított: 1889. a koronás arany 
érdemkeresztet, 1891. a magyar nemességet kapta; 
-a bécsi magyar egylet alelnöke. 

Neuhaus, város Csehországban a Nesarka m., 
6273 lak. A jezsuiták rendházában és iskolájában 
tanult II. Rákóczy Ferencz 1690 — 92. 
Neuilly (-sur-Seine = nőji szűr szén), város Paris 

közelében, a Seine m., 27.000 lak. Ipar. 
Neumann, 1) A n g e l o , német színházigazgató, 

szül. 1838. aug. 18. Bécsben; kereskedő volt, 1859. 
színész lett, hazánkban is énekelt, 1876. Lipcsében, 
1881. Berlinben színházigazgató, társulatával be
járta Európa majd minden nagyobb városát, 1888 
óta a prágai német színház igazgatója. — 2) Ármin , 
orsz. képv., a keresked. és váltójog nyilv. rendkívüli 
tanára a bpesti egyetemen, szül. 1845. Nagyváradon, 
1869. ügyvéd, 1882. a keresked. és váltójog magán
tanára, 1889. rendk. tanára a bpesti egyetemen; 1887 
óta orsz. képviselő. Több jogi munkát és czikket irt. 
Főműve: A keresked. törvény magyarázata (3 nagy 
köt.). — 3) S á n d o r , ifjabb, jogtudor, ügyvéd, szül. 
1848. ápr. 16., tanulmányait Pápán és Budapesten vé
gezte, 1873 óta ügyvéd Bpesten. Irt számos bányajogi 
és kereskedelemjogi tanulmányt, különösen a részlet
ügyletről, melynek törvényes szabályozása jórészt 
neki köszönhető. Főmunkái: ^Sorsjegyek és érték
papírok eladása részletekre« és »A tőzsdei ügyletek 
perelhetősége«. Foglalkozik szépirodalommal is. Töb
bek között magyarra fordította Július Wolff »Tan-
háuser* költeménye első kötetét. 

Neumann-Spallar t F e r e n c z X a v é r , osztr. nem
zetgazda és statisztikus, szül. 1837. nov. 11. Bécs
ben, 1873 óta u. o. a földmives-iskola tanára; f 1888. 
ápr. 19. Nemzetgazdaságtani műveket irt. 

Neumayr M e n y h é r t , német geológus, szül. 1845. 
okt. 24. Münchenben. 1873. a palaeontologia tanára 
Bécsben. Számos földtani művet irt. 

Neuralgia, idegzsába. 
Neurasthenia, ideggyengeség, idegesség. 
Neurektomia (gör.), idegkimetszés, mely kül. he

ves idegzsábáknál használatos. 
Neurilemma (gör.), az idegrostocsokat borító 

hüvely. 
Neurin, CSHJSNOS, fehérnyenemü vegyület, melyet 

Strecker fedezett fel a disznó- és marha-epében; a 
leucithin bomlásterménye. Legegyszerűbben tojássár
gából állítható elő; utóbb Würtz mesterségesen is 
előállította. 

Neuritis (gör.), ideglob. 
Neurológia (gör.), idegtan. 
Neuroma (gör.), idegelemekből álló daganat. 
Neuron (gör.), ideg. 
Neuroparalysis (gör.), idegbénulat. 
Neuropathia (gör.), idegbaj, idegbetegség; n e u r o -

p a t h i k u s , idegbajos, idegbajban szenvedő. 
Neuropathologia (gör.), idegkórtan. 
Neuroptera (gör.), reczésszárnyuak. 
Neurosisok (gör.), az idegrendszer működési za

varai, melyek a mozgató idegeknél mint hüdések és 
görcsök, az érző idegeknél mint túlérzékenység v. 
érzéketlenség jelentkeznek. P s y c h i k u s n.-ok, a. m. 
elmebántalmak. 
Neurotomia (gör.), idegátmetszés; makacs ideg-

zsábák ellen alkalmazzák, kevés sikerrel. 
Neuruppin, város Potsdam porosz kormánykerü

letben, a ruppini tó m., 15.000 lak. 
Neustreli tz, Mecklenburg-Strelitz német nagyher-

czegség fővárosa, 9000 lak. Obotrita (az ország régi 
szláv lakói) emlékek gyűjteménye. 

Neustria, a Merovingiek alatti frank terület nyu
gati része az Escaut torkolatától a Loireig, mely a 

80* 
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VI —VII. századokban ismételten önálló királyságot 
képezett, határai voltak délen Aquitania, keleten 
Burgund és Austrasia. 

Neutitschein, város Morvaországban, 11.549 lak., 
kerületi főhely. 

Neutralisatio (lat.), közömbösítés; neutrális, kö
zömbös, közönyös, semleges. 

Neutral i tas (lat.), semlegesség (1. e.). 
Neutral izálás (lat.), semlegesítés; közömbösítés. 
Neutrum (lat.), a nyelvtanban semleges v. köznem, 

1. nem. 
Neuville (növil) Alfonz , franczia festő, szül. 1836. 

máj. 31. St.-Omerben, Parisban élt s f u. o. 1885. 
máj. 20. Az 1870 — 71. franczia-porosz háborúból 
festett életteljes csataképeket. 

Neuwied, 1) egykor birodalmi herczegség, 1815 óta 
porosz birtok Westphaliában; — 2) porosz város a 
Rajna m., 11.062 lak., a hasonnevű porosz kerület 
főhelye, a Wied herczegek kastélya. 

Neuwirth József , osztrák politikus és nemzet
gazdasági iró, szül. 1839. máj. 6. Trieschben, Morva
országban, 1861 óta hirlapiró, 1873 óta az osztrák 
képviselőház tagja. Több értekezésén kivül főműve: 
Bank és valuta Ausztriában és Magyarországon. 

Név, általában minden szó, mely vmely személynek 
v. tárgynak jelölésére szolgál. A nyelvtanban a ne
vek v. n é v s z ó k (notnina) a beszédrészek (szavak) 
egyik nagy csoportját teszik (a másikat az igék 
alkotják) s több fajuk van: főnév, lénynek, tárgy
nak v. gondolati dolognak neve, m e l l é k n é v , mely 
vminek tulajdonságát fejezi ki, és s z á m n é v , mely 
vminek számát, mennyiségét jelöli; a nyelvtan ide 
sorolja azon beszédrészeket is, melyek maguk nem 
nevek, de ezeket helyettesitik, meghatározzák vagy 
viszonyítják, mint a n é v m á s , n é v e l ő , h a t á r o z ó 
s z ó (melyhez a n é v u t ó is tartozik) és k ö t ő s z ó . 
A közönséges nyelvhasználat n. alatt rendesen azt 
érti, mit a nyelvtan t u l a j d o n n é v n e k nevez: oly 
szót, mely egy bizonyos élő lénynek (embernek, állat
nak) v. élettelen tárgynak a neve. A személynévnél 
megkülönböztetünk keresztnevet, melyet valaki a ke
resztségben kap és vezetéknevet, mely családjának 
neve. Sokszor még nemesi előnév (praedicatum) já
rul hozzá. A különböző nemzeteknél különbözőkép 
használtatnak a személynevek. Keleten ma sincsenek 
családnevek; a régi görögök sem ismerték. A gyer
mek egy nevet kapott s ehhez, ha szükségessé vált 
őt más hasonnevüektől megkülönböztetni, az atya 
nevét, a születéshely jelzését v. egyéb külső körül
mény után alkotott nevet csatoltak. A rómaiaknál is 
így volt eleinte, de már a köztársaság idejében 3 ne
vet használnak: előnevet (praenomen), i u s végű 
nemzetségnevet (nomen) és családnevet (cognomen), 
pl. Marcus Tullius Cicero; olykor ezekhez még egy 
negyedik név csatoltatott az illetőnek vmely kiváló 
tette stb. után (agnomen), igy a Scipioknál az Afri 
canus és Asiaticus név. A régi németek kezdetben 
szintén csak egy nevet viseltek, később, a XII—XIII. 
szdban, a nemesség használni kezdte birtoknevét 
»von« viszonyszóval; a polgárságnál csak a XVI. 
szd óta jött divatba a családnév. A magyarban ere
detileg csupán a nemzetségnevek (108) s azonkívül 
tiszta tulajdonnevek léteztek, mint: Balambér, Árpád, 
Tuhutum, Takson, Béla stb. E nevek túlnyomó része 
világosan török-tatár eredetű. XI—XIV. szdbeli okle
veleinkben több száz népies (pogány) magyar férfi-és 
nőnév maradt fenn, minők : Ajándok, Apa, Apafarkas, 
Bika, Bódog, Csikó, Farkas, Erős, Halálos, Kéve, 

Merő, Villám, Zúzó (férfinevek), Gyöngy, Bibor, Ha-
vadi, Játék (nőnevek) stb. A nevek a legkülönfélébb 
forrásból valók: képeztettek nemzetiség szerint (Rácz, 
Német, Horvát, Török, Tóth), testalkat, hajszín vagy 
testi tulajdonság után (Nagy, Kis, Törpe, Sántha, 
Süket, Balog, Fekete, Vörös, Barna), vmely más tu
lajdonság szerint (Szomorú,Részeg, Szerető, Szegény, 
Büszke, Fondor, Bátor), állatok neve után (Bika, 
Oroszlán, Csóka, Farkas, Borz, Róka), foglalkozásról 
(Kovács, Varga, Asztalos, Huszár, Pattantyús), sok
szor gúnynevek is családnévvé váltak (Tagadó, Ga
rázda, Czudar, Nyaktalan). Gyakori az atya nevéből 
képzett név: Péterfi, Pálfi, Gyulafa Vajdafi stb. Akár
hányszor a nemesi praedicatum kiszorította az ere
deti nevet, igy lett a Kaplony nemzetségből Nagy-
Károlyban való megtelepedése után a Károlyi-család. 
Minthogy a magyarban a jelző a jelzett szónak előtte 
áll, a tulajdonnevekben is megelőzi a családnév a 
keresztnevet, miben csakis a khinai nyelv mutat 
egyezést (Schott Vilmos khinai nyelvtana szerint) 
nyelvünkkel. 
Neva, a Ladoga-tónak a finn-öbölbe való hajózható 

lefolyása, mely Pétervár m. több ágban folyik el. 
Nevada, állam az észak-amerikai Egy.-ÁUamokban, 

ter. 286.700 km2, 47.313 lak. Hegyei a Sierra Nevada 
és a Rocky Mountains, melyek aranyat és ezüstöt 
szolgáltatnak. Főhelye Carson City. 

Névben él csak, t ö b b é n i n c s j e l en . K ö l c s e y 
Zrinyi dala. 

Névcsere, metonymia és synekdoche, 1. ezeket. 
Nevelés, felnőtt embernek kiskorú növendékre gya

korolt azon szándékos és tervszerű behatása, mely 
által az utóbbinak testi és lelki tehetségei czélirá-
nyosan fejlesztetnek. Czélja a növendéket ugy idomí
tani, hogy belőle idővel a társadalomnak ép, erköl
csös és hasznos tagja váljék. Vezérelveit a n. az 
ethikából, eszközeit, eljárásmódjait a lélektanból 
meríti (ezek Herbart szerint a paedagogia segéd
tudományai). A n. magában foglalja az erkölcsi, 
aesthetikai és értelmi képzést; az első az akaratot, a 
második az Ízlést, a harmadik ( t a n í t á s ) az értelmet 
igyekszik fejleszteni. A nevelésnél követendő gya
korlati és elméleti szabályokat a n e v e l é s t a n (pae
dagogia) adja elő, mely lehet gyakorlati (empirikus), 
azaz tisztán a tapasztalaton nyugvó, speculativ, azaz 
a tiszta észből szerkesztett és rationalis, mely az 
előbbi két irányt egyesíteni törekszik. Magyar nyel
ven n.-tanokat írtak : Erdődy János, Emericzy Géza, 
Molnár László, Gyulai Béla, Mennyei József, legter
jedelmesebben Lubrich Ágost: Neveléstudomány (2. 
kiad. Pest, 1872., 4 köt.). Becses szakmunka Felméri 
Lajos: A n.-tud. kézi könyve (II. kiad. Kolosvár, 
1890.). A n.-tud. teljes szótárát nyújtja a Verédy 
Károly által szerkesztett Paedagogiai encyclopaedia, 
Bpest, Athenaeum, 1886. 

Neveléstan, paedagogia, 1. nevelés. 
Neveléstörténet, a művelődéstörténet egyik ága, 

melynek feladata kiemelni azon népeket, melyek a ne
velés körében említésre méltó dolgokat tettek s kimu
tatni, hogy miként fejlődött a nevelés és oktatás oda, 
a hol ma áll. Irodalmunkban nevezetesebb n.-i mű
veket Kiss Áron, Erdődy János, Dölle Ödön, Lubrich 
Ágost, Molnár László stb. irtak. 

Névelő, articulus, a főnevek elé járuló szócska, 
mely sok (indogermán) nyelvben az illető név ne
méhez alkalmazkodik (ezért n e m - s z ó c s k á n a k is 
nevezik); pl. a németben: der Vater, die Mutter, das 
Kind, a francziában : le pere, la mére, mig a magyar-
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ban csak a szerint módosul, a mint a név magán- v. 
mássalhangzón kezdődik, pl. az ember, a kert. Ezen 
h a t á r o z o t t n. mellett az egy számnév mint h a t á 
r o z a t l a n n. szerepel, pl. egy szer volt egy öreg ember. 

Nevendékujj, 1. növendékujj. 
Nevers (nővér), Niévre franczia departement fő

helye a Niévre és Loire m., 21.000 lak. Élénk ipar 
(tengerészeti lőfegyverek, vegyészeti szerek, fayence, 
üveggyöngy) és kereskedelem. Az ó-korban Noviodu-
num; a n.-i (Nivernais) grófság 1538. herczegség. 
Névérték, azon összeg, melyről az értékpapír ki 

van állítva, melyre az értékpapír szól, ellentétben az 
árfolyamértékkel, mely az értékpapír piaczi árát 
fejezi ki. 
Nevesinje, helység Herczegovinában, Mostartól 

d.-k.-re, 980 lak. 
Nevetés, risus, lökésszerű kilégzések sorozata, mi 

mellett a szájzugok az arczizmok által felfelé vo
natnak. 

Nevetőgörcs, a légzési izmok clonikus görcse, 
mely kül. hysterikusoknál észlelhető. 

Neveu (francz., nevő), unokaöccs. 
Nevezés, a sportban a lónak a versenyszabályok 

szerinti bejelentése vmely futamban való részvételre. 
Olyan lóért, mely nevezve lett, de az illető futamban 
részt nem vesz, bánatpénz fizetendő. 
Nevezetlen társ (csendes társ), a vállalatnál társ

ként résztvevő egyén, ki azonban a kereskedelmi 
czégvezető hivatalnál nincs bejelentve; tul. a vállalat 
hitelezője, csakhogy tőkéje után meghatározott kama
tot nem huz, hanem a nyereség hányadát kapja; a 
b e t é t i t á r s a s á g (1. e.) kültagjától abban különbö
zik, hogy ez a vállalat kötelezettségeiért a befizetett 
tőke erejéig szavatol, míg a csendes társ nem, sőt ha 
pl. a vállalat csődöt mond, a n. t. a hitelezők közt 
szerepel. 

Nevező, a közönséges törteknél a tört-vonal alatt 
álló szám, mely mintegy megnevezi, hogy az egész 
számot hány részre osztva kell képzelnünk, hogy 
az illető törtszámot nyerjük. 

Nevező eset, nominativus, 1. alanyeset. 
Névhatározó, a névelő, névutó és névragok neve; 

a névelőt magát is nevezik igy. 
Nevis (nívisz), a Kis-Antillákhoz tartozó brit szi

get, ter. 118 kma, 12.000 lak. Főhelye Charlestown. 
Névleges jegyzés (n. árfolyam), oly árfolyam, me

lyet nem tényleg létrejött ügylet, hanem csupán a 
kereslet és kínálat alapján állapítanak meg. 

Névmagyarosítás, idegen vezetéknévnek hatósági 
utón való magyarra változtatása; századok óta dí
vik; idegen származású nemes családaink közül so
kan vettek fel az idők folyamán magyar nevet. Ma 
az engedélyt a helyi közigazgatási hatóság utján 
nem-nemesnek a belügyminiszter, nemesnek a király 
adja meg; a kérvény 50 kros bélyeggel látandó el 
minden nagykorú családtag után. 
Névmás, pronomen, oly beszédrész, mely más 

névszót helyettesit, reámutat v. arra vonatkozik, pl. 
ha vki maga-magáról beszél, neve helyett az én n.-t 
használja; ha rámutatunk a zöld posztóra s azt 
mondjuk: i l y e n posztó, akkor az i l yen n. a »zöld« 
melléknév helyett áll; ha azt kérdezzük: mi bajod 
van? a mi n. a bajnak nevére vonatkozik, melyet 
meg akarunk tudni. Van 7 féle n.: 1) s z e m é l y e s 
(én, te stb.), 2) v i s s z a h a t ó (magam, magad stb.), 
3) b i r t o k o s (enyém, tied, övé stb.), 4) m u t a t ó (ez, 
amaz, ilyen, ekkora, efféle stb.), 5) k é r d ő (ki? mi? 
hány? milyen?), 6) v o n a t k o z ó (a ki, a mi, a mely, 

a mennyi, amekkora), 7) h a t á r o z a t l a n n. (valaki, 
holmi, akárki, senki, mindenki, bármilyen, néhány, 
semmiféle stb.). 

Névnap, azon szent emléknapja, kinek nevét vki 
keresztnévül viseli. 

Névrag, midőn egyes szavakat mondattá kapcso
lunk össze, alakjuk rendesen megváltozik, bizonyos 
hangok v. szótagok járulnak hozzájok, melyek azt 
mutatják, hogy a szavak a mondatban minő viszony
ban állanak egymáshoz, pl. e szavakat: én, könyv, 
olvas, igy kapcsoljuk össze mondattá: én könyvei 
olvasói. Azon hangok és szótagok, melyek e szavak
hoz járulva, ezeknek mondatbeli viszonyát jelölik, a 
r a g o k , melyek a szerint, a mint névszóhoz v. igé
hez járulnak, n é v r a g o k v. i g e r a g o k . A névragok 
ezek: a többes-szám ragja (k), a tárgyeset ragja (t), 
határozó ragok (helyhatározók: -ban -ben, -ból -bői, 
-nál -nél, -ig stb., időhatározó: -kor, módhatározók: 
-kép,-ként, -ul -ül, okhat.: -ért, társhat.: -val-vei, 
-stul -stül, eredményhat.: -vá -vé), birtokos személy
ragok (háza<#, házad, házaim, házaink stb.). Az 
i g e r a g o z á s r ó l 1. e. és személyrag. 
Névre szóló értékpapír, 1. értékpapír. 
Névszerinti szavazás, 1. szavazás. 
Névszó, 1. név. 
Névtelen, anonym, az irodalomtörténetben oly ré

gibb írók elnevezése, kiknek nevét nem ismerjük, de 
vmely munkájuk ránk maradt, pl.: Béla király név
telené, szendrei névtelen (ki Szendrő várában irta a 
Szilágyi és Hajmási históriáját, 1. e.) stb. 

Névtelen jegyző, 1. Anonymus. 
Névtelen karthauzi legendáriuma, 1. Érdy-codex. 
Névtelen vár, regény J ó k a i Mórtól (1877.); főhőse 

XVI. Lajos franczia király szerencsétlen leánya, Má
ria Terézia Sarolta, ki a regényben Capet Mária 
Charlotte néven szerepel. 

Névutó, postpositio, oly határozó-szó, melyet vala
mely körülmény (hely, idő, mód stb.) meghatáro
zására más névszó mellé teszünk, pl. föld a l a t t , 
fejem fe le t t , háta m ö g ö t t , utcza h o s s z a t , torony 
i r á n t stb. A határozó ragtól csak abban különbözik, 
hogy nem kapcsolódik az előtte álló névszóhoz. 

Névvers , 1. akrostichon. 
Névy L á s z l ó , a budapesti kereskedelmi akadémia 

tanára, iró, szül. 1841. január 27. Közép-Iszkázon, 
Veszprém m. Előbb premontrei pap s 1861. a szom
bathelyi főgymnasium tanára, 1871. kilépett a rend
ből s a bpesti kereskedelmi akadémia tanárává vá
lasztatott. Irt költeményeket és tankönyveket, de 
munkásságának súlypontja az aesthetikára esik. 
A Kisfaludy-Társaság A tragoedia elmélete (1871.), 
A komoedia elmélete (1872.) s A drámai középfajok 
elmélete ez. munkáit megjutalmazta. Sokáig majd
nem kizárólag az ő irodalmi tankönyveit használ
ták középiskoláinkban. 

Newark (nyúark), város New-Jersey é.-amerikai 
államban, a N.-öbölnél, 181.830 lak.; kikötő, élénk 
kereskedelem. 
Newcastle (nyukaszl), Northumberland angol gróf

ság fővárosa a Tyne m., 186.000 1. Hires és gazdag 
kőszéntelepek, vasöntödék, mozdonygyárak (Stephen-
son által alapítva), ágyúöntés, üveggyár.Élénk keres
kedelmét kikötője és vasúti hálózata mozdítja elő. 
Csillagda, füvész-kert, anglikán és kath. püspökség. 
Az ó-korban Pons Aelii; szemben fekszik Gateshead. 

Newgate (nyűgét), londoni nagy fegyház. 
New Hampshire (nyu hempsir), állam az észak

amerikai Egyesült-Államokban területe 24.100 kma. 
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376.530 lak. Hegyvidék (Mount Washington), de 
igen termékeny, a Merrimack öntözi, ipar és keres
kedelem fejlődött. Fővárosa Concord. 

Newhaven (nyuhévn), kikötő-város Connecticut 
észak-amerikai államban (Egy.-Áll.), a Long Island 
tengerszoros m., 64.000 lak. Yale-egyetem, mely 
É.-Amerikában a 2., élénk ipar. 
New Jersey (nyudzsörzi), állam az észak-amerikai 

Egyesült-Államokban, ter. 20.240 kma, 1,444.933 1. 
Fejlődött földmivelés, ipar és kereskedelem. Fővá
rosa Trenton. 
Newman (nyúmen) J á n o s H e n r i k , az anglo-

katholicismus (puseyismus) vezetője, sz. 1801. Lon
donban, 1845. mint lelkész a kath. egyházba lépett 
át, 1879. bibornok, f 1890. Számos egyházi művet, 
továbbá regényt irt. 

Newmarket (nyúmárket), város Angliában; hires 
versenyek; évenkint hét nagymeeting. — N . - S t a k e s 
(sztéksz), a tavaszi verseny 10.000 sovereign-os 
(120.000 frtos) dijjal egybekötött futama. 
New Mexikó, territórium az Egyesült-Államokban, 

ter. 317.470 kma, 182.392 lak. Földje hegyes, a Rocky 
Mountains ágazza be, aranyban és ezüstben gazdag. 
Fővárosa Santa Fé. Azelőtt Mexikóhoz tartozott. 
New Orleans (nyu orliénsz), kikötő-város Louisi-

ana észak-amerikai (Egy.-Áll.) államban a Missis
sippi m., 246.000 lak. Egyetem, érsekség. A világ 
legnagyobb gyapotpiacza, élénk kereskedelem. A 
sárgaláz évenkint pusztítja. 

Newsky S á n d o r , orosz nemzeti hős és szent, 
Jaroszláv novgoródi fejedelem, fia, sz. 1218; 1240. 
a Neva mellett (innen neve N.) megverte a svédeket; 
1247. fejedelem, f 1263.; később szentté avatták. 
Róla nevezik a N. S. orosz érdemrendet, melyet 
Nagy Péter alapított. 
Newton (nyútn) I z s á k , a legkiválóbb angol ter

mészettudósok egyike, szül. az ó naptár szerint 1642. 
decz. 25. (uj naptár 1643. jan. 5.) Woolsthorpe-ban. 
1660. a cambridgei egyetem hallgatója, 1669. u. o. 
a mennyiségtan tanára, 1671. a Iondoni Royal Society 
tagja, 1695. a pénzverde igazgatója, 1699. a párisi 
akadémia tagja, f 1727. márcz. 20. Kensingtonban. 
Tetemeit a westminsteri apátságban helyezték el. 
Tudományos tevékenységének három fő mozzanata 
van: ezek a fluxio-számitás feltalálása, optikai vizs
gálatai és a gravitatio-mechanika megállapítása. 
A nehézség elméletével már 1666. kezdett foglal
kozni és ez elmélet szerint a nehézségi gyorsulás 
a föld felületén 3600-szor nagyobb, mint a holdnak 
normális gyorsulása. Fontos tantétele még, hogy a 
távolság négyzetével fordítva arányos erő behatása 
alatt álló bolygó ellipsisben mozog. Főműve: >Phi-
losophiae naturális principa mathematica*. (1687.) 
Newton-féle gravitationális törvény, a nehézke-

désnek Newton által felismert törvénye, mely szerint 
a testek vonzása tömegükkel egyenes, egymástól 
való távolságuk négyzetével fordított arányban áll. 
New-York (nyujork), 1) állam, az é.-amerikai Egy.-

Államokban az Atlanti tenger mellett, ter. 127.345 km2, 
5,997.853 lak. Határán az Érié és Ontario tavak, 
folyói a Hudson, Lőrinczf., Delaware, Alleghany. 
Ipar tekintetében az unió első állama, a kereskedés is 
rendkívül fejlett. Kormányának székhelye Albany. — 
2) az ész.-am. Egyesült-Államok legnépesebb vá
rosa és kereskedelmének főközpontja, a Hudson 
folyam torkolatánál, Manhattan szigetén ; kikötőjét 
a körülötte levő kis szigeteken (Bedloe's Island, Go-
vernor's Island) és a parton (Sandy Hook) emelt erő

dök védik. A kereskedelem főleg a régi v. alsó város
ban (down-town) összpontosul a Broadway, Bow-
ling-Green, Wall-Street, Nassau-Street, South-Street, 
a Bowery stb.-nek nevezett utczáival és tereivel. 
A felső város (up-town) széles útjaival (avenues), 
kényelmes cottage-szerű házaival, jól ápolt, terjedel
mes közkertjével (Central-Park) a jobbmódu newyor-
kiak tulajdonképeni lakhelye. Középületek: a Broad-
way-n lévő Holy Trinity (Szt Háromság) és a Szt 
Miklós-templomok; mindkettőt sírkert környezi; a 
Wall-Street-en a Stock Exchange (értékpapir-tőzsde), 
a vámhivatal, az Egyesült-Államok fiók-kincstára 
(United States Sub-Treasury); a City-Hall (város
háza); a főposta-hivatal. Párját ritkító az East-
River-en át Brooklyn-ba vivő óriási lánczhid (Sus-
pension-bridge), a Crofton-vizvezeték, mely a Cats-
kill-hegyekből szállítja az ivóvizet, az utczák felett 
25 méter magasban épült vaspálya (Manhattan-rail-
road). Egyetem, számos szakiskola, könyvtárak, és 
nagy mértékben fejlődött hírlapirodalom. Kereske
delme túlszárnyalta a marseilleit, antwerpenit és a 
liverpoolit, és megközeliti a londonit. Gyáripara 
kétszázezernél több embert foglalkoztat. Lakosai
nak száma 1,515.000, Brooklyn, Hoboken és Jersey-
City-vel együtt 2"/a millió. N.-ot 1612. hollandiak 
alapították (TJj-Amsterdam); a N. nevet akkor kapta, 
mikor angol kézbe került. 

Nexum (lat.), a legrégibb római jogban a szerződés 
kötésének módja; tulajdonképen kölcsönadásból v. 
színleges kölcsönből és a kölcsönösszeg átvételéből 
állott és oly erős jogot adott, hogy a késedelmes fél 
ellen birói ítélet nélkül azonnal végrehajtást lehetett 
vezetni. 

Nexus (lat.), kapocs, összeköttetés; n. causalisr 
oki összefüggés. 

Ney, 1) Béla, épitész és műszaki tanácsos a keresk. 
minisztériumban, szül. 1843. jun. 9-én Budapesten 
(Ferencz fia). Állami szolgálatba 1867. lépett, jelen
leg az uj országház építési ellenőrző hivatalának 
vezetője. Önállóan épített Budapesten, Szegeden, 
Komáromban stb. A magyar mérnök- és építész-egy
letnek 1882 óta első titkára, az egyleti közlönyt 
több éven át szerkesztette; 1877 óta az »Épitő Ipar* 
ez. műszaki hetilapot is szerkeszti; ezekben és több 
más lapban számos szakezikke és dolgozata je
lent meg; — 2) Dáv id , a magyar kir. opera első 
bassistája, sz. 1843. márcz. 15. Bpesten. Énekes 1874 
óta. Ugyanebben az évben szerződött a nemzeti szín
házhoz. Hatalmas hangja hamar feltűnt. Külföldön is 
nagy sikerrel vendégszerepelt. •— 3) F e r e n c z , a 
budapesti IV. ker. főreáliskola igazgatója, iró és 
költő, szül. 1814. május 26. f 1889. szept. 11. A m. 
tud. Akadémia tagja volt. Irt regényeket, drámákat 
és költeményeket, s nevelésügyi czikkeket. Kiadta 
barátjának, Garaynak költeményeit. 
Ney (né) M i h á l y , e lch^ingeni é s m o s z k v a i hg, 

franczia tábornagy, szül. 1769. jan. 10. Saarlouis-
ban, 1788. lépett a franczia hadseregbe, 1804. tábor
nagy, 1805. okt. 9. megverte Ferdinánd hget Grünz-
burgnál és elchingeni győzelmével az ulmi capitula-
tiót idézte elő, 1806—1807. a poroszok, 1808. a 
spanyolok ellen sikerrel harczolt, 1812. részt vett a 
smolenszki, 1813. a lützeni csatában, ez év szept. 6. 
Bülow által Dennevitznél megveretett. 1814. meg
hódolt XVIII. Lajosnak és pair lett. 1815. az Elba 
szigetéről visszatérő Napóleonhoz csatlakozott és 
Quatrebras és Waterloonál kétségbeesett harezot 
vívott, Paris capituiatiója után elfogták: a felső-
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híz 1815. decz. 6. halálra Ítélte, decz. 7. agyon
lőtték. 
Nézd a búzaka lász t ! büszkén emelődik az égnek, 

Míg üres, és ha megért, földre konyítja fejét. Kér
kedik éretlen kincsével az iskolagyermek, Mig a tel
jes eszű bölcs megalázza magát. V e r s e g h y F. : Az 
igaz bölcs. 
Nézd meg az anyját, vigj. B é r e z i k Á. (1883.). 
Nézés, a látóérzék czéltudatos használata. 
Nézet, vlmely tárgyról készített olyan rajz, mely 

annak szemeink által közvetlenül megfigyelhető alak
ját tünteti elő, pl.: a háznak előrészéről készített 
rajz: homlokn. stb. 

Nézlet, vlmely alaknak, tárgynak stb. szemlélet 
után készített rajza. 

Nézlettan, azon tudomány, mely a szemlélet alap
ján való rajzolás szabályait ismerteti. 

Néző v. l á t ó , oly személy, ki kártyából, babonás 
jelekből jövendőt mond. 

Néző asszony, régiesen: jövendőmondó, javas
asszony. 

Nézőjáték, a Schauspiel fordítása, középfajú dráma, 
melyet ma »szinmű«-nek neveznek. 
Néző kereszt, csekélyebb pontosságú magasság

mérésre használják, a végpontokon felállított két n. k. 
közé a harmadikat irányítják és a karok felett nézve 
a közbeeső pont visszonylagos magasságát megha
tározhatják. 

Nezsider, község Mosony m., 2899 lak., a Fertő 
közelében. Fürdő. Járásbíróság. 

Ngami (Nxabi) tó, Dél-Afrikában a Kalahári siva
tag é.-i szélén, az Okavango folyó táplálja. Évenkint 
kisebbedik, ter. 770 km2. Livingstone fedezte fel 1849. 

Nganhoei (Nganhuei), khinai tartomány, területe 
142.000 km2, 21 millió lak. Fővárosa Nganking. 
Niagara (ang., nájegerel, az Erié és Ontario nagy 

tavakat összekötő folyó Észak-Amerikában Canada 
és az Egy.-Államok határán, világhírű 2 zuhataggal, 
melyet a Goats Island sziget választ el egymástól : 
a keleti v. amerikai (50 m. m.), és a ny.-i Horsesh 
(48 m. m.). 4 híd vezet rajta át. 
Nibelung-ének, eredeti czime »der Nibelunge Nőt«, 

középfelnémet népeposz, hatalmas szerkezetű s mély 
érzelemmel telt költemény. 38 énekben (»Kalandok«) 
elmondott tárgya két részből áll: az első Siegfried 
haláláról, a második Kriemhild boszujáról szól. Je
lenlegi alakja a XIII. szdból származik; külalakja a 
Nibelung-versszak (1. e.). Tíz teljes és tizennyolez 
töredékes kéziratban maradt fenn. Szerzőjének Pfeiffer 
a legrégibb német minnedalnokot, a kürenbergi (1. e.) 
lovagot tartja, de nézete ma már megezáfoltnak tekint
hető. Lachmann a Wolf-féle homéri elméletet alkal
mazta az eposzra s azt állította, hogy a N. nem egy
séges költői alkotás, hanem húsz balladaszerü, még 
most is biztosan megkülönböztethető népdalnak egé
szen külsőleges összefüzése. Ma azonban valószí
nűbbnek tartják, hogy a N. egységes mű, mely azon
ban kétségtelenül régibb hősdalokon alapul, csakhogy 
nem oly értelemben, ahogy Lachmann föltételezte; az 
őnézetének már a költemény versalakja is ellene szól, 
mely egyáltalán nem népies, hanem műköltőtől szár
mazó forma. A költő, kitől a N. mai alakját nyerte, 
lovag és műköltő volt; az udvari közönség számára 
irt, ennek felfogásához igyekezett közelebb hozni a 
népvándorlás mozgalmaiban gyökerező óriási alako
kat. Tehát a költemény nem oly népeposz, mint a ho
méri eposzok és a Kalevala, hanem középhelyet fog
lal el az igazi nép- és igazi műeposz közt, mint népies 

anyagnak tudatos feldolgozása. A költemény magyar 
fordítását Szász Károlytól bírjuk (1868,ujkiad. 1892); 
behatóbb ismertetését 1. Szász Károly, A világirodalom 
eposzai, 1882., Heinrich Gusztáv, A német irodalom 
tört. I. köt. 1886. Hunfalvy Pál szerint a N. utján ter
jedt el nálunk a hun-monda; szerinte a magyarok e 
költeményből hallottak először Attiláról s a hun nép
ről, a mi aztán okot adott nekik, hogy a hunok utó
dainak tartsák magukat. E vélemény Heinrich Gusz
táv (Etzelburg és a magy. hunmonda, Akad. értek. 
1881.) és Petz Gedeon (A magy. hun-monda, 1885.) 
kutatásai után nem sok valószínűséggel bir. 

Nibelungokv. N i f l u n g o k , a német monda szerint 
Nibelung (= a köd v. alvilág fia) királytól származó 
északi törpe néptörzs, mely megmérhetlen kincsek (a 
Nibelungenhort) birtokában volt. Nibelungtól Zsig
mond németalföldi király fia, Siegfried elvette a kin
cset s nejének, Kriemhildnek adta jegyajándékul, ki
től ismét férjének gyilkosa, tronjei Hagen vette el s 
Bingen mellett a Rajnába sülyesztette. 
Nibelung-versszak, epikai költeményekben gyak

ran használt versszak, mely 4, párosan rimelő nibe-
lung-sorból áll. A régi német költészet nibelung-sorát 
hét emelkedés és az ezekhez csatlakozó esések alkot
ták, még pedig ugy, hogy a sor első felében 4, a 
másodikban 3 emelkedés volt; a versszak utolsó 
sorának második fele 3 helyett 4 emelkedéssel birt. 
A rimek mind himrimek. A magyar n.-versszak azon
ban a modern ném. n.-versszak mintája szerint ala
kult: a sorok első fele negyedfél, a második 3 jam-
bus-lábból áll. Ily alakban honosította meg irodal
munkban Garay János, ki sűrűn használta. Arany 
János a >Csaba királyfi* (1. e.) egyes töredékeit szin
tén ezen formában irta. A trilógiának tervezett mű 
első versszaka igy hangzik: 

A múlt idők homályán megszólal egy rege, 
Mint elhaló mennydörgés, fülemben éneke ; 
Mint nagy vizek morajját, melytől zúg a vadon, 
Vérrel folyó napok bús panaszát hal lgatom. 

Szász Károly a Nibelung-ének fordításában szintén 
használta; az eposz első versszaka ez: 

Világhíres csodákat beszélnek ős regék, 
Dicsteljes daliákat, harezok történetét, 
Zaját vig ünnepeknek, siralmas bánatot , 
Boszut, mely földet renget — most ily csodákat halljatok. 

Nicaea (most Isnik), az ó-korban virágzó város 
Bithyniában (Kis-Azsia), 325. az arianusok és 787. 
a képrombolók ellen tartott közzsinat. 1206—61. a 
Laskaris által alapított görög császárság székvárosa. 

Nicaragua, közép-amerikai köztársaság, területe 
123.950 km1, 282.845 lak. K.-en a Karibi tenger, 
ny.-on a Csendes oczeán mossa partjait, nagy tavai: 
a N. (9500 km2) és Managua tó, k.-en a Mosquito-
part terül el. Földje termékeny, fő kiviteli czikkek: 
nyers gummi, kávé, indigó, arany, ezüst, bőrök, 
sárga- és czedrusfa, banánok. Lakói: indiánok, mu
lattok, négerek, európaiak és vegyülékek. Feloszlik 
8 kerületre, élén 1890 óta Chanez Ignácz elnök áll. 
Fővárosa Manaqua, azelőtt León. 1521. fedezték fel. 

Nicaragua-csatorna, a közép-amerikai földszoro
son át tervezett csat., melynek útja a Nicaragua tón 
és ennek a Karibi tengerbe torkoló lefolyásán a Rio 
S. Juan-on fog vezetni. 
Nicaraguafa, az Ujgranadában tenyésző cae -

s a l p i n a e c h i n a t á b ó l nyert fa, mely vörös festő
anyagot tartalmaz; ez az anyag csekélyebb értékű, 
mert szine nem szép. 
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Nicaragua tó (Cocibolco), tó N. közép-amerikai 
államban, 8800 km3, több sziget van benne (Omoto-
pec), lefolyása a S. Jüan a Karibi tengerbe. 

Nicol-hasáb, két hosszúkás mészpáthasábból áll, 
melyek tengelyükre 90°-nyi szög alatt álló oldalukon 
egybe vannak ragasztva. Fénysarkitási készülékek
hez használják. 
Nicolai O t t ó , német zeneszerző, szül. 1810. jan. 

9. Königsbergában, udvari karmester Bécsben és 
Berlinben, f 1849. máj. 11. Számos operája közül a 
legismertebb a »Windsori vig nők«. 
Nicolson V i lmos , angol természettudós, szül. 

1753. Londonban, f "• o. 1815. 1800. tette azon 
nevezetes fölfedezést, hogy a Volta oszlopnál a viz 
alkatrészeire bomlik, vagyis hogy a hydrogén a 
positiv, az oxygén a negatív sarkon válik ki. 

Nicot (kó) J á n o s , franczia diplomata, szül. 1530; 
1560 körül hozta be Portugálból, hcl mint követ 
működött, Francziaországba a dohányplántát, mely 
tőle nyerte latin (Nicotiana) nevét, f 1560. 

Nicotera G i o v a n n i báró, olasz politikus, szül. 
1828. Calabriában, 1848. résztvett a Bourbonok 
elleni lázadásban, 1857-ben szintén lázadás miatt 
életfogytiglani gályarabságra Ítélték, de 1860. Gari
baldi kiszabadította, 1860—61. vmint 1866. és 1867. 
annak csapataiban küzdött. A képviselőházban a 
baloldal egyik vezére, 1876—77. és 1891—92. bel
ügyminiszter volt. 

Nicotiana, dohány (1. e.). 
Nicotianin, C23H2aNs03, dohánykámfor, száraz 

dohánylevelekben foglalt alkaloid. Dohányszagu, 
keserű izü, igen illékony. A nyákhártyákat ingerli, 
belsőleg bevéve fejfájást és roszullétet okoz. 
Nicotin, C2oH24Na, a dohányban foglalt mérges 

alkaloid, sárgás v. színtelen, olajszerű, melegben 
teljesen elillanó, erősen alkalikus, levegőn megbar
nuló folyadék; szaga kellemetlen, bóditó, ize csipős. 
Vízben, borszeszben, aetherben könnyen, chloro-
formban nehezen oldódik. Levegőn megbarnul és 
sűrűn folyóssá lesz. Használták ideges szívdobogás, 
idült bőrbajok, hugyhólyaghüdés stb. ellen. 
Nicotinismus, a dohányzás káros hatása, 1. do

hányzás. 
Nictatio v. n i c t i t a t i o (lat.), pislogás, hunyorí

tás, rángásos szemhéjgörcs. 
Niczkifalva, község Temes m., 2049 lak. 
Niczky (Niez ki) grófok, a Ják nemzetségből eredő 

ősrégi család, első ismert őse Ebed ispán a XIII. szd 
elején élt. A grófságot 1705. N. K r i s t ó f udv. kan-
czelláriai tanácsos, G y ö r g y hétszemélynök fia sze
rezte meg, ki fokonként országbiróságig emelkedett; 
1780. végrehajtotta a temesi bánság visszacsatolá
sát és II. József alatt a közoktatásügy fő vezetője 
volt. Mint a helytartótanács elnöke f 1787. 
Nidificatio (lat.), fészkelés, fészekrakás. 
Niebuhr B a r t h o l d G y ö r g y , német történetiró és 

poht , sz. 1776. aug. 27., 1806. lépett porosz állam
szolgálatba, 1808. államtanácsos, 1816. porosz követ 
Rómában, 1823 óta előadásokat tartott Bonnban; f 
1831. jan. 2. Főművei: A rómaiak története, melylyel 
uj korszakot nyitott Róma történetének felfogásában. 

N :éce (francz., -ész), uuokahug. 
Niedermann G y u l a , orvos, a bpesti országos té

bolyda igazgatója, szül. 1839. decz. 22. Esztergom
ban. Orvosi tanulmányait a bpesti egyetemen végezve, 
főleg az elmekórtannal foglalkozott; 1865 óta egy. m. 
tan., s 1884. az orsz. lipótmezei tébolyda igazg. lett; 
az igazságügyi orvosi tanács tagja. Szakíró. 

Niederselters, falu Wiesbaden porosz kormány-
kerületben, 1472 lak., híres égvényes-konyhasós for
rásokkal, melyek vizét »selters-viz« néven palacz-
kokban szállítják mindenfelé. A XVI. szdban fedez
ték fel. 

Niederwald, hegyhát Wiesbaden porosz kormány-
kerületben, 343 m. magas. Rajta az 1870—71. há
ború emlékére emelt Germania nemzeti emlékszobor, 
melynek I. Vilmos császár jelenlétében történt lelep
lezésekor 1883. szept. 28. a socialisták dynamit-
merényletet terveztek. 

Niel Adolf, franczia tábornagy, szül. 1802. okt. 
4. Muretban, 1827. lépett a hadseregbe, 1853. had
osztálytábornok, 1857. senator, résztvett az 1859. 
olasz hadjáratban és Solferinónál nagy része" volt a 
győzelemben, 1867. külügyminiszter; újjászervezte 
a hadsereget; f 1869. aug. 14. 

Niello (a latin nigellustól, feketés), aranyba, 
ezüstbe, rézbe és bronzba vésett diszitmény, melyet 
feketés zománczczal töltenek ki; az igy díszített 
áru n. á ru , melyet a középkorban főleg Olaszor
szágban gyártottak; jelenleg Oroszországban Tula 
környékén űzik az ipar e nemét. 
Niemann, 1) A l b e r t , német énekes, szül. 1831. 

Exlebenben, előbb Hannoverában, 1866 óta Berlin
ben működik. Főleg wagneri darabokban és hős
szerepekben tűnt ki; — 2) Rudolf, német hegedű
művész és zeneszerző, szül. 1838. decz. 4. Wessel-
burenben, 1853—56. Moscheles és Plaidy tanítványa 
Lipcsében, 1873-ban művészeti körutat tett Német-, 
Orosz- és Angolországban. Mint zeneszerző főleg a 
kisebb génre darabokat és dalokat műveli. 

Niembsch von Strehlenau, Ler.au (1. e.). 
Niemen, hajózható folyó, Oroszországban, Minszk 

körül ered, Poroszországba Memel névvel lép be. 
Tilsit alatt Russ és Gilge ágakra szakadva a Ku-
rische Haffba szakad. 

Niemeyer, 1) Bódog , német orvos, szül. 1820. 
decz. 31. Magdeburgban, 1844. u. o. orvos, 1855. a 
kór- és gyógytan tanára Greifswaldban, 1860. Tü-
bingában; f 1871. Főműve: A különös kór- és gyógy
tan tankönyve, melyben a kórboneztant, élettant és 
élet-vegytant sikerrel egyesitette a klinikai észlelet
tel és gyógymóddal. — 2) Pá l , az előbbi féltestvére, 
szül. 1834. Magdeburgban, 1878. orvos Berlinben. 
Számos diagnostikai és népszerű orvosi munkát irt. 
Niente (ol.), semmi; 1. még dolce. 
Niepce (niepsz), 1) J ó z s e f N i c é p h o r e , a fény

képészet feltalálója, szül. 1765. márcz. 7. Chálonban, 
előbb katona, később magánember, 1824. állandósí
totta a camera obseura képeit, azután együtt műkö
dött Daguerre-el (1. e.); f 1833. jul. 3. — 2) C l a u -
d i u s M á r i a F e r e n c z , az előbbi unokaöcscse, szül. 
1805. jul. 26. St-Cyrben, t 1870. ápr. 7. A fényké
pészet és heliographia terén szerzett érdemet. 

Nieritz K á r o l y G u s z t á ^ , német iró, szül. 1795. 
Drezdában, 1841—64. iskolaigazgató; f 1876. Szá
mos elbeszélést irt a nép s az ifjúság számára; so
kat magyarra is lefordítottak. 

Nietzsche F r i g y e s , német iró, szül. 1844. okt. 15. 
Röckenben, 1869 — 79. a classica-philologia tanára 
Bázelben. Széptani és bölcsészeti műveket irt. Szem
baja és megzavart idegrendszere miatt megvált ta
nári állásától, hosszabb ideig kóborolt, 1889. téboly-
dába került. Ez idő közben irt müvein beteges álla
potának nyomai tükröződnek vissza. 

Niévre (nyévr) franczia departement, ter. 6817 
km2, 343.581 lak. Főhelye Nevers. 
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Ni fallor (lat.), ha nem tévedek. 
Niger, Afrika harmadik nagy folyama, Nyugot-

Szudánban, Nelia m., Kissi tartományban ered, 3 
forrásból származik és felső folyásában Djolibának 
nevezik. Sonsaudig majd keletre, majd ismét északra 
fordul, mialatt a Makelt felveszi, melynek torkolatá
nál elágazik, ezen ágat a Debo-lagunában felveszi és 
azután a Djimbala szigetet alkotja. Timbuktunál 
újra elágazik és keletre fordul a Szahara mentén, 
majd dkre, mely irányát megtartja torkolatáig. Útjá
ban a Gulbi-en-Giddit, a Kadunát (Lifun) és Igbege 
m. a Benuét veszi fer>utóbbival való egyesülése után 
Kvora a neve. Idda m. elhagyja a hegyvidéket, ez
után mocsaras deltát alkot (24.000 kma) s 11 
ágban ömlik a Guineai öbölbe; ágai közül kiválób
bak a Ris Nun a főág, a Bénin, Farcados, Brasz, 
Bonny. Hossza 4160 km., vizter. 2 mill. kma, széles
sége Kabara kikötő m. 1800 — 4000 m., csak Rabbá
tói (9° é. sz.) hajózható. Még a XVIII. szdban azt hit
ték, hogy a Nílusba ömlik, először Mungo Park skót 
orvos utazta be 1795—1797. Forrásait Zveifel és 
Moustier fedezték fel. Neve e berber szóból: gir = 
folyó ered. 

Nigger-olaj, a gyapotnövény magvából nyert vilá
gossárga, zsíros olaj, fajsúlya 0.926, gyenge szagú, 
0°-nál megmerevedik, nehezen szárad, az olajbogyó
ból nyert olaj hamisítására, szappankészítésre, kenő
cs világitószerül szolgál. 

Nigra K o n s t a n t i n gróf, olasz diplomata, szül. 
1827. jun. 12. Ivreában, 1856. a párisi congressus 
alkalmával Cavour titkára, 1859. teljhatalommal fel
ruházott biztos a zürichi békealkudozásoknál, 1860. 
nagykövet Parisban, 1876. Pétervárt, 1882. London
ban, 1885. Bécsben. 
Nigritia, 1. Szudán. 
Nihil humani a me al ienum puto, teljesebben: 

Homo sum; humani nihil a me alienum puto, ember 
vagyok, semmit, a mi emberi, nem idegen hozzám 
idézet T e r e n t i u s »Heautontimorumenos« ez. szín
müvéből (I, 1.) 

Nihil in intellectu, quod non ante in sensu (lat.), 
semmi sincs az értelemben, ami megelőzőleg az érzé
kekben nem volt, azaz nincs gondolat érzéki észrevé
tel nélkül, a bölcsészeti empirismus és sensualismus 
elve. 

Nihilismus (lat.), 1) azon bölcsészeti felfogás, mely 
szerint mindaz, a mit létezőnek és értékesnek szokás 
tartani, tulajdonképen nem létezik s értékkel sem bir; 
a lét ürességének, hiábavalóságának tana, mely az 
istent, lelket, eszmét mind tagadja s mely a vallás 
szempontjából körülbelül azonos az atheismussal; — 
2) politikai értelemben a gyűlölet minden iránt, mi 
az államban és egyházban mint a történeti fejlődés 
terméke fennáll. A politikai n. hazája Oroszország, 
hol épen a műveltebb felső és középosztályokban van 
elterjedve, melyek egy része a czári kényuralommal 
való elégedetlenségében az állam és társadalom egész 
modern szervezetét halomra akarja dönteni ugy, 
hogy semmi (nihil) sem maradjon meg belőle. 

Nihilisták, a „nihil" (semmi) v. a politikai nihilis
mus hivei Oroszországban; leginkább az ifjabb férfi
as nővilág köréből ujonezozzák magukat és titkos 
társulatokká szervezkedve, időnként félelmetes hata
lommá váltak. Az elnevezés maga Turgenyev egy 
regényéből (Apák és fiaik, 1861.) van véve. A n. elő
ször 1866. adtak magukról életjelt, midőn H. Sándor 
czár ellen sikertelen merényletet intéztek, 1874 óta 
számos merénylet és politikai gyilkosság indult ki 
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tőlük s végül magát II. Sándor czárt is megölték; 
III. Sándor czár ellen szintén többször terveztek me
rényletet és a borkii vasúti szerencsétlenséget, mely
nek a czár és neje majdnem áldozatul estek (1888. 
okt. 17.), szintén reájok vezetik vissza. Noha töme
gesen végeztettek ki v. fogságba vettettek, elfojtani 
a nihilista mozgalmakat még nem sikerült. Egy ré
szük külföldön él és onnan szítja a hazai mozgal
makat. 
Nihil probat, qui nimium prőbat (lat.), mitsem 

bizonyít, ki nagyon sokat bizonyít. 
Nihilum album, fehér s emmi , fehér, szent tar

talmazó zinkoxyd, melyet horgany- és ónhutákban 
nyernek melléktermény gyanánt; szemgyógyszer. 

Niigita, város Nippon japán szigeten, 46.000 lak. 
Kikötő, az európai kereskedelemnek megnyitva. 
Nikaea, 1. Nicaea. 
Nika-lázadás (nika = győzelem), a kékek és zöldek 

pártjának lázadása Konstantinápolyban I. Jusztinián 
császár ellen, 532. jan. 13 —19.; Belizár fojtotta el. 

Nikápoly v. N i kopo 1 i, város Bulgáriában, a Duna 
és Osem egyesülésénél, 5000 lak. Vár; kereskedelem. 
Nikápolyi ütközet, 1396. szept. 28-án vívatott 

Zsigmond magyar király és a keresztény szövetsé
ges fejedelmek 80.000 főből álló serege és a 200.000-
nyi török had között. A hadjáratban 10.000 franczia 
vett részt négy királyi herczeg vezérlete alatt, azon
kívül a burgundi hg fia, angol, olasz, lengyel és né
met harezosok, a János vitézek és a német rend lo
vagjai stb. Havasalföldön és Szerbián át vonulva 
Bolgárországba, elfoglalták Bodont s a Duna men
tén N i k o p o l i alatt találkoztak Bajazet szultán se
regével. Az ütközet a keresztények vereségével vég
ződött, kik 20.000 halottat vesztettek: Zsigmond 
kíséretével együtt hajón menekültKonstantinápolyba, 
honnan deczemberben tért Ragusán át haza. 

Nike (a római Victoria), a görögöknél a győzelem 
istennője, szárnyasán, pálmával és koszorúval ábrá
zolták. 

Nikel, majdnem ezüstfehér szinü, erősen fénylő, 
delejes, igen nyújtható fém, mely tisztán csak a me
teorkőben fordul elő, vegyületei közű! fo.itosabbak a 
vörös a r s e n n, mely nálunk Dobsinán, Zalatnán, 
Zsakaróczon. Gölniczen és Oraviczán található, a 
fehér n.-ércz Dobsinán, a d a n á i t v. g a r n i e r i t 
(felfedezője Jules Garnier franczia mérnök után), 
mely főleg Uj-Caledoniában található. Ez ásványok
ból nyerik a n.-t, ugy hogy először kénesvassal v. 
arzénnal keverve megolvasztják, majd oxydáló öm-
lesztésnek vetik alá; az igy nyert n.-t formákba öntik 
és v. koczka alakban v. rézzel keverve rud alakban 
jut kereskedésbe. Az évi termelést 18.000 q.-ra be
csülik, melyből több mint fele Németországra esik, 
mig a többi kül. Brasilia, Észak-Amerika, Ausztria, 
Belgium, Francziaország és Norvégia közt oszlik 
meg. A n. 0'i°/o magnesiummal való vegyítés után 
könnyen nyújtható, f. s. 8'9, paránysulya 58'6, ne
hezen olvad, nem oxydálódik, kén- és sósavban ne
hezen, salétromsavban könnyen oldódik; különféle 
ötvények (újezüst) előállítására, pénzverésre, vas és 
aczél bevonására és festékkészitményekre használ
ják; n. oxyd , az üveg- és porczellánfestészetben 
nyer alkalmazást; k é n s a v a s n. o x y d u l a m m o -
n iak , a galvanoplasztikában nikelezésre szolgál. 

Nikelkova, sárgaréz szinü ásvány, mely kénes 
nikelt (65°/o) tartalmaz, főleg Norvégiában, Pensyl-
vaniában, Joachimsthalban és Németorsz. (Nassau) 
található; n i k e l a n t i m o n k o v a (ullmannit), ólom-
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szürke, nikelt, antimont és ként tartalmazó ásvány, 
melyet főleg a Harz hsgben bányásznak; ni kel
a r z é n k o v a , ezüstfehér, nikelt, arzént és ként tar
talmazó ásvány, mely főleg a Harz hsgben és Stájer
országban található; mind a három ásványt nikel 
nyerésére használják. 

Nikelötvözet, n. ötvénye egyéb fémekkel; n. v a s , 
a meteorvasban található; n. r é z ö t v ö z e t , pénzverő 
fémül szolgál és mint pénzfémet használják Német
országban, Belgiumban, Brasiliában, Venezuelában, 
a korona-érték behozatalával nálunk is a 20 és 10 
filléres váltópénz n.-ből fog készülni; n. rézzel és hor
ganynyal ötvözve az új ez ü s t öt adja, melyet ezüst
tel ötvözve Svájczban pénzfémül használnak; a n.-ö. 
egy faja az a r g u z o i d , mely réz, horgany, ón, ólom 
ésn. ötvözete és dísztárgyak öntésére szolgál, továbbá 
a fehér n i k e l b r o n z , réz, horgany, ón és n. ötvö
zete, műszerkészitésre használják. 

Nikelpénz, 1. nikelötvözet. 
Nikelsárga, phosphorsavas nikeloxydul, melyet 

festékül, kül. kárpitszinezésre használnak. 
Nikinczi, község Szerem m., 1534 lak. 
Nikita, montenegrói fejedelem, 1. Miklós. 
Nikla, község Somogy m., 1245 lak. Temetőjében 

Berzsenyi Dániel síremléke, melyet 1860. jun. 14. 
emeltek. 

Nikobarok, az indo-brit kormány által 1809. elfog
lalt szigetcsoport (8 nagy és 12 kis sziget) a bengáli 
öbölben, ter. 1772 km9, 6000 lak. Az éghajlat igen 
egészségtelen; deportáló helyül szolgál Nancovry 
Camorta szigeten. 

Nikolajevszk, 1) megerősített kikötőváros Orosz-
Szibériában, az Amur m., 2000 lak.; — 2) kereske
delmi város Szamara orosz kormányzóságban, az 
Irgis m., 10.500 lak. 

Nikolajew, város Cherson dél-orosz kormányzó
ságban, a Bug torkolata m., 67.000 lak. Hadi kikötő. 
Nikolics, 1) F e d o r báró, orsz. képv., szül. 1836. 

jun. 7. Temesvárt; atyja, János 1854. nyert osztrák, 
1885. magyar báróságot, anyja Obrenovics Milos 
szerb fejedelem leánya. Jogi tanulmányait 1858. be
fejezve, 1861. orsz. képv., 1862. ügyvéd, 1865. ismét 
képv., 1882. Bosznia és Herczegovina katonai kor
mányánál polgári adlatus, 1884. titkos tanácsos és a 
főrendiház tagja, 1887 óta orsz. képviselő. — 2)Mi-
ron , főrendiházi tag és pakraczi gör. kel. püspök, 
szül. 1845. Miholjaczon (Szlavonorsz.), 1881. archi-
mandrita, 1888. püspök. — 3) S á n d o r , nyűg. zene
akadémiai tanár, a Budapesti magyar zeneegyesület 
és a Budapesti zeneművész-kör elnöke, a Magyar 
zeneiskola igazgatója, szül. 1834. márcz. 16. Aradon, 
hol atyja ügyvéd volt. Elvégezvén a gymnasiumot 
és a bölcsészeti tanfolyamot, 1850. a nemzeti szín
ház zenekarának tagja, 1854. Bécsbe ment, hol 
Sechter tanár alatt végezte tanulmányait, 1857. visz-
szatért és 12 évig volt vidéki színházak karmestere, 
1865. ismét a nemzeti színházhoz szerződött. Ugyan
ekkor volt a nemzeti zenedében a fuvola, a színi 
tanodában a zeneelmélet, az orsz. zeneakadémián a 
zeneszerzés tanára. 1889. nyugdíjba ment s ekkor a 
Magyar zeneiskola igazgatójává választották, hol 
azóta működik. Zeneakadémiai tanársága alatt szá
mos magyar zeneszerzőt képzett ki és nevelt. Zenét 
szerzett igen sok népszinműhöz, irt több egyházi 
szerzeményt is, mint a görög templom karmestere. 
A Philharmoniai társulat és az Orsz. zeneakadémia 
szervezésében jelentékeny része van. Zenei czikkeket 
is irt. 

Nikolincz, község Krassó-Szörény m., 1319 lak. 
Nikolincze, község Temes m., 3299 lak. 
Nikolsburg, város Morvaországban, 8000 lak. 

1621. decz. 31. békeegyezség II. Ferdinánd király és 
Bethlen Gábor fejedelem, 1866. jul. 26. előzetes béke 
Ausztria és Poroszország közt. 

Nikomedla, 1. Ismid. 
Nikopoli, 1. Nikápoly. 
Nikotin, 1. nicotin. 
Niksi ts , helység Montenegróban, azelőtt Herczego-

vinához tartozott, 1877. szept. 8. foglalták el a mon-
tenegróiak. 

Nil, Surateben használt kereskedelmi pénz = 100 
padan = 100.000 millió rúpia (1. e.). 

Nil admirari (lat.), semmit sem csodálni, Pythago-
ras elve; a lat. kifejezés H o r á c z t ó l ered (Epist. I, 6.). 

Nilsson K r i s z t i n a , svéd énekesnő, szül. 1843. 
aug. 3. Wexiöben (Svédország), 1864 óta Parisban 
és vendégszereplésen, 1872. Rouzaud bankár neje. 
Tüneményes soprán hangja miatt svéd csalogány
nak nevezték. 

Nilus ( szen t ) , Konstantinápolyban született elő
kelő családból, a világi élet örömeiről lemondva, 
420 körül fiával Theodulffal a Sinai hegy zarándo
kaihoz csatlakozott, f 450. Számos aszkétikus mű
vét legutóbb »Nili abbatis opera« czim alatt adták ki. 

Nilus, Afrika főfolyója, a Földközi tengerbe ömlik. 
Forrásának a Viktória tavat (Ukerewe Nyanzát; 
tartják, mely az egyenlítő d. részéről is gyűjt vize
ket. A Katonga folyó adja legtöbb vizét, mely betor-
kolásánál 180 m. széles, 25 m. mély, — s rövid 
folyásához mért nagy vízmennyisége azt gyanit-
tatja, hogy a ki nem kutatott Albert tó (1000 m. m.) 
lefolyása. De az összeköttetés megállapítva nincs; 
ha igy lenne, akkor az Alexandra tóból kijövő Kifu, 
mely az A.lbert tóba ömlik, alkotná felső forrását. 
Folyása feltárja Afrika egész belső orographiáját. Tá
mad egy magas fensik-táblán, a nagy tavak tábláján, 
hol a Viktória és Albert tavak partjai 1000—2000 m. 
magasak. A Viktoriából kijövő N., fehér N i l u s , 
sellőket alkot, majd a Gita Nsige és Kódja tavakon 
átfolyva Fauera helységtől 135 km.-re megoszolva 
300 m. esése van (Murchison-esések). E szakaszon 
neve Somerset N. Ez eséseknél hagyja el a nagy 
tavak tábláját s lejő a 700 m. m. tábla-fensikon 
fekvő Albert-tóba, melyen átfolyva Dufile (617 m. m.) 
és Lado (465 m. m.) között hajózhatlan sellőkön 
elhagyja a felső síkot. Ladonál alföldi folyó és Char-
tumig, miként alsó folyásában, teljesen papyrusos 
mocsarak között óriás kanyarulatokat tesz, sokszor 
az úszó papyrus-berkek között eltűnve. Itt hajóz
ható és vize több mint alsó folyásán (Chartumnál 
30 — 35.000 km3); Chartumnál veszi fel a Bahr-el-Asrak 
(Kék Ni lus ) folyót, mely a 2000 m. m. abessyniai 
fensikon a Tana tavából (1755 m. m.) ered, honnan 
1000 m. mély szurdokokba fut le. Chartumtól al
földi jellegét ismét elvesfeti s a sivatag táblájáról 
300 m. m.-ról 45 m.-re esik le. E szakaszon van hat 
hires sellője Aszuánig. Aszuántól a sivatag fensíkja 
peremeként két oldalról hegység szegélyezi a N. 
völgyet és deltát (1. Egyiptom). Kairónál két hatalmas 
ágra oszlik, a rosettei és damiettei ágra. Deltája 
negyedkori eredetű s a Kairóig benyúló hajdani 
tengeröböl helyén épült, lassan észak felé tolva a 
tengert s mindinkább a víz fölé emelve a deltát. A 
d. évi gyarapodása átlag 4 m.; s a hordott iszap
mennyiség 206,144.122 köbláb. A számos ágra 
(nyolcz főágra) megoszlott N. nem ömlik közvetlen 
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a tengerbe, hanem azon parti tavakba, melyek ren
desen csak egy keskeny gáttal vannak elválasztva a 
tengertől (Maizut, Edku, Rosette, Burlusz, Menzaié). 
E tavakat lassan tölti fel. A delta ősi cultura helye; 
magas gátak közé szorított csatornák szeldelik, ösz-
szekötvén a N. számos ágait. A főágakban van szi
getképződés. Tele van őskori romokkal. A delta 
területe 2.219.400 hektár; hossza 171 km., szé
lessége 208 km. A N. esése Kairótól torkolatáig 
0.04 m. Hossza a Nyanzával 7000 m., vizterülete 
3,496.000-4,000.000£ma. Pontos időben jelentkező 
vizáradása, mire számithat a fellah, biztosiíja a 
földművelést. Jun. 10. kezd áradni s a jövő zöldes 
viz a nagy tavak vize; az ár emelkedése előbb lassú ; 
de már jul. közepén sebes, mert az abessiniai hegyek 
vize (Kék Nil és Atbara) akkor érkezik. Az emelke
dés okt. 7-ig tart. A N. legmagasabb vízállása 62 
napig tart (aug. 27—okt. 27-ig). Ha a Fehér és 
Kék N. áradása összeesik, a viz 71/!—8 m. magas, 
s az elöntött deltának jó termése van. A legmaga
sabb vízállás három hónapi vízmennyisége 120 mil
liárd m8. Az ár magassága Aszuánnál 16—17 m., 
Kairónál 7 —8 m. A N. vízmennyisége Kairónál ala
csony vízállás mellett mp.-k. 3230 m3, legmagasabb 
vízállásnál 20.240 ms. 
Nílusi ló, viziló. 

Nimbus (lat.), eredetileg esős felhőt jelentett, to
vábbá dicsfény, fénykör, fénykoszoru, melylyel a 
régi művészek az istenek, római császárok és a 
szentek fejeit körülvették (glória). 
Nimes (ním), Gard franczia departement főhelye, 

70.000 lak. Élénk ipar (shawl, szőnyeg, illatszer) és 
kereskedelem (bor, szesz, selyem). Az ó korban Ne-
mausus; számos római régiség (amphitheatrum). 
Nimfák, 1. nymphák. 
Nimród, Kus fia, a biblia szerint Babylonia alapi

tója, szenvedélyes vadász. E névvel ma is ily va
dászt szokás jelölni. A magyar mondák szerint 
az ő fiai voltak Hunor és Magyar (1. hun-magyar 
mondakör). 
Nimwegen (Nijmegen), város Hollandiában a Waal 

m., 32.000 lak. Római régiségek, élénk ipar. Béke 
1678. aug. 10. és szept. 17. Franczia-Spanyolország 
és Hollandia közt, 1679. febr. 5. Franczia-, Német
es Svédország közt. 
Nincs-é elég sebed, ó népem, ami fáj? Hogy el

széledsz, mint a pásztor nélküli nyáj! Itthon még 
nemzet vagy, bár gyászba öltözött: Koldus földön
futó más nemzetek között. T o m p a : Levél egy kf» 
bujdosott barátom után. 
Nincs elveszve Lengyelország . . . Az ugynev. 

Dombrowsky-indulóból, melyet 1796-ban Bonaparte 
alatt Olaszországban énekeltek. 

Nincsen abban semmi vir tus , Verje meg a Jézus 
Krisztus! A »Ne higyj magyar a németnek . . .« (1. e.) 
kezdetű gunydal utolsó két sora. 
Nincsen olyan puszta inség, Hogy magának benne 

A halandó egy tenyérnyi Zöld virányt ne lelne; És 
ha ezt a szél behordta Sivatag fövénynyel: Megsi
ratja . . . de tovább megy Örökös reménynyel. A r a n y 
János: Enyhülés. 

Nincs uj a n a p a l a t t , Salamon Prédikátor köny
véből (1, 9) származó bibliai idézet. 

Nincs veszve bármi sors alatt, Ki el nem csügge
dett. V ö r ö s m a r t y bordalából a »Czilley és a Hu
nyadiak* ez. trag.-ban s Erkel »Bánk bán«-jában. 

Ningpo, város Tsekiang khinai tart., 250.000 lak. 
Kikötő, a khinai selyemgyártás középpontja. 

Ninive (Ninua), az assyr birodalom fővárosa a Tig
ris m. 606. Kr. e. a médek és babyloniaiak pusztí
tották el. 1843 óta ásták ki romjait Moszul közelé
ben. A monda szerint Ninos, Semiramis férje alapí
totta 2000 Kr. e. 

Ninon de Lenclos (-lánkló) A n n a , szül. 1616. f 
1706. Parisban fényes házat vitt; egyik törvénytelen 
fia V i l l i e r s , ki nem tudta, hogy ő az anyja, szerel
mes lett bele, s midőn a titkot megtudta, agyonlőtte 
magát. 

Ninos, Bel fia, az aszyr mondában Semiramis férje; 
tőle nyerte nevét Ninive. Fia Ninyas. 

Ninsi-gyökér, a sium ninsing nevű khinai növény 
gyökere, melyet Khinában mindennemű betegség 
ellen használnak. 

Niobe, Tantalus király leánya, a thebai Amphion 
neje, 12 gyermekére való büszke volta miatt meg
sértette Latonát, a miért azokat Apolló és Artemis 
nyilaikkal megölték; a kétségbeesett anyát Zeus 
örökké könyező kővé változtatta. Niobe történetét 
az ó-korban sok művész dolgozta fel. Híres az 1583. 
Rómában talált N i o b e - c s o p o r t o z a t (jelenleg Fló-
renezben), gypszmásolata a nemzeti múzeum elő
csarnokában. 

Niobe-essentia, benzoe-savas methylaether; illat
szerül használják. 

Nióbium, ritka fémelem, mely tantál kíséretében 
szokott előfordulni; a tiszta fém még nem ismeretes. 

Nipa, nipapálma, pálmafaj. A n. fructificans, Kelet-
Indiában, a Csendes oczeán szigetein nő, ehető gyü
mölcsöt és pálmabort szolgáltat; leveleit gyékény
fonásra stb. használják. 

Nippes (francz., nip), kisebb alakzatok, dísztár
gyak, melyeket az asztalra, szekrényre helyeznek 
ékitésül. 

Nippon, Japán főszigeteés tartom., ter. 226.579 km8, 
30,771.933 lak. Főhelye Tokió. 

Nirvána (szanszkrit = kialvás), a buddhismus 
szerint a legfőbb boldogság, mely az egyéni lét tel
jes megszűnésében, vagyis a nemlétben áll. E bol
dogság előfokát azon nyugalom képezi, melyet a 
világról való lemondás nyújt. 

Nis, város Szerbiában a Nisava m. 20.000 lak. 
Erősség, vasúti csomópont; a régi Nissus. 

Nisami (tkép. Abu Mohammed ben Jussuf seik 
Nissam eddin), perzsa költő, Gendséből, t "• o. 
1205. Irt 5 nagy költeményt (pents gents), továbbá 
28.000 distichonból álló divánt. 

Nisan (török rendjel), 1) i s z t i k á r török rendjel, 
alap. 1831.; — 2) i m t i a z török rendjel,alap. 1879.; 
— 3) i .-sefkat, török rendjel nők számára, alap. 
1880-ban. 
Nisard (-zár) D é s i r é , franczia irodalomtörténész, 

szül. 1806. márcz. 20. Chátillonban, 1844. tanár 
Parisban, 1850. az akadémia tagja, 1867. senator; 
f 1888. márcz. 26. Főműve: »A franczia irodalom 
története* magyarul is megjelent (ford. Szász K. 
Bpest 1878—80. négy kt.). 

Nishnij Novgorod, nagy-orosz kormányzóság, ter. 
51.274 km», l"/a mill. lak. Főhelye N. (Nishegorod) 
az Oka és Volga egyesülésénél 67.000 lak. A világ 
legnagyobb forgalmú vásárai (jul. 27-től 40 napig), 
élénk ipar. Közelében a petserszki barlangtemplom. 

Nishnij Tagilszk, az Ural legfontosabb bánya
helye Perm orosz kormányzóságban a Tagit m. 
30 000 lak. Arany-, ezüst-, platina-, réztelepek. 
Nisus (lat.), hajlam, ösztön, törekvés. 
Niszan, a zsidó naptár 1. hava (márcz.—ápr.). 
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Nithard, középkori német történetíró, Angilbert és 
Bertha, Nagy Károly leánya, fia, szül. 790. t 843.; 
Jámbor Lajos fiainak történetét irta meg. 

Nitraria Schoberi (charmyk cserje), a reaumuria-
ceákhoz tartozó cserje, mely Közép-Ázsia sivatag
jain és Dél-Oroszországban nő; bogyói az ottani 
népességre és az állatokra nagyon fontosak. 

Nitrátok, salétromsav sók. 
Nitril , az olyan vegyület, melyben az ammóniák 

(CH8) mindhárom hydrogén parányát valamely fém 
vagy széntartalmú gyök helyettesíti. 

Nitritek, salétromsavas sók. 
Nitrobenzin, 1. nitrobenzol. 
Nitrobenzol (nitrobenzin), süritett salétromsavnak 

benzolra való behatása utján keletkező, sárgás olaj-
nemü folyadék, mely keserű mandolaolaj szagú, csí
pős izü, vízben nem, aetherben és alkoholban oldó
dik. +3°-nál megmerevül, 205°-nál forr, szinitő 
anyagokkal a n i l i n t ad, miért is ennek előállítására 
és mesterséges keserű-mandolaolaj (mirban-szesz) 
gyártására szolgál. 

Nitrocellulose, lőgyapot (1. e.). 
Nitrogén, nitrogenium, a z o t , l é g e n y , N., színte

len, szagtalan, Íztelen elem, gáz, mely a levegőnek 
79%-át alkotja. Nem ég, az égést nem táplálja, a 
levegőnél könnyebb, vízben alig oldódik. A levegőn 
kivül előfordul oxygénnel mint salétrom és salétro
mossav, hydrogénnel mint ammóniák, szénenynyel, 
hydrogénnel és oxygénnel számos növényi és állati 
anyagban, a fehérnyékben (15—18%) és ezek szár
mazékaiban, tisztán előállítható a légkörbeli levegő
ből, melynek oxygénja vashydroxydul, izzó réz, 
phosphor v. pyrogallussav által elnyeletik. Salétro
mossavas ammóniák hevítve n.-t és vizet ad; szal
unak és veres chromsavas kálium hevítve n.-re, 
chlorkáliumra és chromoxydra bomlanak szét. F. s. 
0'97i; p. s. 14'0i; nagyon erős nyomás alatt folya
dékká sűríthető. 100 térfogat víz 0 foknál 2 035 térf., 
15 foknál 1'48 térf. nitrogént old fel. Égő testek 
benne kialszanak, állatok megfúlnak. A n. nagyon 
közömbös vegyület; egyes vegyületei nagyon állan
dók, mások, mint a fehérnyék, könnyen bomlanak; 
számos vegyülete hevesen robban. 

Nitrogéndioxyd, 1. nitrogénvegyületek. 
Nitrogénmonoxyd, 1. nitrogénvegyületek. 
Nitrogénoxyd, 1. nitrogénvegyületek. 
Nitrogénpentoxyd, 1. nitrogénvegyületek. 
Nitrogénsuperoxyd, 1. nitrogénvegyületek. 
Nitrogénvegyületek 1) n. m o n o x y d , k é j g á z , 

Ni20, színtelen gáz, mely salétromsavas ammóniák 
hevítése által fejlődik (1 kgból 182 lit. gáz fejleszt
hető), gyengén édeses izü és szagú, f. s. 1'527, nyomás 
és lehűtés által nehezen folyadékká sűríthető, vízben 
elég jól oldódik, az égést táplálja; belehelve előbb 
részegitőleg, majd érzéktelenítőleg hat; rövid műté
tekhez érzéktelenitő szer gyanánt használják. — 
2) N. oxyd , NO, színtelen gáz, előáll oxydálható 
anyagok (p. o. réz, kénessav) behatása által salét
romsavra, vaschlorürnek salétromsavas káliummal 
sósavval való hevítése által; erős nyomás és lehű
tés által folyadékká sűríthető, fajsúlya 1,039, a le
vegőn vörös gőzöket (n. superoxyd) fejleszt, vas-
gáliczoldat által elnyeletik, 20 térf. vizben oldható, 
nem gyúlékony; szénkéneggőzzel erős vegyhatályu 
lánggal ég el (Sell-féle lámpa), a kénsavgyártásnál 
használják. — 3) N. s u p e r o x y d , NiOa, előáll 
levegőnek n. oxydra v. salétromsavnak czukorra 
való behatása által, ólomnitrát hevítésénél, stb. 

Színtelen folyadék, 22°-ná! forr és barnavörös, fojtó 
gőzöket fejleszt, vízzel salétrom- és salétromsavat 
alkot. — 4) N. p e n t o x y d , Nia05 , a salétromsav 
anhydridje. 
Nitroglycerin (nitroleum, Nobel-féle durrolaj, glo-

noin), süritett salétromsavnak glycerinre való beha
tása folytán keletkező, színtelen és szagtalan olaj-
nemü folyadék; fajsúlya 1'6, csípősen édes izü, mér
ges hatású, vizben nem, alkoholban és aetherben 
oldható, +8°-nál megmerevül, ll°-nál megolvad, 
185°-nál forr, a szabad levegőn elég, de erős ütés v. 
nyomás folytán, továbbá 250°-on tul való hevítés 
következtében rendkívüli erővel felrobban. A meg
merevült n. kezelése nagy elővigyázatot igényel, a 
tisztátalan n. gyakran önmagától is felrobban. A n.-t 
robbantószerül használják kül. 3 rész kovasavval 
keverve (dynamit); lőgyapottal keverve a n. durr-
gelatint adja, mely kevés kámforral vegyítve, a vizzel 
szemben nagy ellentállást fejt ki és meghatározott 
módon készített gyutacscsal meggyújtva, hatásában 
a dynamitot jóval felülmúlja. A kevés lőgyapottal 
praeparált n.-ből készített dynamit a tiszta n.-ből 
nyertet hatásában jóval túlszárnyalja. N.-t hazánk
ban Pozsonyban, Zurányban (Mosón m.) gyártanak 
a Nobel-féle gyárakban, innen N o b e l - f é l e du r r 
o l a j n a k is hívják. 

Nitroleum, nitroglycerin (1. e.). 
Nitrolin, nitrosaccharose, salétrom és celluloseból 

álló robbanó szer. 
Nitromannit, mannaczukorból süritett salétromsav 

behatása folytán készített robbanó anyag, melyet 
d u r r m a n n i t n a k is hívnak. 

Nitrophosphát , sok nitrogént és phosphorsavat tar
talmazó trágyakészitmény. 

Nitroprussidok, bonyodalmas összetételű vegyü
letek, melyek cyánvegyületekből keletkeznek. Réz-
n i t r o p r u s s i d , halványzöld, vizben, alkoholban 
oldhatlan, illó olajok vizsgálására szolgál. 

Nitrura, salétrom, a régieknél: sziksó; n. cubicutn, 
chilesalétrom; n. flammans, salétromsavas ammó
niák ; n. prismaticum, kálisalétrom. 

Niveau (francz., -vo), szint, színvonal, vízszintes 
sik, pl. a víz tükrének sikja. 
Nivellálni, lejtmérezni, 1. lejtmérés. 
Niveus (lat.), hófehér. 
Nix (lat.), hó. 
Nix dájcs (tulajdonképen: nichts deutsch = sem

mit németül), nem tudunk németül. 
>«Nizam (tör.), rendes katona, ellentétben a redif-fel, 
honvéddel. 
Nizsna, község Árva m., 1217 lak. Olvasztókés 

hámorok. 
Nizza (francz., Nice), az Alpes-Maritimes franczia 

departement főhelye a genuai öböl m., 77.000 lak. 
Kikötő; levegője kellemes és enyhe (a leghidegebb 
téli napon 8.4.°, közép évi hőmérséklet 15.4°), miért 
is igen látogatott klimatikus gyógyhely. Tengeri 
fürdők; művirágok, befőttek készítése. 1860-ig N. 
szardíniái tartomány főhelye. 

Njassza (= tó), tó Afrikában a Zambesitől északra, 
550 km. hosszú, 25—55 km széles, mélysége néhol 
200 m. A Síre forrása. 1835. Cooley nevezte el. 

N. n., a nomen nescio (a nevét nem tudom) rövidí
tett jele, meg nem nevezett v. nem ismert név jelölé
sére szolgál. 

üő,feiuina, a különivaru növényeknél és állatok-
I nál az egyedek azon neme, mely a megtermékenyi-
I tendő petét szolgáltatja. 
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Nő (feleség, házastárs, hitestárs), a törvény és 
vallás szabványai szerint vele megesketett férfival 
közös háztartásban élő asszony. Jogi szempontból 
a n. ősidők óta külömböző megszorításoknak volt 
alávetve, rendesen férje hatalma alatt állt s nem volt 
teljes cselekvési képessége. Manap ezen megszorítá
sok nagyrészt megszűntek és nálunk is némely köz
jogi s politikai korlátozások kivételével magánjogi 
szempontból a férfival egyenlő jogokat élvez. Meg-
külömböztetnek hajadont, házastársat, özvegyet. 
Nobel Lajos, gyáros, szül. 1831. Stockholmban 

f 1886. Atyja E m á n u e l , mérnök találta fel a nitro-
glycerint, egyik testvére pedig a dinamitot. N.-féle 
robbanó anyagok gyára hazánkban is van. 
Nobel-féle durrolaj , nitroglycerin (1. e.). 
Nobel-féle robbanó anyagok, mindazon robbanó 

készítmények neve, melyeket a felfedező után elneve
zett gyárak készítenek, legfontosabb a nitroglyce
rin, a dynamit s a repesztő gelatin.. 
Nobelgarde (ném.), nemesi testőrség. 
Nobiling K á r o l y Ede, szül. 1848. ápr. 10. 1878. 

jun. 2. Berlinben egy ablakból kétszer lőtt serét
töltéssel I. Vilmos német császárra s megsebesítette, 
azután magát lőtte meg s f szept. 10. 
Nobilis (lat.), nemes, bőkezű; n.-tas, nemesség, 

nemeslelküség; n .-Utálni , megnemesiteni, nemes
ségre emelni. 
Noble (francz., nobl), nemes, nemeslelkü. 
Noblesse (francz., -lesz), nemesség, előkelőség; 

nemes érzület, előkelő szellem. N. o b i i g e (-h'zs), a 
nemesség kötelez (t. i nemes cselekedetekre, előkelő 
magatartásra). 

Noch-ügylet, 1. még-ügylet. 
Noé (Noáh), a biblia elbeszélése szerint jámbor 

férfiú, ki az özönvíz pusztulásaitól egy bárkában 
megmenekült gyermekeivel együtt. Fiai Sem, Ham 
és Jáfet. Neki tulajdonítják a bortermelés felta
lálását. 

Noe Henr ik Á g o s t , német író, szül. 1835. jul. 16. 
Münchenben, az Alpesekről számos művet, továbbá 
novellát irt. 

Nőegylet, nők által alapított egylet; czélja szerint 
v. általában jótékonysági v. különösen a nők érde
keinek (nőnevelés stb.) v. gazdasági érdekeknek 
szolgál. Nálunk is igen sok van és pedig országos, 
helyi és vármegyei egyletek, míg a magyar vörös
kereszt-egyletnek külön női osztálya van. 
Nőemancipatio v. nőkérdés, lényegében az a kér

dés, minő része van a nőnek az emberi polgároso
dás munkájában s minő jogokat igényelhet a társa
dalomban? A nő helyzete a különböző korszakokban 
és népeknél nagyon különböző volt, de egészben a 
férfiéhoz képest korlátolt maradt. Csak századunk 
harminczas éveiben indult meg nagyobb mozgalom 
a nőemancipatio vagyis a nő jogi és politikai egyen-
jogositása érdekében s számos gyakorlati ered
ményre vezetett. Sok oly foglalkozási kör nyilt meg 
a nő előtt, honnan régebben ki volt zárva. A tanítói, 
köztisztviselői stb. pályán ma mindenütt számos nő 
működik; néhol az orvosi s más tudományos pálya 
is megnyílt előtte; politikai, kivételesen szavazati 
jogot is gyakorol, de teljes emancipatiójára vagyis a 
férfival mindenben egyenjogositására irányuló törek
vések csak a szélső irányok híveinél keltenek vissz
hangot (1. nőnevelés). 

Nőemanczipáczió, bohózat S z i g e t i I.-től. 
Nogajok, tatár törzs Tauria és Stavropol orosz 

kormányzóságban és a Kubán és Lala közt, job

bára pogányok. A nogaj sikság az alsó Dnjepr m. 
32.485 km2. 

Nogáll, 1) J a n k a , irónő, szül. 1860. Gyulán, 1880. 
nőül ment Szabó Endre költőhöz; számos elbeszélést,, 
rajzot, tárczát irt; — 2) J á n o s , pergamoi felszentelt 
püspök, a váradi lat. szert, székesegyházi káptalan 
kanonoka, bölcsészettudor, iró, szül. 1820. jun. 14. 
Győrött, 1843. áldozár, azon időtől fogva működik 
az irodalom terén; irt néhány német munkán kivül 
számos magyar iskolai és hittudományi könyvet; 
fordította KempisTamás Krisztus követése ez. művét, 
mely több kiadásban jelent meg. 
Nógat, a Visztula keleti torkolati ága. 
Nógrád, község Nógrád m., 1507 lak. Sziklás dom

bon épült, most romban heverő várától kapta a 
megye nevét. 

Nógrád vármegye. Határai: Zólyom, Gömör, Pest, 
Heves és Hont vmegyék. Ter.: 435518 km2, 214.444 
lak. Hosszan nyúlik a Dunától fel az Osztovszki 
hsgig. Földje majdnem mindenütt hegyes, csak is a 
folyók völgyei szélesednek ki lapálylyá. E részén az 
Osztovszki-Vepor hsg az Ipolyig, ezen tul a Magyar 
Középhsg (1. e.) hegységei; a Karancs és Medve 
hsgek trachyt szigete valamint a Cserhát hsg. Leg-
tércsebb lapályai az Ipoly és Zagyva mellékén van
nak. Főfolyója az Ipoly mellékvizeivel és a Zagyva. 
D. része termékeny, a lakosok gabonát és bort ter
mesztenek. Számos az ásványos forrás. Községei 
számosak, de aprók. A trachyt kuphegyek alkalma
sak lévén a lovagvárak építésére, a festői romok 
számosak. Van 270 községe és egy r. t. város. 
Közigazgatásilag feloszlik 7 járásra, még pedig: 
balassagyarmati, füleki, gácsi, losonczi, nógrádi, 
szécsényi, sziráki járásokra. Tartozik a 60. és 25. 
cs. és k. hadkiegészítő kerülethez; a 16. honvéd
ezredhez és 51. sz. népfelkelési járáshoz. Az ország
gyűlésbe 6 képviselőt választ. Székhelye Balassa-
Gyarmat. 

N ó g r á d v m e g y e t ö r t é n e t e . A vármegye a ha
sonnevű vár körül keletkezett, mely a hagyomány 
szerint már a magyarok bejövetelekor fennállott. 
N. várán kivül Szécsény, Gács és Fülek várai voltak 
a vármegyei nemesség elhelyezkedésének központjai; 
amaz a Szécsényi kihalt családnak lőn főiészkévé, 
Gácsot a Forgáchok, Füleket a XIV. szd végén a 
Bebekek szerezték meg, a kik a vezérszerepet vitték 
a vmegyei életben. A XV. szd közepén Szécsény a 
husziták kezébe került. A mohácsi vész és Buda 
eleste után a vm. hosszú ideig ellentállott a töröknek, 
Fülek, Dévény, Kékkő, Gács és Somoskő várakkal 
fő védelmi vonala és védőbástyája volt a bányavidék
nek. Egyes várai azonban ismételten a törökök birto
kába kerültek. II. Rákóczy Ferencz idején a mozga
lom egyik kiváló mozzanata, a szécsényi gyűlés, a 
vm. területén játszódott le s ugyanitt volt 1710. jan. 
18. Vadkert és Romhány közt a végzetes ütközet, 
melytől Rákóczy bukása kezdődik. A főispáni tisztet 
a XVII—XVIII. szdban többnyire a Forgách család 
tagjai viselték. A vm. történetét megirta Mocsáry 
Antal: N. vmegyének históriái, 4 k. (1826.). 

Nőgyógyász, gyttaekologus, a nőgyógyászattal, 
mint különleges szakkal foglalkozó egyetemes orvos
tudor. 

Nőgyógyászat, gynaekologia, a gyógytannak a kü
lönösen nőknél előforduló betegségekkel és azok gyó
gyításával foglalkozó része. Ilyen női b e t e g s é g e k 
a különféle anyaméhbántalmak, a petefészek s egyéb 
női ivarszervek betegségei s fejlődési rendellenessé-
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gei, a hószám zavarai stb. A bpesti kir. raagy. tud. 
egyetem nőgyógyászati intézetének igazgatója dr. 
Tauffer Vilmos, egyetemi tanár. 
Nohl L a j o s , német zenészeti iró, szül. 1831. decz. 

5. Iserlohnban, 1861—72. Münchenben, 1872 óta a 
zene tanára Heidelbergában; f 1885. decz. 16. Meg
írta Mozart és Beethoven életét s még számos zene
történeti művet. 
Női betegségek, általában a női ivarszervekkel 

összefüggő betegségek. 
Noir animalisé (francz., noár), műtrágya, mészszel 

és szénnel kevert és megszárított ürülék. 
Noiré (-aré) La jos , német bölcsészeti iró, szül. 

1829. márcz. 26. Alzeyben. Számos bölcsészeti mű
vet irt. 

Noirmoutier (noármutjé), az Atlanti oczeánban 
fekvő 150 kma sziget, Francziaországtól ny.-ra. N. 
kikötővárossal, osztrigahalászat. 

Noisseville (noászvil), falu Metz közelében, 1870. 
aug. 31. és szept. 1. a németek győzelme Bazaine 
hadain. 

Nők az alkotmányban, vigj. T ó t h Kálm. (1871.). 
Nők iskolája, Moliére vígjátéka, fordította Szász 

Károly (1871.). 
Nola, város Caserta olasz tartományban, 8000 lak. 

Itt használtak legelőször harangot s itt t Augusztus 
császár 14 Kr. u. 
Nöldecke T i v a d a r , orientalista, szül. 1836-ban 

marcz. 2. Harburgban, 1872 óta tanár Strassburg-
ban. Számos a keleti nyelvekre vonatkozó művet irt. 

Nolens volens (lat.), akarva, nem akarva, akár szí
vesen, akár kelletlenül. 

Noli.me tangere (lat.), ne nyúlj hozzám, nebánts-
virág. 

Noli turbare c i r c u l o s m e o s ! (lat.), ne zavard 
meg köreimet, a mértani számításban elmerült Archime-
des (1. e.) szavai ama római katonához, ki őt erre 
megölte. 

Noma (gör.), vizi rák, az arcz- és szájtájék külta-
karójának üszkösödése, főleg oly gyermeknél, ki ka
nyaróban és vörhenyben szenvedett és nyomorúsá
gos viszonyok közt él. Kezelés: légváltozás, jó táp
lálkozás. 
Nomád nép, állandó lakhely nélküli vándornép, mely 

ott tanyázik, hol barmai jó legelőre találnak, Ázsiá
ban, Afrikában számosan, Európában csak Oroszor
szágban (lappok, tatárok) találhatók. Műveltségre 
nézve magasabb fokon állanak, mint a halász és va
dász népek. N. életet folytatni = vándor életet élni. 

Nomantia (gör.), a névből való jóslás. 
Nomarchia (nomos), Görögországban a tartomány 

elnevezése; n o m a r c h o s , tartományfőnök. 
Nom de guerre (francz., nón d'ger), harczi név, ré

gebben azon név, melyet vki a hadseregbe való be
lépésnél felvett; írók, színészek fölvett neve. 
Nomen (lat.), többes száma, n o m i n a , név. 
Nomenclatura (lat.), névjegyzék, névsor. 
Nomen et ómen (lat.), név és (egyidejűleg) előjel; 

rosszat jelentő, baljóslatú név. 
Nominális (lat.), névleges, nem valóságos, ellen

téte a reális. 
Nominális érték, névérték (1. e.). 
Nominalismus (lat.), a középkori bölcsészetnek 

azon iránya, mely szerint az általános (nemi) fogal
mak csak névleg (nominaliter) azaz gondolatban 
léteznek, a valóságban csak egyedek találhatók; ez
zel ellentétben a r e á l i s m u s az általános fogalmak 
objectiv létét védelmezte. 

Nomina sünt odiosa (lat.), nevek gyűlöletesek, 
azaz gáncsolásnál ne nevezzük meg az illető sze
mélyeket. 
Nominativus (lat.), a nyelvtanban: nevező vagy 

alanyeset (1. e.). 
Nomokanon (gör.), a görög-kel. egyházban egy

házi rendeletek gyűjteménye. 
Nomos (gör.), törvény. 
Nonchalance (francz., -salánsz), hanyagság, lassú

ság, közönyösség. 
Nonconformists (ang.), 1. dissenters. 
Nőnem, femininum, 1. nem. 
Nőnevelés, e téren jelenleg mindenütt átalakulás, 

forrongás nyilvánul, a mi összefügg a nőemancipatio 
kérdésével. Az ujitás hivei nemcsak uj jogokat akar
nak szerezni a nőknek, hanem uj életpályákat és 
keresetforrásokat is nyitni. Ez az, ami leginkább át-
alakitólag hat a n.-re. A törekvések csúcspontja az, 
mely az egyetemet is meg akarja nyitni a nőknek. E 
törekvések eddig legteljesebb sikert értek el Ameri
kában, a hol az egyetem minden facultása nyitva 
áll a nő előtt s ennek megfelelően vannak nőpapok, 
orvosok, ügyvédek és tanárok, még fiúk tanítására 
is. Európában legtöbb női hallgató a svájczi egye
temeken van, legnagyobb részt Oroszországból; 
egyetemre mehetnek Franczia-, Angolországban és 
Skandináviában is. Németországban, Ausztriában és 
hazánkban ki vannak zárva az egyetemről; épen 
azért indult meg ujabban mozgalom különösen az 
orvosi és bölcsészeti facultás megnyitása végett. E 
czélra tervezik a l e á n y g y m n á s i u m o k a t ; legújab
ban nyitottak meg egyet Zágrábban, Prágában és Bécs
ben. Tervben volt Budapesten is, ki is volt tűzve a 
megnyitás 1892. okt.-re, de elmaradt. Hazánkban a 
nőneveléssel foglalkozó intézetek a legalsóbb foktól 
kezdve számos fajból állanak. Ilyenek a kisdedóvó, 
elemi, polgári, felsőbb leányiskola, képezde (tanitó-
és kisdedóvó), ipar és kereskedelmi tanfolyamok, 
művészeti iskolák (festészet, zene, színészet, szü
lésznői tanfolyamok stb.). Mindez intézetekben az 
összes női tanulók és növendékek száma 1 millióra 
tehető (1891). így hazánkban az iskolák legtöbb 
faja nők számára is nyitva áll, jóformán csak a kö
zép- és felső iskolák (egyetem, műegyetem, akadé
miák stb.) vannak előlük elzárva. Hogy ezek meg-
nyilnak-e a közel jövőben, arról eltérők a né
zetek. A korszellem iránya szerint valószínű, 
hogy igen, még pedig az orvosi és bölcsészeti facul
tás. Elő fogja segitni e reformot egyebek közt az is, 
hogy a közös kormány Bosznia- és Herczegovinában 
női orvosokat is alkalmaz államszolgálatban. De 
bárminő lesz a megoldás, a n.-nek a nemi különbsé
get figyelembe kell vennie; ha keletkeznek is leány-
gymn.-ok, azok mindig különbözni fognak a fiú-
gymn.-októl s sokkal közelebb fognak állni a mi 
reáliskolánkhoz. Az egyetemen azonban nem tehető 
különbség a férfi és női Hallgatók között a tanulás 
tekintetében, legfölebb az esetben, ha női egyetemek 
keletkeznek, ami Amerikában már megtörtént. 

Nonius, igen kis hossz v. szög pontos mérésére s 
leolvasására készült műszer; nagyobb mérő pálcza 
v. köriv mentén mozgatható pálcza v. körív darab, 
melyen az egységnek megfelelő darab egygyel több 
v. kevesebb részre van osztva mint az előbbinél. Ne
vét a portugáli Nunez Perotól nyerte. 

Nonius (1. lovak ez. mellékletünket), rendesen pej-
szinü 156 — 180, sőt 186 cm. magas, fél v. egész 
kosfejü ló-törzs, melynek egyedei az egész országban 
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elterjedtek és minden használati ágra beváltak. 
Első ősük N. senior mén, melynek apja Orion, nagy
apja Manneton volt, hadi zsákmányként 1814. hoza
tott Francziaország rosiéresi méneséből. 1816. Mező
hegyesre kerülvén, ősapja lett a ma már világhírűvé 
vált N.-inénesnek. A Noniusok kezdettől fogva bel-
tenyésztésileg kezeltetvén, vérük megszilárdult. Mező
hegyesen ma két törzsben (a 168 cm. magasságon 
aluliak kis N. és a 168 cm. felüliek nagy N. névvel) 
külön ménesben tenyésztetnek. A kis N.-ok mint 
könnyű kocsi- és hátas-, az utóbbiak mint batár- és 
igás lovak nagy keresetnek örvendenek. Ujabban 
részint a vérfertőzés elkerülése, részint a kosfej ki
küszöbölése czéljából kitűnő eredménynyel angol 
telivérekkel keresztezték a N. kanczákat. 

Non multa, sed multum, 1. multum stb. 
Non ölet (lat.), nem büdös, állítólag Vespasianus 

császár mondta a pénzről, mikor Titus szemrehá
nyást tett neki az árnyékszékek megadóztatása 
miatt. 

Non omnia possumus omnes (lat.), nem tudunk 
mindnyájan mindent, L u c i l i u s (f 103. Kr. e.) sza
vai, azaz az egyik ezt, a másik azt tudja. 

Non omnis moriar (lat.), nem fogok egészen meg
halni (szellemem fenmarad), H o r á c z szavai (Ódák 
III., 30, 6). 

Nonpareille (francz., -rej), összehasonlithatlan, pá
ratlan ; a nyomdászatban apró betüfaj. 
Non plus ultra (lat.), ne tovább, felülmúlhatatlan, 

legkiválóbb. 
Non possumus (lat. = nem tehetjük), szentirás-

beli kifejezés; ezt felelte VII. Kelemen pápa VIII. Hen
rik angol királynak, ki Arragoniai Katalinnal való 
házassága felbontását követelte tőle. Azóta e szavak
kal szokták jelezni a római curia vonakodását a tőle 
kért engedmények megadására. 

Non quis, sed quid (lat.), ne (azt nézd), ki, hanem 
mit (mond). 
Non scholae, sed vi tae discimus (lat.), nem az 

iskolának, hanem a (gyakorlati) életnek tanulunk, 
az ifjabb Seneca 106. leveléből. 
Nonsens (lat.), esztelenség, képtelenség. 
Nonum prematur in annum (lat.), a kilenczedik 

évig visszatartandó (a költői mű pihenjen kilencz 
évig, mig nyomtatás alá adod, hogy javíthass rajta), 
Horácz , Ars poetica 388. vers. 
Nonvaleur (francz., -őr), a mi elvesztette értékét, 

kül. elértéktelenedett részvényről, értékpapírról. 
Nopcsa, 1) Elek báró, Ferencz fia, orsz. képv., 

szül. 1848. A bécsi Theresianumban tanult, 1866. 
mint tiszt vett részt a hadjáratban és megsebesülve 
fogságba került, 1872. gazdálkodva, 1887 óta orsz. 
képviselő. — 2) F e r e n c z báró, a királyné főudvar
mestere s a főrendiház tagja, szül. 1815. márcz. 14. 
Farkadin, Erdélyben. Katonai pályán működött 
1843-ig, aztán nagy utazásokat tett, 1861. Hunyad 
megye főispánja, 1867. államtitkár az ő Felsége 
személye körüli minisztériumban, majd Erzsébet 
királyné főudvarmestere, 1873. a Lipót-rend nagy
keresztjét nyerte. 

No popery (ang. = nem kell a pápistaság), egy
kor az angol protestánsok jelszava. 

Norbert, szent, szül. 1085 körül, kanonok Xan-
tenben és Kölnben, 1121. a premontrei rendet alapí
totta, 1126. érsek Magdeburgban, f 1134. jun. 6. 

Norcicz-Seló, község Zágráb m., 1191 lak. 
Nord, franczia departement, ter. 5681 km2, 736.341 

lak. Főhelye Lille. 

Nordau M i k s a , német iró, szül. 1849. jul. 29. 
Pesten; orvos, mint német iró Parisban él. Számos 
munkát irt, melyek közül magyarra is fordítottak. 
Nordenskjöld (nűrdensöld) Adol f Er ik báró, 

svéd utazó, szül. 1832. nov. 18. Helsingforsban, 
1858 óta a földtan tanára Stockholmban, 1864—76. 
több ízben kutatta a Spitzbergákat, Grönland nyu
gati vidékét, a Kari tengert és a Jeniszei torkolatát; 
1878—80. behajózta az egész szibériai tengert és a 
Behring-szoroson tért vissza Európába; ezzel meg
oldotta az u. n. é.-keleti áthajózás régi problémáját, 
1883. Grönland keleti részét járta be. Utazásait 
megírta. 
Nordenskjöld-tó, a szibiriai Jeges tenger része a 

Taymir félsziget és az uj-szibiriai szigetek közt. 
1878. N. körülhajózta. 
Norderney, az Északi tengerben fekvő porosz szi

get, ter. 6 kma, 2800 lak. Látogatott tengeri fürdő. 
Nordhausen, város Erfurt porosz kormánykerü

letben, 27.000 lak. Középiskolák; dohány-, szesz- és 
sör-gyárak. 

Nordkyn, Norvégia és az európai szárazföld é.-i 
csúcsa, 71° 12' é. sz. alatt. 

Nördlingen, város Schwaben bajor kormánykerü
letben 9000 lak. Középiskolák, tanítóképző, gót szé
kesegyház. Közelében Sl. Johannisbad gyógyfürdő. 
1634. a császáriak győzelme a svédeken, mely egy 
időre egész Dél-Németország sorsát eldöntötte. 

Norfolk (norfok), 1) angol grófság, ter. 5488 km», 
456.474 lak. Főhelye Norwich; — 2) város Virginia 
észak-amerikai (Egy.-Á!l.) államban a Chesapeake 
öböl m., 22.000 lak. Hadiflotta-főállomás; — 3) brit
ausztráliai sziget, ter. 44 kms, 700 lak. Azelőtt de-
portálási hely. 

Norfolk-traber ló, állítólag hollandi eredetű ló-
fajta, melynek mai átalakulásához az angol telivér 
nagyrészt hozzájárult. Nagy ügető képességű,jszine 
szürke, deres v. sárga. Mezőhegyesen e törzsből kü
lön ménest alakítottak. 

Nori Alpesek, 1. Alpesek. 
Noricum, római provincia, Fhaetia és Pannónia kö

zött, a mai Felső- és Alsó-Ausztriának a Dunától 
délre fekvő részén kivül Stiria, Karinthia és Salzburg 
vidékének legnagyobb részét magába foglalta. 15. 
Kr. e. hódittatott meg. Nevezetesebb városai voltak: 
Lentia (Linz), Juvavia (Salzburg), Virunum (Klagen
furt) és Celeia (Cilii). 
Nőrím, kéttagú rím, 1. rím. 
Norinberga, 1. Nürnberg. 
Norinbergi arany, 51WU arany és ugyanannyi 

ezüsttel vegyitett rézötvény. 
Norinbergi áru, rövidáru (1. e.). 
Norinbergi tojás, a Hele Péter által 1500 körül 

Norinbergben szerkesztett zsebóra. 
Norinbergi tölcsér, Harsdörffer német iró »Poeti-

scher Trichter« (Nürnberg, 1648.) ez. műve után ke
letkezett kifejezés a nagyon gyorsnak Ígérkező taní
tási módok jelölésére. Nálunk Kövi Imre iglói tanár 
1880. adott ki egy kis füzetet ily czimmel: >Norin
bergi tölcsér vagy hogyan khet a legrövidebb idő 
alatt a törtekkel való számolást alaposan tanítani és 
tanulni.* 

Norinbergi viola, a chlórkészités alkalmával hátra
maradt hulladékból nyert phosphorsavas mangán 
oxydulammoniak, mely festékül szolgál. 

Norinbergi zöld, horganyoxyddal és sulypáttal 
kevert chromzöld, mely a kereskedésben különféle 
szinváltozatokban fordul elő. 
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Norma (lat.), zsinórmérték, szabály, mintakép. A 
könyvnyomdászatban azon rövidített könyvczim, 
mely minden iv első lapján lent helyet foglal. 

Normális (lat.), a szabályszerűség kifejezése; a 
mértanban a merőleges vonal neve. 

Normál-iskolák, mintaiskolák a tanitóképezdék 
mellett, hol a tanítójelöltek az oktatásban gyako
rolják magukat; nálunk áll. elemi népiskola. 
Normál munkanap, az ujabb munkásmozgalmak 

befolyása alatt számos állam meghatározta a gyári 
munkaadókra nézve a napi munka legnagyobb idő
tartamát. A munkaidő naponkint 10 órában fogadta
tott el, gyermekek és nőkre nézve 8 órában. 

Normál súly, pontosan készített súlymérték, mely 
a hatóság őrizetére van bizva; minden más súly
mérték ennek alapján készül. 

Normanapok, kath. országokban oly napok, melye
ken nyilvános mulatságokat tartani nem szabad; pl. 
hamvazószerda, nagypéntek stb. 

Normandia, régi franczia tartomány, melyből 
Seine-Inférieure, Eure, Orne, Calvados, Manche de-
partementek alakultak, ter. 29.545 kma, 2,517.595 
lak. Főhelye Rouen. A XV. szdban került Franczia-
országhoz, 1066 óta herczegei angol királyok is 
voltak. 
Normandiai lóhere, a vörös lóherének (trifolium 

pratense) nagyon erőteljes növésű válfaja, nedves 
meleg éghajlaton díszlik. 

Normann boltozat, 1. boltozat. 
Normann ló, Francziaország ős lófajtája, mely 

Norlblkkal, később (1830.) angol telivérrel való ke
resztezés által a már külön fajtát alkotó kiváló ké
pességű anglonormann lófajtát adta. 

Normannok, germán eredetű népfaj, mely őshazá
jából, Skandináviából a IX. és X. századok folyamán 
hajóin nagy rabló hadjáratokra indult, s Európa kü-
lömböző pontjain, egész a Földközi tenger közepéig 
megvetve lábát, több országot alapított. A legelső n. 
invasio a Karolingok alatt Francziaország északi ré
szét támadta meg, hol Rollo a X. szd elején a nor
mandiai herczegséget alapította. A keresztségben 
Róbert nevet nyert Rollo egyik ivadéka, Hóditó Vil
mos 1066. elfoglalta Angliát. A középtengeren a n. 
már a IX. szdban Görögországig nyomultak; 1027. 
Rajnulf nevű vezérük Nápoly mellett földterületet vett 
birtokba, melyen Aversát építtette. Innen foglalták el 
1038. Siciliát, 1040—43. Apuliát. Guiscard Róbert 
(1056—85.) egész Itália déli részét bírta s fölvette a 
herczegi czimet, mialatt testvére I. Roger Siciliát a 
saracenoktól másodszor meghódította. Ennek fia 
II. Roger a két országot egyesítve 1130. Paler-
móban Nápoly és Sicilia királyává koronáztatott. 
A n. egy harmadik csoportja v a r é g név alatt a 
IX. században Oroszországba ment, a szláv tör
zseket leigázta és a novgorodi fejedelemség meg
alapításával megvetette az orosz birodalom alapját. 
A n. egy része északnyugat felé terjeszkedve, Grön
landon át Amerikába is eljutott és Karolináig hatolt; 
felfedezésük azonban a későbbi századokban fele
désbe ment. 
Normann szigetek (Csatorna-szgk), a La Manche 

csatornában fekvő brit szigetek: Jersey, Aurigny, 
Guernsey, Sercq (Sark), ter. 195 kma, 89.000 lak. 
Hadászati szempontból fontosak. 

Normatív (lat.), szabályozó, zsinórmértékül szol
gáló, példányszerü. 

Nornák, az északi mythologiában olyan végzet
istennők, minők a párkák. 

Norris V i l m o s E d w a r d , angol regényíró, szül. 
1847. nov. 18. Londonban, nagy utazásokat tett a 
külföldön. Számos regényt irt. 

Norrland, Svédország legészakibb tartománya, 
ter. 243.182 kma, 526.474 lak. 

North F r i g y e s lord, Guilford gróf, angol állam
férfiú, szül. 1733., 1770 a kormány tagja s intézke
dései miatt fogtak fegyvert az észak-amerikai gyar
matok az anyaország ellen. 1782-ben visszalépett, 
1783. Fox-al uj kabinetet alapított, mely azonban 
rövid életű volt, mert ez év decz.-ben megbukott; 
t 1792-ben. 
Northampton (northémptn), angol grófság, ter. 

2549 km2, 302.184 lak. Főhelye N. a Nen m. 52.000 
lak. Az angol czipőgyártás főhelye. 

Northbrook (bruk) T a m á s G y ö r g y B a r i n g 
gróf, Sir N. Francis Thornhill Baring szabadelvű 
miniszter (1796—1866.) fia, szül. 1826 , a képvise
lőház és több izben a cabinet tagja, 1868. hadügymi
niszter, 1872 — 76. Kelet-India főkormányzója. 1876. 
a felsőház tagja, 1880—85. tengerészminiszter. 
Northon-féle kút, csőkút, melyet ugy állítanak 

elő, hogy a vascsöveket a vizvezető rétegig leverik. 
Northumberland (northömberlend), angol grófság, 

területe 5221 km», 506.096 lak. Főhelye Newcastle 
upon Tyne. 

Norvégia (svéd Norrige, dán Norge), királyság, a 
skandináv félsziget északi és nyugati részén fekszik, 
ter. 325.423 km8. 1,999.176 lak. Számos fjord nyo
mul földjébe, így a varanger, throndjhem, porsonger 
és hardanger, a partok előtt több sziget (Magerő, 
Seiland, Sorö, Lofotok). Emelkedései a Sulitjelma 
(1880 m.), a Dovrefjeld keleti részén a Snehátta 
(2321 m.), a legnagyobb hómező a Jostedals Brám 
(1600 m.), a félsziget legmagasabb csúcsa a Gald-
höping (2560 m.). A legkiválóbb folyó a Glommen, 
az éghajlat az ország é.-i fekvéséhez képest enyhe. 
Vannak: egyetem (Cristiania), nép-, közép-, polgári 
iskolák, képezdék. A lak. északnémet származású, 
vannak lappok és finnek; jobbára ág. evangélikusok. 
Az államforma alkotmányos királyság. N. 1814 óta 
Svédországgal personal-unioban áll, a törvényhozást 
a storthing (114 tagú képviselsőház) gyakorolja. 
Az ország 20 megyére (amt) és 56 kerületre oszlik. 
A katonai szolgálat kötelező és 13 évig tart, a had
sereg 3 részre oszlik (sorhad, honvédség, népfölke
lők). Fővárosa Christiania. Régi lakói nordméndek v. 
norrönek, germánok, kik külön királyok alatt éltek. 
Harald Harfagar egyesitette a népet, de az általa 
behozott hübérrendszer miatt a szabadok tömege
sen kivándoroltak. A kereszténység 1000 körül hono
sodott meg. Akaimari unió 1397-ben Dániával és 
Svédországgal egyesité, a kiéli béke 1814. Svéd
országhoz csatolta. 

G a z d a s á g i é le t . A földmiveléssel kevesen foglal
koznak, az összes területből csak 2400 kma van mű
velés alatt. Az állattenyésztés a lakosság nagyobb 
számarányát foglalkoztatja; a vadászat (kül. rén
szarvasra és prémes állatokra) vmint a halászat (tőke
halra, heringre, rozmárra) nagyon elterjedt. A terület 
24°/o-áterdő borítja s az erdészetet okszerűen űzik. A 
bányászat termékei vas, ezüst, réz, kobalt és chróm, 
kőszén és kénkovag. Az ipar kezdetleges, de egyre fej
lődik; főleg a nyersanyagok feldolgozására irányul. 
Fejlettebb a szeszipar, papírgyártás, vasipar, hajóépí
tés, főleg a faipar. A kereskedelem legnagyobb része a 
tengeri k., a belkereskedelem támogatására számos 
csatorna, 1600 km. hosszú vasút és 7500 km. h. táv-
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iróhuzal szolgál. Az északibb részeken úgyszólván 
csak cserekereskedés dívik. A bevitel évenkint mint
egy 140 millió koronára, a kivitel 110 millióra rug. 
Főbb behozatali czikkek: gabona, szövet és fonal, 
gyarmatáru, fémáru, hajók,és gépek. A kivitel főbb 
czikkei halak, fa és jég. A pénzegység a korona, 
mely 100 öre-re oszlik; értéke = 56 kr. aranyban 
= VI, márka. 1882. jul. 1. óta a súly- és mértékrend
szer tekintetében a méterrendszer dívik. 

Norvég nyelv és irodalom. A n. nyelv a germán 
nyelvekhez tartozik, s az északi v. skandináv nyelv
nek (1. e.) nyugati ágát alkotja. A X[V. szd végével 
megszűnt irodalmi nyelv lenni, kiszorult a dán nyelv 
elölt s csak különféle dialektusai élnek az ország 
hegyes vidékein. Szdunk elején azonban az ország
nak Dániától való elszakadása (1813.) után erős 
nemzetiségi mozgalom indult meg, mely részben a 
népies nyelvjárások alapján, részben mesterséges 
utón uj irodalmi nyelvet hozott létre, melynek szá
mos irója és költője támadt. Az első korszak 1830-ig, 
a második 1848-ig, a harmadik ettől kezdve napjain
kig tart. E legújabb korszak költői közt oly kiváló 
szelleir.e'< vannak, kik a külföldi irodalmakra is jelen
tékeny befolyást gyakoroltak s részben jelenleg is 
gyakorolnak, mint Björnson és Ibsen a szinmü terén, 
Kielland a regényírásban. 
Norwich (norrics), Norfolk angol grófság főhelye 

a Yare m. 101.000 lak. Ipara a XVI. szdban ide 
menekült flámek által előmozdítva, igen élénk volt, 
jelenleg selyem- és bőrárukat szolgáltat. Gazdag 
középkori épületekben (normann székesegyház). 
Nosce te ipsum (lat.), ismerd meg tenmagadat. 
Nosema, hasadógomba faj (baktérium), mely a se

lyemhernyók p e b r i n nevű betegségét okozza. Elő 
szőr Quatrefages észlelte a betegséget, Guérin és 
Menneville fedezték felanosemát (nosema bombycis), 
melyet a betegségélősdijének Lebert és Frey jelentet
tek ki. Pasteur (Études sur les maladies des vers á 
soie) mutatta ki fejlődésmódját és a betegség ellen 
való óvakodás módját. L. Babcs, Bakterológia. 
Nőshimes, hermaphrodita, 1. himnős. 
Nosocomia (gör.), betegápolás. 
Nosocomium (gör.), kórház. 
Nosogenesis (gör.), a betegségek keletkezése és 

fejlődese. 
Nosologia (gör.), kórlényegtan. 
Nosopoeticus (gör.), kórnemző. 
Nosszi Bé ( = n a g y sziget), vulkanikus afrikai sziget 

Madagaszkár északi részén, ter. 293 km!, 7800 lak. 
A franczia hatalom egyik afrikai főhelye. 

Nostalgia (gör.), honvágy. 
Nőstény, az állatoknál a nőnemű egyedek nemé

nek megjelölése. 
Nostoc, a nostochaceák rendjébe tartozó moszat

faj. A nostoc commune, egész Európában nő nedves 
talajon; eső után zöld, kocsonyaszerü tömeggé 
duzzad. 
Nostradamus (tkép. N o t r e D a m e M i h á l y ) csil

lagász, szül. 1503. decz. 14-én St-Remyben, IX. 
Károly udvari orvosa Francziaországban, jóslásai
val (»Centuries«) tette nevét ismertté; f 1566. jul 2. 
Nostriflcatio (lat.), tulajdonképen befogadás; kül

földön szerzett oklevelek elfogadása hazai főiskolák 
által, minek következtében a külföldi oklevél ugyan
olyan jogokat ad az oklevél birtokosának, mint a 
hazai. Eszközli a főiskola tanácsa A bécsi orvosi 
egyetemen szerzett oklevelek nálunk n. nélkül is ér
vényesek. 

NOTTURNO 

Noszairok, a Libanonon és az Orontes körül lakó 
mohammedán vallású (síiták) syr nép. 
Nőszenv, hysteria, 1. méhszenv. 
Nőszés, nemzés, szaporodás. 
Nőszirom, iris, növény a nősziromfélék (irideae) 

rendjéből. A v i o l a n., i. florenlina, levele kardalaku, 
gyökere violaszagu, virága illatos, kék v. fehér, alul 
sárgán erezett. A p o m p á s n. v. k é k l i l iom,* , ger-
manica és a r e d ő s n., i. pnmila, virága fehér, ibo
lyával tarkázott. Az i. biflora hazája Szibéria és 
Portugália, virága sötét ibolyaszínű; az i, persica, 
belső szirmai fehérek, a külsők kéklő gyöngyszinüek, 
középen sárgás foltokkal, az i. susiana hazája Kis-
Ázsia, honnan 1573 ban hozták be Angliába. Ked
velt kerti virágok. 

Noszlop, község Veszprém m., 1892 lak. 
Noszlopy G y u l a , orsz. képviselő, sz. 1845. decz. 

8'. T.-Varsányon. Jogot végzett, Nagyváradon tör
vényszéki jegyző, majd 1880 igalbiró, azután gazdál
kodott, 1892. orsz. képviselő. 
Nosznai föld, Nösner Land, a szászok igy neve

zik Besztercze vidékét. 
Nősztehetetlenség, impotentia coeundi, 1. impo-

tentia. 
Noszvaj , község Borsod m., 1444 1. 
Nóta (lat.), jegy; jegyzék; kis nyugta. 
Nóta benc (lat., rövidítve nb.), jegyezd meg jól. 
Notabili tas (lat.), tekintély; tekintélyes egyéniség. 
Notables (francz., notábl), előkelők; a társadalom 

azon tagjai, kik rangjok, müveltségök stb. által ki
válnak; XVI. Lajos a forradalom előtt többször ta
nácskozásra hivta össze ama kor franczia előkelőbb-
jeit; utoljára 1788. 

Nóta infidelitatis (lat.), 1. hűtlenség. 
Notalgia (gör.), hátfájás. 
Nota-per, hütlenségi per. A hűtlenséggel vádolt 

ellen indított bünper, mely azonban tekintettel arra, 
hogy a vádoitnak vagyonáról is intézkedett, polgári 
pernek bélyegét is magán hordotta. Indította a kir. 
fiscus mint felperes, ítéletet mondott a kir. tábla. Sza
bályozták az 1715. és 1723. országgyűlések. 
Nótár ius (lat.), a magyar nótárius: jegyző. 
Nótás Kata, népszínmű G y ő r y V.-tól. 
Nótázni, régi magyar jog szerint valakit nota-

perbe fogni. 
Nothnagel H e r m a n n , orvos, a bécsi egyetemen 

a belgyógyászat tanára, szül. 1841. szept. 28. Alt-
Lietzegörickeben, 1872. tanár Freiburgban, 1874. 
Jenában, 1882 óta Bécsben. Főleg a gyógyszertan és 
az idegbetegségek köréből irt becses műveket. 

Notificatio (lat.), hirdetés, tudósítás, különösen a 
váltói óvásról való értesítés. 
Notirozni (lat ), jegyezni; n o t i c z - k ö n y v , jegyzék. 
Nőtlenség, coelibatus, nálunk jogi jelentősége nin

csen; a rómaiaknál a nőtlenek és gyermektelen há
zastársak magasabb adóval voltak terhelve, ugyan
ezt tervezik Francziaországban. 
Notórius (lat.), általánosan ismert, hírhedt. 
Notre-Dame (notr dám), Szűz Mária franczia 

elnevezése. Parisban, a Cité szigeten (régi belváros) 
épült gót székesegyház, két 71 m. magas toronynyal 
és óriási nagy haranggal. 1163. kezdték építeni. 
Nott ingham (-hém), angol grófság, ter. 2136 kms, 

445.599 lak. Főhelye N. a Trent m. 212.000 lak. 
Csipke- és gyapotharisnya-gyárai kiválók. Közelé
ben druidabarlangok. 
Notturno(ol.), éjjeli v. esti zene; érzelgős, románcz-

szerü zongoraszerzemény, főleg Chopin művelte. 
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Nougat, czukros tésztából készített sütemény man
dulával keverve. 

Nouméa, Uj-Kaledonia franczia gyarmat (Óceánia) 
fővárosa, 5000 lak. 

Noumenon (gör.), észfogalom, a jelenségekben az 
érzékfeletti, melyet csak a szellem foghat fel, ellentét
ben a p h a e n o m e n o n - n a l , az érzékileg felfogható 
tüneménynyel. 

Nőuralom, vigj. S z i g l i g e t i E.-től (Teleki-jutal
mat nyert 1862). 

Nous dansons s u r un v o l c a n (francz., nu dan-
szon szűr őn volkán), vulkánon tánczolunk, Sal-
v a n d y franczia diplomata szavai, melyeket a júliusi 
forradalom előestéjén az orleánsi herczeg (Lajos 
Fülöp) tánczestélyén mondott. 

Nouveauté (francz., nuvóté), újság, újdonság, uj 
divatczikk. 

Nova, község Zala m., 1244 lak. 
Novaja Semlja (Nova Zembla), Archangel orosz 

kormányzósághoz tartozó sziget az Északi Jeges 
tengerben, ter. 91.816 kma. A Vaigats szigettől a 
kariai ut választja el. Csak déli részén van gyér la
kosság. 

Novak Kami l l , a gyulai kir. tvszk elnöke, szül. 
1841. szept. 25. Kőrös-Ladányban. 1863. pesti itélő 
táblai joggyakornok, 1865. békésmegyei főispáni 
titkár, 1867. békésm. bíró, 1872. békésgyulai tszki 
elnök, 1886. egy ideig bpesti tszki alelnök, s még u. 
a. évben újra békésgyulai, illetve 1891 óta gyulai 
tszki elnök. 

Nova Posoniensia (lat. = pozsonyi újdonságok), 
a hazai hírlapirodalom legelső terméke; 1721-ben 
indult meg Pozsonyban, de a következő évben már 
megszűnt; leljes példánya egy könyvtárban sincs 
meg. 
Novara, a n.-i olasz tartomány főhelye 20.000 1. 

Székesegyház (XI. szd), 1849. márcz. 23. Radetzky 
győzelme a piemontiakon. 
Novara-expeditio, a »Novara« osztrák-magyar 

fregattá földkörüli utazása 1857 — 59., Wüllersdorf-
Urbair parancsnoksága alatt. 

Novatio (lat.), njitás, perújítás. 
Növedék, accessio, azon mellékdolog, mely a fődo-

loggal természetes fejlődés következtében egyedül 
akképen, hogy annak elválhatlan alkatrésze; ilyen pl. 
a gyümölcs a fához viszonyítva, a fa a talajhoz viszo
nyítva. A n. a fődolog sorsát követi (accessio cedit 
principali). 

Novella, 1. beszély. 
Novellák, a justiniani törvénykönyv harmadik és 

utolsó része, tartalmazza a codex befejezése után a 
császárok által kibocsátott constitutiókat. A pan-
dektajog szempontjából csupán a Justinián által ki
bocsátott 165 n. bir érdekkel. Eredetileg görög 
nyelven jelentek meg, latinul az Epitome Julianiból 
ismertek. 

Novellette (ol.), beszélyke, csekélyebb terjedelmű 
elbeszélés. 
Novellista, beszélyíró, elbeszélő. 
November, őszutó v. Sz.-András hava, a régi ró

maiaknál a kilenczedik (innen a neve: novem = 
kilencz), ma a tizenegyedik hónap, 30 nappal. 

Növendékujj , azon ujj, mely a kisujj és a közép-
ujj közt van ( g y ü r ű s u j j ) . 

Növény-állatok, zoophyták, alakilag a növények
hez közelálló állatfajok, mint szivacsok, burá-
nyok stb. 

Növényboncztan, phytotomia, 1. növénytan. 

Növények, szerves lények, melyek az állatoktól az 
öntudatos mozgás és az érzés hiánya tekintetében 
különböznek. Ezen meghatározás azonban csak nagy
jában állhat meg, mert vannak alacsonyabb rangú 
állatok, melyeknél a mozgás öntudatossága alig nyo
mokban s az érzés is legfeljebb érzékenység alakjá
ban mutatkozik, mig vannak másrészt növények, 
melyek nagyon bonyolult és czélirányos mozgásokat 
végeznek (p. o. a rovarevő növények), s a legkülön
félébb behatások iránt érzékenyek, bár ezen érzé
kenység öntudatos érzéssé soha nem változik. A n. 
elemi szerve a növényi sejt; ez górcsővi nagyságú 
képződmény, mely élő protoplasma anyagból és ezt 
fedő cellulose-burokból áll. A legalacsonyabb n.-ek 
egyetlen sejtből, a magasabb rendűek számos, kü
lönféle szövetekké elkülönült s csoportosult sejtből 
állanak, melyekhez (az edényes növényeknél) sejtso
rokból fejlődő edények csatlakoznak. Minden maga
sabb rendű növényen megkülönböztethető a tengely 
(szár és gyökér) és az oldalsó szervek (ágak és leve
lek). A g y ö k é r sohasem hajt rügyeket, leveleket és 
csúcsán korán elhalt sejtekből álló g y ö k s ü v e g v. 
g y ö k v é r t (spongilla) van, mely az alatta tovább 
képződő sejteket takarja s a növekedő gyökérnek a 
talajba való behatolásnál védő hüvelyül szolgál. A 
fő g y ö k é r a tengely egyenes meghosszabbodása a 
földbe, a m e l l é k g y ö k e r e k oldalvást a szárból 
erednek. A s z á r v. t ö r z s némely esetben a föld 
alatt, vagy a vizben foglal helyet, de rendesen a ta
laj fölött van és legmagasabb kifejlődését a fatörzs 
alakjában éri el, a földalatti szár tőkévé vagy gyök-
törzszsé (rhizoma), gumóvá v. hagymává alakul. A 
törzs viseli a leveleket, virágokat és a gyümölcsöt. 
Főtengelyéből kinyúló melléktengelyei a g a l y a k 
(rami) és á g a k (ramuli). Mig a tengelyképleteknél 
(gyökér, szár) a csúcs növekszik, addig a leve lek
nél , melyek a szár legvégső, fiatal részén fejlődnek, 
először a csúcs jelenik meg és a növekvés az alapon 
folytatódik. A levelek, mint az ágak, a törzs oldal
képletei, de eltérőleg az ágaktól, magukhoz hasonló 
képletet nem hoznak létre és czéljuknak megfelelő, 
az ágakétól eltérő alakot vesznek fel. Helyzetük és 
rendeltetésük szerint csira-, fedő-, lomb- és virágle
veleket különböztetnek meg. (L. Levél és virág I. ez. 
mellékletünket.) Olyan levélen, melynek minden része 
megvan, hüvelyt (vagina), nyelet (petiolus) és lemezt, 
vagyis magát a sajátképeni levelet lehet megkülön
böztetni; a lemezt a különböző lefutású erek (costae) 
hátózzák be. A v i r á g o n megkülönböztetik a külső, 
rendesen zöld levélkört, a k e l y h e t (calyx) s a belső, 
más színű p á r t á t (corolla), vagy csak egy levélkör 
van jelen, ez a lepel (perigonium). A virág lényeges 
alkotórészei a h imek v. p o r s z á l a k (stamina) és 
az a n y a , t e r m ő v. b i b e s z á l . A legtöbb virág
ban a hím a termővel együtt van; ez h i m n ő s v. 
p á ro s élt ü virág (flores hermaphroditici); k ü l ö n -
é l t ü v. ö z v e g y (fi. d^clini) a virág, ha a főrészek 
közül csak egyik van jelen. Ha csak hímek vannak, 
ez a h í m v i r á g (fi. staminigeri), jele Q71 ; ha csak a 
termő van jelen; az a női , t e r m ő v. m a g v a s vi
rág (flores pistilligeri), jele 9- M e d d ő azon virág, 
melyben sem hím, sem termő nincs, mint pld. o. a 
kék búzavirág kerületi virágoeskái. Ha a hím és 
termő virágok egy növényen vannak, a növény és 
virág e g y l a k i (flores monoici), pld. o. kukoricza, 
tök; ha egyik egyénen csak hím, a másikon c=ak 
termő virágok vannak, az k é t l a k i (flores dioici;, 
p. o. boróka, nyárfa, kender, komló; ha pedig páros-
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I. Teljes tulipán. 
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4. Teljes jáczint. 
5. Egyszerű jáczint, 

6. Tavaszi sáfrány. 
7. Jóféle sáfrány. 
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9. 10. Cyclam
en. 

II. Szibériai csilla. 
12. Perui csilla. 
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. 
17. D

íszes liliom
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Növénytani rendszerek. I. 
Linné rendszere. 

A) Virágos növények (nyilvánnőszők), phanerogamae. 
I. sereg. Egy hímesek, monandria, egy szabad hím (porszál) van 

egy pároséltü (hímnős) virágban. 
II. „ Kéthímesek, díandria, 2 szabad hímmel. 

III. „ Háromhímesek, triandria, 3 szabad bím. 
IV. „ Négyhímesek, tctrandtia, 4 szabad, egyenlő hím. 
V. „ Öthimesek, pentaildria, 5 szabad hím. 

VI. „ Hathímesek, liexandria, 6 szabad, egyenlő hím. 
VII. „ Héthímesek, hcptandria, 7 szabad hím. 

VIII. „ Nyolczhímeseft1, octandria, 8 szabad hím. 
IX. „ Kilenczhímesek, enmandria, 9 szabad hím. 
X. „ Tizhímesek, dékandria, 10 szabad hím. 

XI. „ Tizenkéthímesek, dödckandria, 11—19 szabad hím. 
XII. „ Huszhímesek, ikosandria, 20 vagy több hím a kehely 

széléhez nőve. 
XIII. „ Sokhímesek, polyandria, 20 vagy több hím a virág ten

gelyén áll. 

Ezen I—XIII. seregben az anyák száma szolgál a 
rend alapjául, p. o. 1. rend : egyanyások, monogy-
fíia: 1 termo egy bibével; 2. rend: kétanyások, 
dígynia: 2 termo v. egy termo két bibével, stb. 
11. rend: tizenkétanyások, dodecagynia .* 11—12 
termővel; 12. rend: sokanyások, polygnia: 12-nél 

több termővel. 

XIV. KétfŐbbhímesek, didynamia, pároséltü virágok két hosz-
szabb és két rövidebb szabad hímszállal. 

1. rend : Nyitva termők, gymnospermia .* a virág 
közepén 4 (v. 2) mély ha'sitéku maggal. 

2. rend: TokgyürnÖlcsüek vagy rejtett magvuak, 
angiospermia: a magvakat tok veszi körül. 

Négyfőbbhímesek, tetYddynatnid, 4 hosszabb, 2, rövidebb 
szabad hímszállal. 

( 1. rend: Táskásak, siliculosae. 
\ 2. rend : BeczŐsek, siliquosae. 

XVI. ,, Egyfalkások, monadelphia, a- hímszálak összenőve csövet 
alkotnak, mely az anyát eltakarja. 

XVII. „ Kétfalkások, diadelpllia, a hímszáíak két egyenlő vagy 
nem egyenlő csoportba nőnek. 

XVIII. „ Sokfalkások, polyadelphia, a hímszálak több nyalábban 
nőnek. 

A XVI—XVIII. s.-nél a rendek alapjául a hímek 
száma szolgál. Tehát 3, 4, 10, 20, sokhímesek, tri, 
ietra, deka, ikosi, polyandria, stb. megfelelő 

számú hímmel. 

XIX. „ Egyiittnemző^syngeiiesia, a 5 hímszál szabad, a him 
gömbök (portokok) összenőve csövet alkotnak, melyen 
a bibe kinyúlik (a természetes rendszerben a fészke- * 
sek [compositae] rendje). 

1. rend: Mindnősek, syngenesia aeqtialis: csupán 
nős virágokkal. 

2. rend: Nősözvegyek, 5. SUperflua: a külső vi
rágok csupán termővel, a belsők pároséltüek, ter
mékenyek. 

3. rend : Nős szüzek, 5. frustrafiea: a belső vi
rágok csövesek, pároséltüek és termők, a szélsők 
nagyobbak és magtalanok. 

4. rend; Nőtlen özvegyek, 5. necessaria.' a belső 
virágok hímek, a szélsők nősek. 

5. rend: Elkülönzöttek, s. segregata.' pároséletü 
virágok, mind külön csővel. 

XX. Anyahímesek, gyncttldria, a hímgömb (portok) a magzat 
tetején, a bibéhez közel nyugszik. 

1. rend: egyhímes. 
2. rend: kéthímes. 
3. rend : hathímes. 

XXI. Egylakiak, -tnonoecia, a hímes és magvas (nos) virágok 
ugyanazon növénytörzsön vannak. 

í 1—5. rei 
} 6. rend : 
( 7. rend : 

rend : 1—5. v. sokhímes. 
egyfalkás. 
több fal kás. 

XXII. Kétlakiak, dioecia, a hímes és magvas virágok különböző 
növénytövön vannak, pároséltü virágjuk nincs. 

1—10. rend: 1—12 hímes. 
11. rend : sokhímes; 
12. rend : egyfalkás. 
13. rend : sokfalkás. 
14. rend : együttnemzők. 

Vegyes viráguak, polygamia, hímes, magvas (nős) 
pároséltü (hímnős) virágok ugyanazon növényen. 

1. rend: egylakiak, mind a 3 fajta virág u. a. 
növényen. 

2. rend: kétlakiak, a pároséltü és különéltü virá
gok 2 növénytörzsön. 

3. rend: háromlakiak, mind a 3 fajta 3 külön 
növényen. 

B) Virágtálanok (rejtvenőszők), cryptogamae. 

XXIV. Yirágtalanok, cryptogamia, virágok, hímek, termő hiány
zanak. 

1. Zuzmók, Jilices. 
2. Mohok, musci. 
3. Moszatok, algae. 
4. Gombák, fungi. 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 



Növénytani rendszerek. II. 
D e C a n d o l l e t e r m é s z e t e s r e n d s z e r e . 

/. Edényes növények, plantae vasculares, edénynyalábokkal. 
/ a) esés 
< b) pán 
l c) pár 

1. Kívülről növök, exogenae (kétszikűek) 
fájuk kívülről vasragodik. 

a) csészeviráguak, choristopetalae. 
pártavíráguak, gamopetalae. 
pártanélküliek, monochlamydeae. 

2. Belülről növök, endogenae, 
A) virágosok (egyszikűéi 
B) virágtalanok (harasztok). 

*- {tj Z¥?rJ££^H^&s.oginae 

II. Sejtes növények, plantae celltilares, cdénynyalábok nélkül. 

1. Levelesek, foliaceae ; szárral és levelekkel: mohok. 
2. Leveletlenek, aphylleae; a szár és levél között külömbség nincsen. 

Endlicher István (pozsonyi) természetes rendszere. 
1. Telepes növények, ihallophyta, sejtekből állanak, szár és levelek nélkül : 

A moszatok és zuzmók környezetükből veszik táplálékukat. 
A gombák élősködők. 

Száraz növények, cormophyia: 
1. tetőn növök, acrőbrya ímohok, harasztok). 
2. kerületen növök, amphibrya (az egyszikűek). 

3. tetőn és kerületen növök acr amphibrya (a kétszikűek) 
a) nyitvatermők, gymnospermae. 
b) sziromtalanok, apetalae. 
c) forrt- v. egyszirmuak, gamopetalae. 
d) szabad- v, többszirmuak, dialypetalac. 

Természetes (válogatott, eklektikus) rendszer. 

Spóratermő, gyökér, szár 
és levél nélküli sejtes nö

vények 

iP 
Hl to 
^ 3 r* 

r- í 

m, 

Növénykörök (typusok). 
Termékenyítő szervük nincs 

T. Telepes nő-
vények (Ihallo-

phyta) 

II. M9hok, 
(muscineae) 

Osztályok (classis). 
1. Ősnövények, protophyta. 

Termékenyítő 
szervük van 

A sejtekben van chlorophyll 2. 

A sejtekben nincs chlorophyll 3. 
A sejtek egy részében van, a 

másikban nincs chlorophyll 

Moszatok, algae és a csil
lagos levelii characeák. 
Gombák, fungL 

b) Zuzmók, lichenes. 

( A teonéstokszerüí ^ J ^ ^ S ^ ^ ^ f . ^ 
^ PJ ^ y ^ keresztben reped fel, süveges 

III. Edényes 
virágtalanok 
(crypLogamae 

vasculares) 

A telep a spórán 
kivül képződik; 
a spórák mind -

egyenlők (iso-
sporeae). 

A kétlaki telep a 
spórából alig lép 
kí; a spórák kü
lönböző nagysá
gúak és értékűek 
(heterospöreae) 

Termés (sporangium) a nagy 
levelek hátsó lapján hajszál-
képletekbol alakult 

Termés a szárhegyen átido
mult örves levelekből; leve
lük hüvelynemű 

Termés az úV száron, a látszó 
gyökerekhez közel, levélfüg
gelékből 

Termés a sarjak hegyén a le
velek tövében, vagy kÖz"fcl 
hozzá a levél felszínén , . , 

4. Májmohok, hepaticae. 
5. Lombmohok, musci. 

6. Harasztok jilices, a kigyó-
nyelvfélékkel ^ophioglofí-
seae). 

7. Zsurlók, equisetaceae. 

Vízi harasztok, rhizo-
carpeae, 

Korpafűfélék, lycopodia 
ceae. 

Magról szaporodó száras, 
gyökeres növények edé
nyekkel es sziklevéllel, 
cormophyta cotyledonea 

IV. Virágzó 
növények 

(phanerog amae) 

A magvak nem zárt gyümölcsben magrejtő nél
kül fejlödnek 10. Nyitva termők, gymiio-

spermeae. 

{
A magban egy 

sziklevél . . . . 11. Egyszikűek, moiiocotylc-
dones. 

A magban két 
sziklevél. . . . 12. Kétszikűek, dicotyledöíieS. 



NÖVÉNYEK 
1275 

NÖVÉNYI BETEGSÉGEK JV 

éltii és különéltü virágok ugyanazon növényen vegyest 
fordulnak elő, az v e g y e s v i r á g ú (plánta poly-
gama), a virág pedig felemás (fi. polygami), p. o. 
napraforgó, juhar, szilfa, vadgesztenyefa. (L. Levél 
és virág ez. melléklet.) A virágok egyesével v. cso
portosan ülnek a bizonyos törvények szerint elága* 
zódó virágnyélen; utóbbi esetben a virágzat lehet 
gombvirág (capitulum), virágserleg (hypanthodium) 
lepényvir. (coenantium), fészekvir. (anthodium, cala-
thium), ernyő (umbella), füzér (spica), barka (amen-
tum), torzsa (spadix), toboz (conus, strobilus), fürt 
(racemus), sátor (corymbift), ecset (anthelae) stb. féle 
virágzat. A hímek fonalalaku szálak (hímszál, fila-
menlum), melyek tetejükön gömbbel (hímgömb, por
tok, esete, antherae) végződnek. A hímgömb rende
sen két-, ritkábban egy- v. négyrekeszü, benne van
nak a h i m s e j t e k (virágpor); ezek apró, sárga por
szemek, melyek mindegyike egy-egy sejt. Ezen sejtek 
alkotják a magasabb rendű növények termékenyítő 
sejtjeit s megfelelnek az állatok ondószálcsáinak. Ha 
a virágpor kifejlődött, a portokok belső v. külső ol
dalukon, v. fedelükön felpattannak s a szél vagy a 
rovarok a hímsejteket (virágport) széthordják. Ha a 
virágpor ily módon u. a. fajú növény termőjébe jut, 
az megtermékenyül. A t e r m ő alsó, többnyire vasta
gabb, tágultabb része a m a g z a t v. m a g h o n (ova-
rium, germen), középső vékonyabb része a b i b e 
s z á l (stylus) és felső része a b i b e (stigma), mely 
a hímszálak befogadására szolgál; a termő levélnemü 
szervekből (carpellum) alakul. A m a g z a t belseje 
egy v. több rekeszü: ezen rekeszekben vannak azon 
rügyecskék, melyekből a magvak lesznek; ezek a 
pe ték v. m a g r ü g y e k (ovulae), melyek analógok 
az állati petével. A peték foganatos megtermékenyü-
lése (kötés) után a magzatból a g y ü m ö l c s (1. e.) 
fejlődik, mely á l g y ü m ö l c s , ha alkotásához a mag
zaton kivül a virág egyéb részei is hozzájárulnak. 
A gyümölcs egészen éréséig magában hordja a pe
tékből alakult magvakat. A mag, mely nem egyéb 
mint megérett pete, a termés belső falához van erő
sítve a m a g l é c z (funiculus) által, melynek helye a 
magon mint folt megmarad: ez a mag k ö l d ö k e 
(umbilicus). A mag részei a m a g h é j (integumentum) 
és a magbél (nucleus), melyben a c s i r a (embryo, 1. 
csira) van. A csirában fejlődő sziklevelek (cotyledo-
nes) száma szerint megkülönböztetnek e g y s z i k ű 
(pl. monocotyledones) és k é t s z i k ű (pl. dicotyledo-
nes) növényeket. Kettőnél több sziklevelük csak a 
tűlevelű fáknak van. Azon növényeket, melyek por-
tokokkal és magrügyekkel ellátott virágokkal birnak, 
virágzó (virágos) n.-nek (pl. phanerogamae) neve
zik szemben azon növényekkel, melyek s p ó r á k ut
ján szaporodnak s r e j t v e n ő s z ö k v. v i r á g t a l a n 
n.-nek (pl. cryptogamae) neveztetnek. Eltekintve az 
egysejtű moszatoknál és gombáknál észlelhető egy
szerű sejtoszlás, valamint a tenyészrügyek, gumók, 
hagymák, bujtás, ojtványok által való szaporodási 
módoktól, melyekhez az alsóbb világtalanoknál fel
lépő spóraképződés csatlakozik, a kétféle nem ellen
tétessége már korán mutatkozik. Már némely mosza
toknál és gombáknál két, bár egymáshoz hasonló 
rész működik közre a nemzésnél; de már más mo
szatoknál és gombáknál a két nem az állatokhoz 
hasonló módon elkülönül, ugy hogy a hím elem mint 
spermatozoid (hímsejt), a női mint pete lép fél, mely 
az előbbi által megtermékenyittetik. A növények lég
zéséről, táplálkozásáról s egyáltalán anyagcseréjéről 
1. táplálkozás. L. Növénytani rendszerek ez. melléklet. 

Növények földrajza, gaeobotanika, a növénytan 
azon ága, mely a növényeknek a föld kerekségén-
való elosztását leirja, az egyes országok növényeit 
flórákba összefoglalja s kutatja azon ősidőkben mű
ködött v. még ma is működő erőket, melyek minden 
növénynek bizonyos termőhelyet szabtak s igy az 
egyes vidékeknek sajátos képet adtak. Griesebach 
a föld növényzetét 24 természetes ágra osztotta, 
melyből 4 esik Európára, u. m. 1) a sarkövi (arcti-
kus) flóra, 2) az óvilág (Európa és Szibéria) erdős 
vidéke, 3) a Földközi tenger melléke (mediterrán) 
flóra, és 4) sivatag vidék (az orosz sivatag kisebb 
része). Továbbá 5) Khina és Japán, 6) Kelet-India, 
7) Szahara, 8) Szudán, 9) Kalahári, 10) Kapvidék, 
11) Ausztrália, 12) Észak-Amerika erdős vidéke 
(prairie), 14) Kalifornia partvidéke, 15) Mexikó, 
16) Nyugat-India, 17) Dél-Amerika az egyenlítő fö
lött, 18) Brazília vidéke az egyenlítő mellékén (hy-
laea), 19) Brazília az egyenlítő alatt, 20) Dél-Amerika 
tropikus Andesei, 21) Pampas vidéke, 22) Chile át
menő vidéke, 23) az antarktikus erdős vidék és 24) 
az óczeáni szigetek. Más felosztás szerint 1) a e q u a -
t o r i á l i s öv (pálmák, banánok), 15°-nyiraaz egyen
lítőtől mindkét oldalt, 28 — 26° középhőmérsék; — 
2) t r o p i k u s öv (faharasztok) 15—23° az egyenlí
tőtől északi és déli széless., 26 — 23° középhőm.; —• 
3) s u b t r o p i k u s öv (myrtusok, babérok), 23—24° 
é. és d. sz., 23—17° középh . ; -4 ) ö r ö k z ö l d lomb
fák ö ve, 34—45° é. és déli sz., 17—12° középh.; — 
5) l o m b v á l t ó fák öve, 45 — 58° é. és déli sz., 12 — 
6° középh.; lomb- és tűlevelű erdők, mezők, prairiek, 
puszták; —6) s u b a r c t i k u s öv (túlnyomólag tű
levelű fák) 58—66° é. és déli sz., 6 — 4° középh.; — 
7) a r k t i k u s öv, alpesi cserjék 66—72° é. és déli 
sz., 4—0° középh.; — 8) s a r k i (poláris) öv (alpesi 
növények). Hazánk növényzetének földrajzát 1. Ma
gyarország. 
Növényélettan, 1. növénytan. 
Növényfaggyú, különböző növényekből nyert 

faggyúnemü zsiradék, igy a stillingia sebiferá-ból 
nyert k h i n a i f a g g y ú , mely 37—44°-nál, a kelet
indiai vateria indicából nyert vater ia-faggyú, mely 
36'4°-nál, a rhus succedaneából nyert j a p á n i v i a s z , 
mely 50 —55°-nál, a m y r i c a - v i a s z (myrthus-viasz), 
mely 42 —49°-nál olvad; a faggyú pótlására szol
gálnak. 
Növénygyűjtemény, herbárium, leginkább szárí

tott növények rendszeres, áttekinthető egybeállítása. 
L. K i r á n d u l ó k z s e b k ö n y v e , Budapest, 1888. 

Növényhatározó, olyan növénytani mű, melynek 
segélyével az egyes növényfajok biz. jelkulcs által 
meghatározhatók. L. C s e r e y , Növényhaiározó, Sel-
mecz, 1887.; H a z s l i n s z k y , Magyarország edényes 
növ. füv. kézikönyve, Bpest, 1872.; F u s s , Flóra' 
Transsylvanica, Nagy-Szeben, 1866. ; N y m á n , 
Conspectüs florae Europeae, Orebro 1872—1882; 
Koch-Nei l rc ich , Diagnosen der in Ungarn und' 
Slavonien bisher beobacht. Gefásspflánzen; V u k o t i -
nov i c , Flóra Croatica, Zágráb, 1869.; S i m o n k a i 
Erdély edényes flórája stb., Bpest, 1877.; S c h u r , 
Enumer. plánt. Transsylv.; Bécs, 1866. Régibb alap
vető munkák: W a l d s t e i n és K i t a i b e l , Déscrip-
tiones et icones plánt. rar. Hungáriáé, Bécs, 1802— 
12; B a u m g a r t e n ; Enum. stirp. Transsylv., Bécs, 
1816—46. 
Növényhonositó társaság, 1. állatkert. 
Növényi betegségek, a növények rendellenes álla

pota, mely alkalmatlan -fény- és hóviszonyok, mérges • 
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gázok, talajviszonyok, élősdi növények, küi. gombák 
(üszög, rozsda, fene, burgonyavész, stb.), vagy álla
tok (férgek, tetvek, pajorok, szú, gubacsdarázs, stb.) 
által okoztatnak. L. A növények betegségei ez. szí
nes tábl. 
Növényi enyv, fehérnyeanyag, a siker alkatrésze. 
Növényi fehérnyék, a hüvelyesek, olajmagvak, 

zab, stb. fehérnyevegyületei; legumin, glutin casein, 
conglutin. 

Növényisme, botanika, 1. növénytan. 
Növényi te tvek, a levél- és pajzstetvek. 
Növényi zöld, chlorophyll. 
Növénylószőr (erin végétal, francz., kren vézsé-

tál), a törpe pálma széthasitott leveleiből készül, to
vábbá a forró égövi Amerikában tenyésző b rome-
l i a c e a léggyökerének nagyon ruganyos edény köte
géből, a lószőr pótlására szolgál, fa-szőr-nek is 
hivják. 
Növényország, a növények összesége. 
Növénypapiros, k e l e t i n d i a í , vizahólyagenyvvel 

bevont papiros, melyet seb betapasztására hasz
nálnak. 

Növénypergament, pergamentpapir (1. e.). 
Növénytan, b o t a n i k a , phylologia, a növényeket 

tárgyaló tudomány. A t u d o m á n y o s n. ágai: l )az ' 
a l a k t a n , morphologia v. organologia, mely a nö
vényi test fejlődését, alakját és belső szerkezetét 
(növényboncztan.jP&y/ofowíVi.Hárgyalja; 2) no vény
é l e t t a n , physiologia, a növények élettüneményeinek 
tana; a növények anyagcseréjével a n ö v é n y v e g y 
tan , phytochemia, betegségeikkel a n ö v é n y k ó r t a n , 
phylopalhologia, torzalakjaikkal a teralologia foglal
kozik; 3) r é s z l e t e s v. k ü l ö n ö s , máskép rend
s z e r e s v. l e i ró n., phytographia, magában foglalja 
a terminológiát, charakteristikát, synonymikát és 
rendszertant (taxonómia). Az őskori növényekkel 
4) a palaeontologia v. palaeophytologia foglalkozik; 
a növények földrajzi elterjedését a n ö v é n y i föld
raj z, phytogeographia, tárgyalja. Az a l k a l m a z o t t 
v. g y a k o r l a t i n., a növényvilágnak a gyakorlati 
élethez (az orvostani, erdészeti, gazdászati, ipari és 
kereskedelmi n.) való viszonylataival foglalkozik. Az 
első növényismerők gyógynövénygyüjtők voltak. 
Tudományos szempontból először Aristoteles foglal 
kozott a növényekkel. A legrégibb n.-i iratok Teo ' 
phrastestől és Dioskoridestől erednek. Brunnfels Ottó 
1530. a németországi növények pontos leírását és 
rajzait adta ki, Gessner és Cesalpinus a termékenyí
tési szerveket használták osztályozásul, mig Lobe-
lius 1570. először állított fel természetes családokat, 
Bouhin testvérek a rendszertan és leirás terén sze
reztek érdemeket, Grew (1670.), Malpighi (1671.) és 
Leeuwenhoek (1675.) a növények alkatát már gór
csővel fürkészték. Hales (1727.) a nedvek felszállása 
körül kísérletezett. Tournefort (1719.) uj rendszert 
teremtett ás behozta a »nem« fogalmát. Linné az 
egybegyűlt anyagot rendezett nevezéktannal látta el, 
behozta a szigorúan tudományos jellemzést és felállí
totta a sexualis szerveken alapuló rendszerét. Vele 
szemben felállította Jussieu (1789.) természetes rend
szerét, mely után De Candolle (1813.), Okén (1821.), 
Reichenbach (1828.), Endlicher és Unger (1838.), 
Willkomm (1854.), Braun, Eichler és többen állítottak 
fel ujabb rendszereket. (L. Növénytani rendszerek 
ez. táblát.) A növényboneztant és élettant Mirbel, 
Treviranus, Saussure, Sénebier stb. karolták fel is
mét; az előbbit Meyel, Mohi, Unger, Schleyden, 
Schwann, Schacht, az utóbbit Boussingault, Nágeli, | 

Sachs stb. fejlesztették. Goethe, De Candolle, Brown, 
Schimper, Braun megállapították az ujabb morpho-
logiát, Brongniart, Unger, Göppert, Heer, Saporta az 
ujabb palaeontologiát, Humboldt Sándor a növényi 
földrajzt, melyet azóta Schouw, Wahlenberg, Meyen, 
Grisebach, Engler fejlesztettek. Magyar növénytani 
munkák már a XVI. század óta jelennek meg. Horhi 
Melius (Juhász) Péter Herbáriuma 1578., Beythe 
András Fives könyve 1595., Lippai János Pozsonyi 
kert 1664 — 67. Rendszeresebb növénytant irtak: 
Csapó József orvos 1775., Guti István ref. pap 1745. 
Diószegi Sámuel (1. e ), Fazekas Mihály (1. e.). Ujabb 
szakíróink közül kiválnak Borbás Vincze, Entz Géza, 
Hazslinszky Fr., Kalchbrenner K., Klein Gy., Jurányi 
Lajos, Kánitz Á., Kriesch Ján., Janka Vikt., stb. Nö
vénytani irodalmunknak az utóbbi évtizedekben a m. 
tud. Akadémia, a természettud. társulat, az orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlései, több vidéki 
szaktársulat tevékenysége és kiadványai adtak len
dületet. I r o d a l o m : Emery, A növények élete, Bpest 
Természett. társulat; Thomé-Borbás, Növénytan, 3. 
kiad., Bpest, 1885. Kánitz Á. : Növénytani Lapok 
(1877 óta). 

Növénytani intézet, a bpesti kir. magy. tud. egye
temen fennálló intézet, górcsövészeti laboratórium
mal, múzeummal és tantermekkel. Igazgató: dr. Ju
rányi Lajos, egy. tan. Az intézethez tartozik még az 
egyetemi füvészkert, melyben különféle bel- és kül
földi növényeket tenyésztenek. 
Növénytani rendszerek, 1. hasonló ez. tábláza

tunkat. 
Növényviasz, különböző növényekből nyert viasz, 

főleg a k h i n a i n. v., melyet afraxitius chinensis en 
egy pajzstetü készít; ez 82°-nál megolvad és ceryl-
aether-cerotinsavból áll, továbbá a Délameriká
ban tenyésző copernicia cerifera-ból nyert p á l m a 
v i a s z , p i n e y f a g g y ú stb.; a n. v.-ból gyertyát 
készítenek. 

Növényvilág, flóra, vmely vidék növényzetének 
összesége. L. növényeit, növényi földrajz. 

Növényzet, 1. növényvilág. 
Nővérek, reg. br. E ö t v ö s J.-től (1857.). 
Növés, a testek tér- és anyagbeli meggyarapodása. 

Mig az a szervetlen testeknél oly módon történik, 
hogy a már meglevő anyaghoz kívülről uj és uj 
anyagrészecskék rakódnak (per appositionem), addig 
a szerves testeknél az uj anyagrészecskék a test bel
sejébe jutnak s ott a szervezethez hasonnemü 
anyaggá átdolgoztatván a test anyagának gyara
pítására szolgálnak. A növés (gyarapodás) ezen 
módja (per intussusceptionem) látható növényeknél 
és állatoknál. 

Novgorod, nagy-orosz kormányzóság, ter. 122.339 
km2, 1,231.539 lak. Főhelye N. (Velikij), a Volchov-
nak ar Ilmen tóból való kifolyásánál 21.000 lak. 
Egykor fejedelemség, mely 1477. került Oroszor
szághoz. >» 

Növi, 1) község Lika-Krbava m., 1330 lakossal; — 
2) község Modrus-Fiume m., 3267 lak., egy é. felé be
nyúló öbölkénél az Adria m. Egykor a magyar part
vidékhez tartozott. A város a zeng-modrusi püspök
ségi társas káptalannak és nagyprépostságnak szék
helye. Járásbíróság ; — 3) város, a Soma és Unna 
egyesülésénél Boszniában, 2147 lak. 

Novibazar, azelőtt török szandsák Boszniában, je
lenleg Ausztria-Magyarország által a berlini szerző
dés s a szultánnal kötött külön egyezmény alapján 

| megszállt terület, mely azonban közigazgatásilag 
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a portától függ, ter. 7350 km", 150.000 lak. (ezen
kívül 3000 osztrák-magyar katona). Legújabban el
veszte Mitroviczát, mely Pristinaszandsákba kebelez-
tetett. Főfolyója a Lim. Főhelye N. a Rasta m., 
12.000 lak., római és középkori emlékek. Vidéke 
termékeny. Osztr.-magy. helyőrség 1879 óta Plevlje, 
Pojepolja és Bjelopolje helységekben van. 

Noviciatus (lat.), a szerzetes-rendbe lépni készülő 
növendékek próba- és tanuló-ideje. 

Növi dvori, község Várasd m., 1724 lak. 
Növi grad, község Be^pvár-Kőrös m., 3960 lak., a 

Komarincza mellett. 
Novitas (lat.), újdonság; a könyvpiacz, divat stb. 

uj terméke. 
Novogeorgievsk (Módiin), erős vár Varsó orosz 

kormányzóságban a Bug és Visztula egyesülésénél. 
Novo Tserkask, a doni kozákok főhelye az Akszai 

m., 38.000 lak. Élénk kereskedelem. 
Novoty, község Árva m., 1489 lak. 
Novska, község Pozsega m., 1352 lak. 
Nóvum (lat.), uj, újság, uj fordulat. 
Novus homo (lat.) v. homo ttovus, uj ember, vagyis 

kapaszkodó, parvenü ember. 
Noyeau (francz., noajó), mag; vmely erődcsoport

ban a főerőd. 
Noyon (noájon), város Oise franezia departement-

ben, Calvin születéshelye. 
Nox (lat.), éj, éjjel. 
Nu (francz., nü, »meztelen«), a párizsi tőzsdén 

szeszben kötött ügyleteknél azt jelenti, hogy a hordó 
nem megy át a vevő tulajdonába, hanem az eladó
nak visszaszállítandó. 
Nuance (francz., nüánsz), 1. árnyalat. 
Nubar basa, egyiptomi államférfiú, szül. 1825. 

•Smyrnában, 1842. egyiptomi szolgálatba lépett, 
1854. követ Bécsben, 1866—76. külügyminiszter, 
1878—79. és 1884—88. miniszterelnök. 
Nubia, a Nilus által átszelt sivatagszerü tartomány 

Egyiptom déli részén, melytől a Vádi Halfa választja 
el. Az ó-korban Chont, mely gazdag aranybányái
ról volt hires; Merőé papi állam itt feküdt, Senaaron 
kivül a XVIII. szdban Sendi, Berber, Dongola, Damer, 
Sai államok voltak benne; mindez az egyiptomi fog
lalás (1820-ban) után megszűnt; 1883—1885. a 
mahdi hódította meg. Lakói nubiaiak, hamita-semita 
és néger népvegyülék, broncz szinüek, hosszúkás 
arczczal, göndör hajjal, gyér szakállal, hajlott orral. 
Foglalkozásuk állattenyésztés és földmivelés. Fővá
rosa Chartum. 

Nuclein, phosphortartalmu fehérnyenemü vegyület, 
mely a növényekben, a tojássárgában, tejben, vörös 
vérsejtekben, ondóban stb. fordul elő. 

Nucleolus (lat.) sejtmagocska; nucleolulus, a 
nucleolusban foglalt legkisebb sejtmag. 

Nucleus (lat.), mag, sejtmag. 
Nude, crude (lat., meztelenül és nyersen), egysze

rűen, közönségesen. 
Nuditas (lat.), meztelenség; meztelen alak; sikam

lós dolog. 
Nugae (lat.), bohóságok. 
Nugget (ang., nöget), Kaliforniában talált nagyobb 

darab termésarany. 
Nuksora, község Hunyad m., 1028 lak. 
Nulla (lat.), semmi v. zéró. 
Nulla dies s i n e 1 i n e a (lat.), egy nap se legyen vo

nás azaz hasznos munka nélkül, állítólag Apelles 
festő, mások szerint Titus császár mondása. 
Nulla-pont, sempont (1. e.). 

Nulla regula s i n e e x c e p t i o n e (lat.), közmondás: 
nincs szabály kivétel nélkül. 

Nulla salus bello; p a c e m te p o s c i m u s o m n e s ! 
Nincs üdv a háborúban, mindnyájan békét óhajtunk. 
Vi rg i l , Aeneis XI. 362. vers. 

Nulliflcatio (lat.), megsemmisítés; n u l l i f i c á l n i , 
megsemmisíteni, vkinek befolyását ellensúlyozni. 

Nulli tas (lat.), 1. semmiség. 
Numantia, a keltiberek városa Spanyolországban 

a Durius (Duero) m., 133. Kr. e. az ifjabbik Scipio 
elpusztította (n.-i háború). 

Numa Pompilius, Róma 2-ik királya, 715—672. 
Kr. e. A földmivelés és római naptár fejlesztője. Ta
nácsadója Egeria nympha. 

Numeralia (lat.), számnevek. Numerator, szám
láló (a törtben). Numeratio, megszámlálás. 

Numeráim (lat.), számolni, számítani. 
Numeri (lat.), a pentateuch 4. könyve, mely a zsi

dók számlálásával kezdődik. 
Numerus (lat.), 1) szám; — 2) a prózára nézve 

ugyanaz, mi a versben a r h y t h m u s : arányos lebe
gés, dallamosság, jóhangzat, melyet a mondattagok 
és mondatcsoportok arányos beosztása hoz létre. 

Numerus clausus (lat), zárt szám, amely megha
tározza azon legmagasabb számot, hánynak adatik 
engedély vmely foglalkozás v. hivatás gyakorlására, 
különösen az ügyvédség bajainak orvoslása czéljá-
ból vetették fel a kérdést: nem kellene-e a n. c-t be
hozni, hogy a tulszaporodást megakadályozzák. 

Numidia, afrikai királyság, 46. Kr. e. római tarto
mány, a mai Kelet-Algéria; lakói voltak a nomád 
n.-k, kik jó lovasok hirében állottak. 

Numismatica, 1. é r e m t a n . 
Nummulith-mész, 1. nummulithok. 
Nummuli thok, ásatag foraminiferák, krétában és 

kül. az alsó harmadkori alakzatban; főalkat: észét 
alkotják a n. m é s z n e k (a pyramisok építőanyaga). 
Nun, az egyiptomiaknál a dolgok őselemének, a 

viznek személyesitése. 
Nunc est bibendum, n u n c pede l i b e r ó pul -

s a n d a t e l l u s ! Most igyunk és fürge lábbal verdes
sük a földet! H o r á c z (Ódái, I. 37.). 
Nuncupatio (lat.), tulajdonképen kijelentés; az 

adós azon kijelentése, hogy a nexum alkalmával át
adott aes-ért minő teljesítési kötelezettséget vállal el. 
N. t e s t a m e n t i , tanuk előtti ünnepélyes kijelentése 
az örökhagyónak, hogy a felmutatott végrendelet 
az övé. 

Nunez de Arcé (núnyez) G á s p á r , spanyol költő, 
szül. 1834. aug. 4. Valladolidban, Madridban él, 1865 
óta a kortes tagja. Drámákat és költeményeket irt. 

Nuntium (lat.), üzenet; a magyar s az osztrák 
delegatiók egymás közti üzenete. 

Nuntius, n. apostolicus, legátus missus, a pápai 
követek czime, kik a római szentszék és az államok 
közötti érintkezést fentartják és ugyanazon állást 
töltik be, mint a világi nagykövetek. A n. szék
helye nuntiatura. N. jelenleg München, Paris, Mad
rid, Lisszabon, Bécs és Brüsszel városokban van. 
Nünüke, meloe, bogár a hólyaghúzók (vesicantia) 

családjából. A k ö z ö n s é g e s n., m. proscarábaeus, 
2.5 cm. h., szárnyfedője sokkal rövidebb mint vaskos 
potroha; cantharidint tartalmaz. A fűben él; lábizü
leteiből, ha megfogják, erős sárgás folyadékot bocsát 
ki. Azelőtt a veszettség ellen használták. 
Nuptiae (lat.), házasság, lakodalom. 
Nuricsán József , tanár, chemiai tanársegéd á 

bpesti tud. egyetemen, szül. 1860. máj. 28. Szamos-' 
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ujvártt; egyetemi tanulmányait Kolozsvárit és Bu
dapesten végezte; 1883 óta tanársegéd. Számos dol
gozata jelent meg a Természettud. és Gyógyszeré
szeti Közlönyben és a napi lapokban. 

Nürnberg, város Közép-Frankonia bajor kormány
kerületben a Pegnitz m., 142.000 lak. Homokos vidé
ken fekszik, számos kiváló középkori épülete (Se-
baldus és Lőrincz- templom, vár) a német polgár
osztály fénykorának emléke. Középiskolák, kereske
delmi, ipariskola, műegyetem, könyvtár, germán 
nemzeti múzeum és iparmúzeum. Ipara már száza
dok óta virágzik, czikkei: a világhírű n.-i áruk, 
mézeskalács, czérna, vasúti kocsik, ultramarin, sör, 
arany-, ezüst-, érez- és rézáruk; N. a német művé
szet egyik anyavárosa, Dürer, Vischer Péter, Hans 
Sachs és Behaim működésének főhelye. A várost kő
falak és erőditvények környezik, templomait Krafft, 
Stoss, van Dyck művei diszitik. 1835. az első német 
vasút. 1532. n.-i vallásbéke. 

Nussbaum J á n o s N e p o m u k , bajor sebész, szül. 
1829. szept. 2. Münchenben, 1860. a sebészet és 
szemészet tanára Münchenben. Számos sebészeti 
művet irt. 

Nussdorf, Bécs 19. kerületének része a Duna m., 
a bécsi Dunacsatorna kiinduló pontja. 

Nutrientia (lat.), tápláló gyógyszerek. 
Nutrimentum (lat.), táplálék, tápszer. 
Nutr ix (lat.), táplálónő, dajka. 
Nux (lat.), dió; n. moschata, szerecsendió; n. vo-

mica, I. strichnin. 
Nyágra, község Torda-Aranyos m., 2541 lak. 
Nyáj, az együtt járó és legelő négylábúak egy csa

patja, juh-, kecske- stb. ny.; átvitt értelemben vmely 
vallás híveinek összesége. 

Nyak, collum, a testnek a törzsöt a fejjel egybe
kapcsoló része, melynek csontos vázát a hét nyak
csigolyából álló nyaki gerinezoszlop alkotja. Izmai 
leginkább a fejnek különböző irányú mozgatását 
eszközlik, némelyek léghiány (légszomj) esetén a 
mellkas légzési mozgásait is elősegítik. Véredényei 
közül legfontosabbak a nyaki üterek (carotis) és a 
torkolati viszerek (venae jugulares); az idegek közül 
az itt lefutó bolygó i. (n. vagus), az együttérzőideg 
(n. sympathicus) és a gerinczvelőből kiinduló nyaki 
ideglonal (plexus cervicalis). A középvonalban mel
lül található a nyelv gyöke a nyelvcsonttal, a gégefő 
és a légcső, ezek mögött a garat, mely a bárzsingba 
(nyelőcső, oesophagus) megy át, ezek mögött a ge
rinezoszlop nyaki részlete. A nyak sérülései az itt 
áthaladó fontos véredények folytán könnyen veszé
lyesek lehetnek. 

Nyak (állattenyésztési szempontból), a fej és mar 
között fekvő törzsrészlet, melynek alapját a nyak
csigolyák és a tarkószalag vetik meg. Van egy 
sörény (járom) és egy torokéle, minden oldalon egy 
viszér viszérbarázdája. Elhelyezése lehet magas, 
vízszintes és alacsony. Alakulatára nézve, egyenes 
(tránirozott ang. telivér), vékony, deszka-, hattyú-, 
vastag v. disznó- és szarvasnyak; izmultságára 
szegény v. terhelt. Szarvasmarhánál és sertésnél 
fontos testrész, mivel sok értékes húst tartalmazhat. 

Nyák, mucus, a nyákhártyák sűfünfolyós, színte
len, többnyire alkalikus vegyhatásu váladéka, mely 
nyálkaanyagot (mucin) és nyáktestecseket tartalmaz. 
Ez utóbbiak különösen a nyákhártyák hurutjánál 
felszaporodnak s a nyákot genyszerüvé változtatják. 

Nyákanyag, mucin, fehérnyenemü (albuminoid) 
anyag, a nyáknak azon alkatrésze, mely azt nyú

lóssá, ragadóssá teszi. Száz súlyrészben 52'17 s. r. 
szenet, 2S'l8 s. r. oxygent, 12'04 s. r. nitrogént és 7"oi 
s. r. hydrogént tartalmaz. A mucin eczetsav hozzá
adására megalvad reczét alkotó fonalakban, feles 
eczetsav hozzáadására az alvadók fel nem oldódik. 

Nyákczukor, a. m. gyümölcsezukor, levulose. 
Nyákhár tya , membrana mucosa, a gerinczes álla

toknál az emésztő-, légző-, hugy- és ivarszervek 
belsejét fedő, nyákot elválasztó, ideg- és edénydús 
szövet, mely felhámból, voltaképeni mirigyes nyák
hártyaszövetből (mucosa), gyakran izomrétegből és 
ny. h. alatti kötőszövetből áll. A ny. h. részben nyá
kot, részben sajátlagos nedveket (gyomor-, bélnedv) 
választanak el. Leggyakoribb megbetegedési alakjuk 
a hurut (catarrhus); gyakran fordulnak elő ny. h.-
kon gümőkóros, typhosus és egyéb fekélyek. 

Nyakleves, az arezulütés (pofon) népies neve. 
Nyakló, igavonó állat nyakába akasztott bőrszíj, 

melylyel a szekérrúdhoz kötik; az eb nyakán láncz, v. 
szij, melynél fogva pórázon vezetik; n. v a s , köralaku 
vaspánt, melyben pl. valamely bálványoszlop forog. 

Nyakorján, zsiráf, 1. giraffe. 
Nyakszir t , occiput, a koponya hátulsó tájéka, 

melynek csontos alapját a nyakszirtizom által bevont 
n y a k s z i r t c s o n t (os occipitis) alkotja. Ez utóbbi 
alapján az ö r e g l i k a t zárja körül, melyen át a nyúlt 
agy a gerinczagyba folytatódik. 

Nyakszirtcsont, 1. nyakszirt. 
Nyaktiló, guillotine, Francziaországban kivégzésre 

(lenyakazás) szolgáló gép. 
Nyál, saliva, a nyálmirigyek váladéka, alkalikus 

vegyhatásu; alkatrészei viz, hámsejtek és p t y a l i n 
nevű, sajátszerű erjesztő anyag, mely a keményítőt 
ezukorrá változtatja. 

Nyaláb, hosszirányban egymás mellé fektetett drót 
v. pálczadarabokból készített csomók neve. A vas
kohászok ny.-nak nevezik azon vasrúd kötegeket 
is, melyek kiizzitva a pöröly alatt egy darabbá egye-
sittetnek. 

Nyáladzás, 1. nyálfolyás. 
Nyáláradás, 1. nyálfolyás. 
Nyálárasztó szerek, salivantia, ptyalogoga, hi-

ganykészitmények, jód-, réz- és ólomsók, arzén, főleg 
pilocarpin. 

Nyalat, nye le t , linctus, gyógyszeralak, dextrin,. 
arabs mézga, méz v. glycerinnek felfolyékony vegyü-
léke különféle gyógyszerekkel. 
Nyálfolyás, salivatio, ptyalismus, a nyálnak kóros, 

tömeges elválasztása, mely előfordul a szájnyák
hártya lobjánál, daganatoknál, az arcz és nyelv rák
jánál, pilokarpin, higanykészitmények használatánál, 
vmint higanygőzök behatása folytán tükörgyárak
ban és hutákban. Elkerülésére legczélszerübb a száj
üreg és fogak szorgos tisztántartása szájvizek (chlor-
savas kálium) stb. által. 

Nyálka, 1. nyák. « 
Nyálkaanyag, 1. nyákanyag. 
Nyálmirigyek, a páros fültő-, nyelv alatti és állka

pocs alatti mirigyek. 
Nyálmirigy lob (mumps), a nyálelválasztó miri

gyek, kül. a fültőmirigy lobja. 
Nyálsipoly, a szájüregből kivezető rendellenes 

nyílás, mely folytonos nyálcsurgást okoz. Némelykor 
fejlődésbeli zavarok következménye; gyakori gyufa
gyári munkásoknál chronikus phosphormérgezés 
folytán. 
Nyam-Nyam (evők, A-Sande), néger vegyülék nép 

Afrikában a Nílus forrásvidékein. Szinük barnavö 



NYANGVE NYELÉS N 
— = = 12 

rös, alkatuk magas, szemök nagy, mandolaalaku; 
a felső test feltűnő hosszú, fejők széles, erős hajzat
tal, kifejlett izmok. Táttoválják magukat, fogaikat 
élesre hegyezik, orrukban karikát, szeget v. szalmát 
hordanak, hajukat kontyba kötik. Főfoglalkozásuk 
földmivelés, dohánytermelés, némi ipar (fegyvergyár
tás stb). Az emberevés még nagyon elterjedt. Föld
jüket Schweinfurth és Junker utazta be. 

Nyangve, város Kongó államban a Lualaba m., 
az arab kereskedelem egyik főhelye. 
Nyanza, tó, 1. Alber^és Victoria N. 
Nyár, évszaka, mely a nap legmagasb állásának 

időpontjától a napéjegyen idejéig terjed; az északi 
földtekén jun. 21-étől szept. 23-ig tart. 

Nyarad, folyó, a Maros mellékvize; ered a Görgé-
nyi havasokban a Mezőhavas közelében; forráspa
takjai (Nagy- és Kis-Nyárad) Remete közelében egye
sülnek. Szép és termékeny völgyben d.-ny.-ra foly 
és Vidrát-Szegnél egyesül a Marossal. Hossza körül
belül 75 km. Felvesz számos patakot. 
Nyárád, község Veszprém m., 1374 lak. 
Nyárad-melléki hegysor, a Nyarad és Kis-Küküllő 

völgyei közt, a Görgényi havasokra támaszkodó 
neogen halmok; az erd. medencze rétegein át kimo-
sasi völgyek között erosio által keletkezett. 
Nyárád-Szereda, község Maros-Torda m., 962 lak. 

A taksás székely községek egyike; hajdan a megye 
első helysége. Faragó-iskola. Járásbíróság. Közelé
ben Szakadat alja nevű helyen naphta-telep. 
Nyaraló, nyári lak, villa. 
Nyaratszaka, nyár folytában, azon idő alatt, mig 

a nyár tart. 
Nyáregyháza, község Pest m., 1617 lak. 
Nyárelő, június hó magyar neve. 
Nyárfa, popuhis, fa a füzfafélék (salicineae) rend

jéből. Virágai kétlaki barkák, tokja két rekeszü. 
Főbb fajai: a fehér v. e z ü s t ny., p. álba, levele 
sziveskerekded, karélyos, fogas, alul molyhos, ezüst
színű ; barkája tojásdad; hazája Ázsia (talán Dél-
Európa). A s z ő k e ny., p. canescens, hazánkban 
honos; levele kerekded, szegletesen csavargós élü, 
fogas, alul molyhos; barkája hengeres, pongyola. 
A f eke t e ny. p. nigra, Európában és Ázsiában 
honos, Észak-Amerikában elvadult; levele lándzsás, 
kihegyezett, fürészelt, kopasz. A r e z g ő ny., jf. tre-
mula, Európában, északi Ázsiában és Afrikában 
honos; levele kerekded, fogas, kopasz, alul hala-
vány, nyele lapított. A k a n a d a i r\y.,p. monilifera, 
hazája Carolina és Kanada; a b a l z s a m ny., p. 
balsamifera, Észak-Amerikában, Szibériában és Chi-
nában honos. Az o l a s z ny., p. pyramidalis, hazája 
Felső-Olaszország, honnan a múlt században terjedt 
át Franczia- és Németországba. 
Nyarga, strucz. 
Nyárhó, július hó magyar neve. 
Nyárs, fából v. vasból készült hosszú, vékony, he

gyes eszköz, mely szúrásra szolgál; ma konyhaesz
köz; régen az ily hegyes, fából való karót kinzó esz
közül használták; volt ily hegyes fegyver is, a nyárs 
gerej, 1. gerej és dárda. 
Nyárspolgár (a ném. Spiessbürger fordítása), 

gúnyneve a köznapi gondolkozású, jámbor polgár
nak. A név onnan ered, hogy hajdanában nyárssal 
felfegyverzett polgárok is szerepeltek mint gyalogos 
katonák. 

Nyárutó, augusztus hó magyar neve. 
Nyáry (bedeghi és berencsi), grófi család, eredetét 

az 1485. körül élő Gálig viszi vissza. Ennek uno

kája Ny. F e r e n c z honti főispán, I. Ferdinánd hive, 
kiváló államférfi, 1533. bárói rangot és czimer-
ujitást nyert. A török ellen vitézül harczolt s részt 
vett a smalkaldi háborúban. Gyermektelenül halván 
meg 1548 körül, a báróságot Ny. I s t v á n kassai 
főkapitány (t 1643.) 1632. és Ny. L a j o s 1655. 
szerezték meg ismét családjuknak, mely Ny. Z s i g 
mond báróban 1723. grófságra emeltetett. A család 
nőtagjai közül hiressé vált Ny. Krisztina, Thurzó 
Imréné. — K á l m á n gr., a főrendiház tagja, sz. 1838. 
okt. 2. Gölniczbányán, Szepes m. Jogot végzett és 
Turócz megyében működött 1875-ig mint főjegyző, 
főszolgabíró, törvényszéki ülnök és kir. járásbiró. 
Nyáry (nyáregyházi) bárói család, Ny. Ignácztól 

származik, ki 1837. nyert báróságot. — 1) A l b e r t , 
történelmi és czimertani iró, Antal báró koronaőr és 
titkos tan. (sz. 1803. decz. 21. f 1877. szept. 3.) 
fia, szül. 1828. jun. 30. Az 1848—49 iki szabadság-
harczban Kossuth hadsegéde, az olasz szabadság-
harczban mint Garibaldi testőrségének tagja vett részt 
Olaszországból, hol a Crouy-kérdést tette tanulmá
nyai tárgyává, 1867. tért haza, s a M. T. Akadémia 
kebelében, mely 1872. választotta tagjává, kiváló 
buzgóságot fejtett ki az olaszországi magyar törté
neti források ismertetésében. 1883-tól a Turult szer
kesztette; 1885. jelent meg a Heraldika alapvonalai 
ez. czimertani nagy munkája, f 1886. jan. 1. — 
2) Béla báró, orsz. képviselő, szül. 1846. Buda
pesten, egyetemi hallgató korában katonának állt s 
a custozzai ütközetben kitüntette magát. 1877. cs^ 
és kir. kamarás, 1884 óta orsz. képviselő. — 3) J e n ő 
báró, iró, aranysarkantyús vitéz, a főrendiház tagja, 
szül. 1836. febr. 29. Bagonyán. Bölcsészetet és jogot 
hallgatott, 1861 óta a főrendiház tagja, 1864. kama
rás, 1874. tiszt, titkár a földmiv. minisztériumban, 
1880. osztálytanácsos, 1883. a m. tud. Akad. lev., 
1889. tiszt, tagja. Az orsz. régészeti és embertani 
társulat másodelnöke. Főleg régészeti és történeti 
tudományokkal foglalkozik s e szakok köréből több 
müve jelent meg. 

Nyáry Pá l , a honvédelmi bizottmány tagja, szül. 
1816. decz. 12. Nyáregyházán Pest m., kiváló részt 
vett a negyvenes évek mozgalmaiban, 1848. a hon
védelmi bizottmány tagja, 1861. képviselő s az ellen
zék egyik vezére, f 1871. ápr. 21. öngyilkosság által. 

Nyavalya, baj, betegség. 
Nyavalyatörés , szivszorulás, epilepsia, 1. eskór. 
Nyborg, kikötőváros Fünen dán szigeten, a Nagy-

Beit m., 6500 lak. 1659. nov. 24. a svédek veresége. 
Nyctalopia (gör.), nappali vakság, sötétben látás. 
Nyctobatesis (gör.), alvajárás. 
Nyegle, a francz. charlatan, német Marktschreier 

szónak megfelelője, kül. oly orvosokról és_ sebé
szekről mondják, kik tudományukat, ügyességüket, 
gyógyszereiket uton-félen hirdetik és ajánlgatják. 
Nyegus, a Montenegróban uralkodó, Ny. törzsből 

származó Petrovits család neve. A család őse P ie t -
r o v i t s D a n i l ó , 1697. metropolita (szláv, v l a d i k a ) 
lett. A metropolita 1516 óta a szellemi és világi ha
talmat egyesitette személyében. 

Nyék, község Sopron m., 1734 lak. 
Nyelés, azon életművelet, melynek segélyével a 

megrágott étel és ital a szájból a gyomorba jut. 
Nyeléskor a lágy szájpad felhuzatik s az orrüreget 
a szájüregtől elzárja, mig a falatnak a gégébe jutá
sát a gégefedő akadályozza. A garaton át az eledel 
a bárzsingba jut, melynek idegvégkészülékeit a falat 
ingerelvén, azok visszahajlás utján a bárzsing izom-



N NYELŐCSŐ NYELVGARATIDEG 
= = = = = 1 2 8 0 = = — 

zatának összehúzódását váltják ki s igy a bárzsing 
mintegy ráhuzatik a falatra, mely ily módon rajta 
végig haladván, a gyomornyitón (cardia) át a gyo
morba jut. N y e l é s i n e h é z s é g e k e t okozhatnak a 
bárzsing összenyomatása (daganat által) v. szűkü
lete (mérgezések után), aneurysmák, stb. 

Nyelőcső, oesophagus, b á r z s i n g (1. e.). 
Nyelv, Hngua, glossa, a szájüregben elhelyezett, 

izomszövetből álló, nyákhártyával bevont szerv, 
mely a nyelésnél, a beszédnél és az Ízlésnél (1. e.) 
működik közre; a szájfenékhez a nyelvszálag (ny.-
fék), az alsó állkapocshoz, vmintalsó végét (gyökét) 
a nyelvcsonthoz izmok rögzítik. Felső felületén (ny.-
hát) mellül és a széleken vannak a nyelv- v. íz-sze
m ö l c s ö k (papillae linguales s. gustus), közöttük a 
kúpszerű szemölcsök (pp. conicae), továbbá a gom-
baszerü szemölcsök (pp. fungiformes) a nyelv hegyén 
és a lencseszerü szemölcsök (pp. lenticulares). Hátú! 
a nyelvgyök felé van a 8—15, V alakban elhelyezett 
körülárkolt szemölcs (pp. circumvallatae). Az ízlés-
szerv fejlődési maradványai még a levélalaku sze
mölcsök (pp. foliatae s. fimbriae linguae), melyek a 
nyelvszáj padi v alsó végén a nyelvszéleken fekvő 
barázdák alakjában jelennek meg. A nyelvhát nyák
hártyája alatt vannak elhelyezve a nyelvmirigyek 
(glandulae linguales), melyek a nyelv hegye felé a 
a Nuhn- v. Blandin-féle nyelvmirigyeket alkotják; a 
nyelvgyök táján vannak elhelyezve a ny. faggyumi-
rigyei. V. ö. izlés. 

Nyelv, általában gondolataink kifejezése tagolt 
hangok által; továbbá azon szavak és szóalakok 
összege, melyeket vmely nép gondolatainak kifeje
zésére használ. A ny. elemei tehát a szók, melyek 
nem egyebek, mint a képzeteknek és fogalmaknak 
a nevei. Minden ny. a népszellem sajátos alko
tása s a nemzetiségnek egyik főtényezője (»nyelvé-
ben él a nemzet«). Vannak élő és h o l t ny.-ek, a 
szerint, amint az illető nép ma is használja v. nem. 
A ny.-eket kétféle szempontból szokta a- tudomány 
osztályozni: szerkezetük v. rokonsági viszonyaik 
szerint. Az első a m o r p h o l o g i k u s , az utóbbi a 
g e n e a l o g i k u s osztályozás. A morph. felosztás 
szerint vannak: 1) e l s z i g e t e l ő v. k ü l ö n k ö d ő 
(1. e.) ny.-ek, melyek a fogalmaknak egymáshoz való 
viszonyát nem jelölik határozottan, hanem csak a 
szavak egymásutánja által jelzik, ugy hogy a hall
gatónak mintegy ki kell találnia az összefüggést 
(a khinai s több hátsóindiai ny.); 2) r a g o z ó v. 
a g g l u t i n á l ó (1. e.) ny.-ek, melyekben a fogalmak 
viszonyait a szavakhoz függesztett ragok (eredetileg 
ezek is önálló gyökök voltak) fejezik ki; ezekhez 
tartoznak az összes altáji nyelvek s i-gy a magyar 
is; 3) h a j l í t ó v. f l e c t á l ó (1. e.) ny.-ek, melyekben 
a fogalomviszonyok jelölése részben a töveknek bi
zonyos módosítása, részben szintén ragok által tör
ténik; ide tartoznak főleg az indogermán és sémi 
ny.-ek. Az élő ny.-ek száma körülb. 1000-rerug(Ade-
lung szerint 3000, Balbi és Pott szerint csak 860, 
Müller Miksa szerint 900;. Biztosan megállapítani 
a számot azért nem lehet, mert számtalan esetben 
alig lehet a ny. és nyelvjárás közt határt vonni. 

Nyelvalatt i ideg, nervtis hypoglossus, a 12-ik 
agyidegpár, mely a negyedik agygyomrocs alapján 
ered, a mellső bütyöklikon lép ki s ívalakban ha
ladva a nyelvhez halad, melyet mozgató rostokkal 
lát el. 
Nyelvalat t i mirigyek, glandulae sublinguales, 1. 

nyálkamirigyek. 

Nyelvalkat , v. n y e l v s z e r k e z e t , a nyelvek mor-
phologiai szerkezete, vagyis azon mód, mely szerint 
a fogalmak viszonyait jelölik s mely lehet: i s o l á l á s . 
a g g l u t i n á l á s v. f l e c t á l á s (1. nyelv). 
Nyelvbölcsészet, a múlt szd második felében, fő

leg Herder művei nyomán keletkezett nyelvészeti 
irány, mely azt kutatta, hogy a nyelv élete mily lelki 
jelenségeken alapul és az egyes nyelvekben miként 
tükröződik az illető népek gondolkodása és jelleme. 
A legkiválóbb nyelvbölcsészek Humboldt Vilmos és 
Steinthal Henrik. 
Nyelvbotlás, élő beszédben v. írásban elkövetett 

hiba vmely nyelv szabályai ellen; kiejtésbeli tévedés. 
Nyelvcsalád, 1. nyelvtörzs. 
Nyelvcsap, uvula, a szájüreg toroki részében a 

szájpadiv közepén lecsüngő, csapalaku, mirigyeket 
tartalmazó, nyakhártyától fedett képlet. 

Nyelvcsont v. s z a k c s o n t , os hyoideum, a nyak 
mellső felső részén elhelyezett patkó alakú csont, 
melyhez a nyelv gyökét a nyelvszakcsonti izmok 
erősitik, mig más izmok a gégével és a szegycsonttal 
kötik össze. 
Nyelvdij, 1. nyelvváltság. 
Nyelvében él a nemzet, a múlt század végén, a 

nemzeti felbuzdulás idejében keletkezett mondás, 
mely sokáig hangoztatott jelszava volt Íróinknak. 
A r a n y J. is felhasználja *Egressy Gábornak* ez. 
költeményében : Félre, kishitűek, félre! nem veszett el, 
Élni fog nyelvében, élni művészettel Még soká a 
nemzet! 

Nyelvemlékek, azon irodalmi maradványok, me
lyek a régibb nyelv ismeretéhez forrásokul szolgál
nak. A ny. megbecsülhetlen segítséget nyújtanak a 
nyelvtudománynak, s tökéletes ismeretük és feldol
gozásuk mulhatlan föltétele minden nyelvészeti vizs
gálatnak. A magyar kereszténység első két századá
ból összefüggő nyelvemlékünk nem maradt. Csak a 
XIII. szd elejéről van az egy irott lapra terjedő Ha
lotti Beszéd (1. e.) s valószínűleg a XIV. szd elejéről 
a még rövidebb Königsbergi Töredék (1. e.). Ezek 
után időrendben a Nagy Lajos idejebeli esküminta 
(1350 körül) és Hunyadi János kormányzói esküje 
(1446) következnek. A XV. század közepéről való az 
első (irott) magyar könyv: az Ehrenfeld-codex (1. e.). 
Legtöbb irott nyelvemlékünk a XVI. szd első tizedei
ből való; legújabb keltű a Kulcsár-codex (1. e.), zsol
tárkönyv, 1539-ből. Középkori nyelvemlékeinket az 
Akadémia 1838. kezdte kiadni Döbrentei Gábor szer
kesztése alatt »Régi Magyar Nyelvemlékek* czimmel, 
s 1846-ig négy kötet jelent meg. 1874. újból megin
dította kiadásukat »Nyelvemléktár« czimmel, mely
nek köteteit (a 3-ik kivételével) Volf György rendezi 
sajtó alá. 

Nyelvérzék, benső érzék vmely nyelv sajátságai 
iránt, mely csak hosszas gyakorlat után fejlődik ki 
az emberben s vezérül szolgál a nyelv helyes hasz
nálatában. * 
Nyelvészet, a nyelvek életével foglalkozó tudo

mány, 1. nyelvtudomány. 
Nyelvezet, írásmód v. irály, költői v. prózai mű 

nyelvbeli előadása. 
Nyelvfék, frenulum linguae, 1. nyelv. 
Nyelvfene, lépfene (1. e.). 
Nyelvgaratideg, nervus glossopharyngeus, a 9-ik 

agyidegpár, mely a nyultagyból eredve a torkolati 
likon (foramen jugulare) lép ki a koponyaüregből, 
melyen belül ágakat bocsát a dobüregbe (n. Jakob-
sonii, n. petrosus superficialis minor). Kilépése után 
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több kisebb elágazódás után egyrészt a garatot látja 
el ágakkal, másrészt a nyelv izlési szemölcseibe ha
tolva, ottan az izlés végkészülékeit alkotja. 
Nyelvhasználat v. n y e l v s z o k á s , az élőbeszéd 

v. irodalmi nyelv azon tulajdonsága, hogy olykor a 
hagyományos nyelvtani szabályoktól elütő, sőt azok
kal ellenkező szólásmódokat is szentesit. Nyelvünk
ben legjellemzőbb példa erre az ikes igék kérdése; 
kétségtelen, hogy a hajdani élőbeszéd pontosan meg
különböztette az egyes számban az ikes és iktelen 
igék ragozását, de a mai élőbeszéd s a népnyelv, s 
ezek nyomán részben az irodalmi nyelv sem tartja 
magát azon szabályokhoz, melyeket a tudósok a régi 
nyelvemlékekből vontak el. 
Nyelvideg, nervus linguálh, a háromosztatu agy

ideg (n. trigeminus) harmadik ágának egyik ága, 
mely a nyelvet látja el a tapintási szemölcsökbe 
szolgáló rostokkal. 
Nyelvigazitók, igy szokás az oly tudákos nyelvé

szeket nevezni, kik az általános nyelvszokás elle
nére, pusztán okoskodás alapján akarnak egyetmást 
igazítani a nyelven, hogy kifejezései jobban alkal
mazkodjanak a logikai felfogáshoz, mint pl. Geleji 
Katona István tette. L. Szarvas Gábor, A nyelvig., M. 
Nyelvőr, XII. köt. 
Nyelvjárások, d i a l e k t u s o k , valamely nyelv

nek az egyes vidékeken beszélt változatai, melyek első 
sorban rendesen hangtani (kiejtés), de ezenkívül alak-
és mondattam tekintetben is többé-kevésbbó külön
böznek a köznyelvtől v. irodalmi nyelvtől, vagyis 
attól, melyen a művelt emberek beszélnek s a melyet 
az Írók műveikben használnak. Helytelen azok fel
fogása, kik a ny.-okban romlott, hibás beszédet 
látnak; minden ny. természetes módon fejlődött s 
így szabályos és a maga területén egészen helyes. 
Az irodalmi nyelvtől való eltérések, melyek szabály
talanságnak tűnhetnek fel, sok esetben épen vmely 
régi sajátságnak megőrzéséből erednek. A magyar 
nyelv dialektusait Balassa József >A magy. nyelv
járások osztályozása és jellemzése* ez. munkájában 
a következőleg csoportosítja: I. N y u g a t i ny.-járás
terület, mely a Dunántúl egész nyűg. részét foglalja 
magában, ide tartoznak: 1) a rábavidéki, 2) őrségi, 
3) hetési, 4) göcseji, 5) zalai ny. II. D u n á n t ú l i 
ny.-járás-ter., melyhez a Dunántúl többi (nagyobb) 
része tartozik, a nyűg. ny .-járás-területtől egész a 
Dunáig, kivéve a Dráva mellékét a déli részen; két 
részre osztható: 1) a felső, 2) az alsó dunántúli 
ny.-járásra. III. Alföldi ny.-járás-ter., nem foglalja 
magában az egész alföldet, hanem csak az ö ző 
vidékeket (melyeknek beszédét a közép S helyén álló 
ö jellemzi), s a Tiszántúlról, számos megszakítás
sal, majdnem az ország nyűg. határáig terjed; ma
gában foglalja: 1) a kiskunsági, 2) a szegedvidéki 
ny.-járást és 3) a duna-drávaközi ny.-járás vidéket, 
melynek részei: a) a sárközi, b) az alsó drávai, c) a 
szlavóniai és d) a felső-drávai ny.-járások. IV. Duna
t i s z a i ny.-járás-ter., a Dunától keletre az erdélyi 
hegyekig, magában foglalja: 1) a pestmegyei, 2) a 
bácsmegyei és 3) a tiszántúli ny.-járást. V. É s z a k 
kele t i ny.-járás-ter., a Felső-Tisza mindkét partján, 
idetartoznak: 1) a felső-tiszai, 2) az alsó-szamosi 
és 3) a zemplén-abauji ny.-járás. VI. K i r á l y h á g ó n-
tu l i ny.-járás-ter., részei: 1) a kalotaszegi, 2) a 
maros-szamosközi és 3) a küküllőmegyei ny.-járás. 
VII. É s z a k n y u g a t i ny.-járás-ter., részei: 1) a kö
zépső palócz ny .-járás-vidék a mátravidéki, borsodi, 
karancsvidéki és ipolyvidéki ny.-járásokkal, 2) a ke

leti palóezos ny.-járások, ugym. a sajóvölgyi, hernád
vidéki, hegyaljai és zilahi ny.-járás, 3) a n y u g a t i 
palóezos ny. járások, ugym. a barsmegyei, eszter-
gom-komáromi és mátyus földi-csalóközi ny.-járás, 
4) a déli palóezos ny.-járások, ugym. a heves
megyei, bükkaljai, felső pestmegyei és jászsági ny.-
járás. VIII. S z é k e l y ny.-járás ter., főcsoportjai: 
1) a marosszéki ny.-járás, 2) a nyugati székelység, 
a keresztúri, sóvidéki, havasaljai és homoród-vidéki 
ny.-járásokkal, 3) a keleti székelység, a csikgyer-
gyói, háromszéki és hétfalusi ny.-járásokkal, és 4) a 
moldvai csángók ny.-járása (1. az egyes ny.-járáso
kat külön). Nyelvjárásaink felosztására az első kísér
let Pálóczi Horváth Ádám részéről történt: A magy. 
nyelv dialektusairól ez. müvében (Jutalomfeleletek a 
Magyar Nyelvről, Pest, 1821. I.). Igen sok népnyelvi 
szöveget, tájszót, nyelvjárás-ismertetést közölt a 
Magy. Nyelvőr, a legkülönbözőbb ny.-járásokból. 
Az első rendszeres munka ny.-járásainkról Balassa 
József idézett műve (1891), melyhez a magy. ny.-
járások térképe is csatolva van. 

Nyelvkincs, vmely nyelv összes szóanyaga, bele
értve a kihalt szavakat, vmint a mű- és tájkifejezé
seket is. 
Nyelvmirigyek, 1. nyelv. 
Nyelvművelő társaságok, a múlt szd végén ala

kult iskolai körök, melyek a magyar nyelv ápolását 
tűzték ki czélul. Első a soproni volt, melyet az ottani 
ev. lyceum növendékei közt Kis János irónk 1790. 
alapított, s mely iskolai önképzőkör alakjában ma is 
fennáll; munkásságát csak a szabadságharcz szaki-
tóttá félbe egy időre. Ilyenféle iskolai szövetkezések 
alakultak Pesten, Kassán, Komáromban, Győrött stb. 
is s jó hatással voltak a magyar szellem ébresztésére 
s az ifjúság művelődésének elősegítésére. Erdélyben 
szélesebb körű hasonló mozgalmak is vezettek némi 
eredményre. Aranka György buzgólkodására az 1791. 
országgyűlés törvényezikket alkotott és terjesztett 
fel egy magy. Nyelvművelő Társaságról, mely 1793. 
Marosvásárhelyt meg is kezdte működését, de jóvá
hagyást nem nyervén, 1810. feloszlott; 1818. újra 
hozzáláttak gr. Bánffy György vezetése alatt a mun
kához, melyet azonban már másfél év múlva kény
telenek voltak abbanhagyni. 
Nyelv-öltögetés v. l ó g a t á s a lónál legnagyobb

részt rossz szokás, mely néha zablaváltoztatásnál 
megszűnik; idült alakúnál és hüdésnél a nyelvnek a 
zabiához való kötését ajánlják, kupeczek pedig egy
szerűen amputálják. 
Nyelvpri t ty , mint tájszó: csacska, nyelveskedő. 
Nyelvrák, carcinoma linguae, többnyire idősebb 

egyéneknél előforduló rosszindulatú álképlet a nyel
ven, mely csakis korai kiirtás utján gyógyítható. 
Nyelvszemölcsök, 1. nyelv. 
Nyelvszerkezet, 1. nyelvalkat. 
Nyelvszokás, 1. nyelvhasználat. 
Nyelvtan, g r a m m a t i k a , oly munka, mely vmely 

nyelvnek sajátságait, törvényeit és szabályait ismer
teti. Három részre szokás osztani: hangtanra, szó
tanra és mondattanra (1. külön). 
Nyelvtanszerüség, nyelvtani helyesség, vagyis a 

nyelvtan szabályainak pontos megtartása az iró ré
széről, ugy az egyes szavak, mint a mondatok tekin
tetében. A mondatok ny.-e elleni vétségeket soloecis-
mus névvel jelöljük. 

Nyelvtiszt i tás , a nyelvnek az idegenszerű elemek
től való megtisztítása, ezen elemeknek magyaro
sabbakkal és helyesebbekkel való pótlása által. Bi-
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zonyos fokig e törekvés jogosult, de a tiszta magyar
ság hajhászása is tulságra vezethet. E túlzás a pu-
rismus, mely az idegen szókat minden áron ki akarná 
irtani s honiakkal pótolni. 
Nyelvtörténet, vmely nyelv fejlődésének története. 

N y e l v t ö r t é n e t i m ó d s z e r , azon eljárás, mely a 
nyelv jelen állapotát mint történeti fejlődésének ered
ményét mutatja be, szemben az ö s s z e h a s o n l í t ó 
módszerrel (1. nyelvtudomány); a nyelvtört, mód
szeren alapszik a t ö r t é n e t i n y e l v t a n . Nálunk 
Révai Miklós vetette meg az alapját. Az oly szótár
nak, mely a régibb nyelv szókincsét öleli fel, n y e l v 
t ö r t é n e t i s z ó t á r a neve; magyar nyelvtört, szó
tár 3 kötetben Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond 
szerkesztésében jelent meg (1890—92.). 
Nyelvtörzs, az egy alapnyelvre visszavezethető 

nyelvek összege; a népek, melyek ezen egyes nyel
veket beszélik, hajdan egy népet alkottak. A ny .ön 
belül ismét vannak bizonyos nyelvek, melyek köze
lebbi rokonságban vannak egymással mint ugyan
azon törzsnek a többi nyelveivel s valaha egy közös 
nyelvet alkottak; az ily nyelvek csoportja a nye lv 
c s a l á d . Pl. indogermán nyelvtörzs, germán nyelv
család; uralaltaji nyelvtörz, finn-ugor nyelvcsalád. 
Nyelvtudomány, linguistika, azon tudomány, mely 

a nyelvek életével, a nyelvfejlődés általános törvé
nyeivel foglalkozik s ezenkívül a nyelveknek egy
máshoz való rokonságát is meg akarja állapítani. 
Ha vmelyik nemzeti nyelv természetének v. életének 
buvárlatára szorítkozik, szűkebb ért. magyar, német 
stb. nyelvészetnek nevezzük, ha az egyes nyelvek 
rokonsági viszonyait igyekszik kideríteni, mely 
czélra e nyelveket össze kell hasonlítania: ö s s z e 
h a s o n l í t ó ny. a neve. L. Giesswein Sándor, Az 
összehas. nyelvészet fő problémái, Győr, 1890. 

Nyelvújítás, neologia, irodalmunk történetében 
azon nevezetes mozgalom századunk elején, mely
nek Kazinczy Ferencz volt lánglelkü apostola; czélja 
volt fejlődésében messze hátramaradt nyelvünket a 
modern műveltség, költészet és tudomány egész fo
galomkörének kifejezésére alkalmassá tenni. Már a 
múlt szd végén több írónkat (Dugonics, Szacsvay, 
Molnár János stb.) uj szók alkotására vezetett a 
szükség; még nagyobb bőséggel csinált Barczafalvi 
Szabó Dávid uj kifejezéseket, melyek közül sok élet
ben is maradt. Legnagyobb bátorsággal és határo
zottsággal azonban Kazinczy tűzte ki a ny. zászla
ját. Buzgalma sokszor tulságokra ragadta, de ez 
mit sem von le érdemeiből. Neki köszönhetjük, hogy 
először irányozta a nemzet figyelmét élénkebben 
nyelvére s hogy harcz támadt az irodalomban, mely
ből nyelvünk megszépülve és megifjodva került elő. 
E harczczal kezdődik tulajdonképen a modern Ma
gyarország története. L. magyar irodalom. 

Nyelvvál tság, emenda linguae, régibb jogunkban 
egyik kisebb hatalmaskodási eset: azon magán
büntetés, melylyel a becstelenitést és becsületsértést 
sújtották A büntetés pénzbeli volt. 
Nyemcz, község Szerem m., 1727 lak. 
Nyén, község Háromszék m., 2355 lak. Egykor 

német lovagok vára, melynek ma csak helye van 
meg. Lakosai csángó-székelyek. 

Nyércz v. v i d r a m e n y é t , mustela lutreola, nagy
ságra és szinre a görényhez hasonlít; nálunk ritka, 
a Vág, Hibicza, Garam és a Maros mentén található. 
Nyereg, 1) lovagló szerszám, melynek alapját egy 

vaspántokkal összetartott faváz veti meg, elől a ki
magasló kápa v. nyeregfő, hátra az ülés, oldalról 

a párnák vannak; odaerősitésre szolgál a ny.-heve
der, a lovagló támasza pedig a kengyelszijjon függő 
kengyel. Hozzá tartozik még any.-takaró v. izzasztó. 
Szerkezete szerint van: magyar, német és angol ny.; 
a magyar ny.-nek mély ülése van belső párna nélkül, 
s ezt a lópokrócz helyettesíti; — 2) két kúpot össze
kötő hegyrész. 

Nyeregfedél, 1. fedél. 
Nyeremény, 1. sorsjegy. 
Nyereményadó, az állami sorsjáték betéteire, a 

jótékony czélra rendezett állami sorsjátékok sors
jegyeire eső nyeremények után és a pénzügyi ható
ság által ingóság kisorsolására magánfélnek adott 
engedély után az 1879: XL1X. t.-cz. értelmében fize
tendő adó, mely 1880. jan. 1. lépett életbe. Az állami 
számsorsjátéknál a nyereményösszeg 15°/o-a, a jóté
kony czélu állami sorsjátéknál 10°/0 a a játéktervben 
foglalt összegnek fizetendő ny.-a. fejében, melynek 
beszedése a lottopénztár v. lottogyüjtő által egy
szerű levonás utján történik. A ny.-a.-t fizetni köte
les a nyeremény kifizetésekor a betétjegy íII. sorsjegy 
átadója, a kisorsolási engedély után pedig az enge
délyt nyerő fél. A ny.-a. alól kivétetnek a nyertes 
fél által fel nem vett nyeremény és a jótékony czélu 
állami sorsjátéknak el nem kelt sorsjegyére eső nye
remény. A pénzügyminiszter jogában áll a jótékony 
és közhasznú czélra rendezett sorsjáték nyereményé
nek ny.-a.-ját mérsékelni v. elengedni. A ny.-a. után 
nem lehet sem földtehermentesitési járulékot, sem 
törvényhatósági v. községi pótlékot kivetni. 
Nyereményadó elleni k ihágás , az államkincstárt 

a ny.-a. tekintetében megrövidíteni czélzó cseleke
det, mely minősége szerint különböző büntetés alá 
esik. A ki az osztrák államkincstár által Ausztria 
területén rendezett v. a ki külföldön rendezett sors
játékra pénzt gyűjt, betétjegyeket árul v. másokat 
oly játékbetét-jegyek elárusitasával biz meg, mely
nek betétei nem a magy. államkincstárba folynak, 
50—100 frtnyi bírságot fizet; a ki a nélkül, hogy 
sorsolási engedélyt nyert és ny.-a.-t fizetett volna, 
ingóságokat kisorsol v. kisorsolásukat megkísérli, a 
ny.-a. 2—4-szeres összegével sujtatik. A gyűjtött 
pénz elkobzás alá esik és a pénzbüntetéssel együtt 
az államkincstárba folyik. A feljelentő a befizetett 
összeg "/a át kapja. 
Nyereményjegyzék, a sorsjegykibocsátó testület 

által a húzások megtörténte után kiadott hivatalos 
jegyzék, mely a nyeremények nagyságát és a nyerő 
sorsjegyek számait tünteti fel. 

Nyereménykölcsön, a kölcsön azon neme, mely
nél a hitelező a kamatok helyett esetleges nyere
ményre való jogot szerez meg; legáltalánosabb 
alakja a sorsjegy. 

Nyereség, a vállalkozó jövedelmének azon része, 
mely minden befektetett tőke-, munka- és telekjöve
delmi összegek levonása után még megmarad. így a 
vállalattal járó koczkázatnak díja; fő jellemvonása 
az, hogy kikötött, azaz szerződésileg biztosított 
soha sem lehet. 

Nyereség- és veszteségszámla, a kettős könyv
vitelnél azon számla, mely az üzlet eredményéről 
kimerítő és könnyen áttekinthető adatokat nyújt. 
A számla tartozási oldalán helyet foglalnak mind
azon adatok, melyek az üzleteredmény csökkenését 
okozzák, pl. költség, házbér, adó, tiszti fizetések stb., 
mig a számla követelési oldala azon adatokat tartal
mazza, melyekbőt a nyers üzleti nyereség alakul. 
A két oldal közti különbözet adja a tiszta nyereséget, 



Genealogikus nyelvtörzsek. 
s Sayce nyomán.) (Miiller Frigyes é 

I. Az afrikai sárga faj nyelvei (kihalófélben) : 
1. busman nyelvjárások (félig ragozok); 
2. hottentot nyelvjárások (nama, kora és fokföldi; 

ragozok; számos csettentő hanggal). 

II. A bantu (kaffer nyelven »abantu« = emberek) 
v. délafrikai nyelvtörzs, a Fokföldtől Középafrika 
ismeretlen régiójáig, főleg előképzős (a gyökök elé 
járuló ragokkal) ragozó nyelvek, három csoporttal : 

1. keleti csoport, hová a kaffer nyelvjárások (kafir 
és zulu), a zambesi (barotse, bayeye, masona) és a 
zanzibari nyelvek (kiszuaheli = partvidéki, kinika, 
kikamba, kihiau, kipokomo) tartoznak; 

2. középső csoport: 
a) szecsuana (sesuto, serolong, selapi); 
b) tekeza (mankolosi, matonga, mahloenga); 

3. nyugati csoport: 
aj herero, bunda, londa; 
b) kongó, mpongve, dikele, isubu stb. 

III. A tulajdonképeni néger faj nyelvei (Észak- és 
Középafrikában) : 

1. a nyugat-afrikai nyelvek (wolof, odsi, joruba 
stb., ragozok); 

2. a mande nyelvek (mandingo, szuszu, bambára); 
3. a szonrai nyelv; 
4. a wandala nyelv (ezek mindannyian előképzős 

ragozó nyelvek); 
5. a kanuri nyelv; 
6. a haussza nyelv; 
7. a pulo (fülbe) törzsek nyelvei (elő- és utóképzős 

nyelvek); 
8. a Nilus melléki nyelvek (bari, dinka; utóképzős 

hajlító nyelvek); 
9. a muszgu törzsek nyelvei (hajlító nyelvek). 

IV. A pápua népek nyelvei: 
1. a mafor nyelv Uj-Guineában; 
2. a negritók nyelve a Philippini szigeteken (elő

képzős ragozó nyelvek). 

V. Az ausztráliai benszülöttek nyelvei; utóképzős 
ragozó nyelvek. Hogy genealogikus egységet alkot
nak, kétségtelenül kiviláglik a számnevek és név

mások megegyezéséből. 

VI. Az északi népek nyelvei : 

1. a korjákok és csukcsok nyelve (É.-Azsia, elő- és 
utóképzős nyelv); 

2. a jukhagirok nyelve (É.-Ázsia); 
3. az ainok nyelve (É.-Ázsia); 
4. az aleuták (É.-Amerika), 5. az eszkimók (Grön

land), 6. a jenissei osztjákok (É.-Ázsia, mindannyi 
utóképzős ragozó nyelv, az utolsó csoport az ural-
altaji nyelvekhez^közeledik). 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 

VII. Az amerikai őslakók nyelvei; e nyelvtörzs 
Dél- és Északamerika benszülötteinek nyelveit fog
lalja magában, az eszkimók kivételével. Nagyobb
részt polysynthetikus nyelvek, amennyiben az egész 
mondatot az igébe olvasztják bele s ily módon ren
geteg szóconglomeratumokat hoznak létre. Jelenté

kenyebb nyelvcsaládok : 

1. az athabaszk, melynek délnyug. elágazásai: 
az apachok és navajók nyelvjárásai benyúlnak egé
szen Mexikóba; 

2. az algonkin nyelvek : a) delaware, mohikán, 
odsibway, minsi, erce, mikmak stb.; b) az irokéz 
nyelv, a Hudson-öböltől nyugatra; c) a dakota nyelv, 
melyet a Sioux-indiánok beszélnek; 

3. a szonora-nyelvek, déli Arizonában, Kalifor
niában és Mexikó északi részében : a) sóson; b) na-
huak (azték), Mexikóban; c) otomi (félig ragozó); 
d) maya (Közép-Amerikában) stb.; 

4. az andoperui nyelvcsoport: kecsua és aymara; 
5. az andesi nyelvcsoport : yuracare, araukani 

(Chile) stb.; 
6. a guarani-tupi nyelvjárások (Peru). 

VIII. A malajo-polynesiai nyelvtörzs, melynek 
nyelvei magánhangzókban igen gazdagok s ezért 
kiválóan hangzatosak. Nyelvtanuk azonban fejletlen 
s pl. a névszókat és igéket nem különböztetik meg. 
Nagyobbrészt előképzősek. Három csoportra külö

nülnek : 

1. a keleti ág vagyis melanesiai nyelvek, a Fidsi-
és a többi kisebb szigeten, Ausztráliától észak
keletre; 

2. a középső ág vagyis a polynesiai nyelvek : a 
Szamoa, Tonga, Markesas, Tahiti, Havai stb. szige
tek benszülötteinek nyelvei; 

3. a nyugati ág v. a tulajdonképeni maláji nyelvek, 
Formosától Madagaszkárig, két ágra oszlanak : a) a 
tagala nyelv (a Philippini szigeteken), a Mariana, 
Molukki, Timor stb. szigetek nyelvei, a malagaszi 
nyelv Madagaszkár szigetén; b) a maiakkai malájok, 
jávaiak, makasszarok, Sunda-szigetbeliek és a dayak 
(Borneo) nyelvei. 

IX. Az egyszótagos v. különködő (indo-khinai) 
nyelvek: 

1. a khinai nyelv és szójárásai; 2. a tibeti nyelv; 
3. a birmanok nyelve; 4. az annami nyelvek (Pegu, 
Cochinchina,Kambodsa lakóinak nyelvei); 5.a sziámi 
v. thai nyelv; 6. az asszami nyelvek; 7. a szikkhim 
és lepcsa nyelv (a Himalayában); 8. a nepáli nyel
vek; 9. a khassziák nyelve (északi Bengalia). 

(E nyelvek közt az ó-khinai és a sziámi tisztán 
elszigetelők, a többiek már a ragozás többé-kevésbbé 
kifejlett jelenségeit mutatják.) 



X. A japáni és a koreai nyelv, mindkettő ragozó, 
ámbár az ige személyragokat nem vesz föl s hangzó

illeszkedésük nincs. 

XT. Az ural-altaji v. turáni nyelvtörzs (Whitney 
szerint skytha nyelvek), öt nyelvcsaláddal : 

1. a finn-ugor nyelvcsalád, két ággal : a) a finn v. 
déli ugor ág : suomi (tulajdonképeni finn), észt, vepsz, 
vptt, liv, továbbá mordvin, cseremisz és lapp; 
b) északi ugor ág (tulajdonképeni ugor-nyelvek) : 
zűrjén, votják, m a g y a r , vogul, osztják (ragozok, fé
lig már flectálók); 

2. a szamojéd nyelvcsalád : jurák, tavgy, osztják-
szamojéd, jenissei-szamojéd, kamasszin (ragozok) ; 

3. a török-tatár nyelvcsalád : a) jakut nyelv; 
b) ujgur ág : csagatáj, turkoman, özbeg és kazáni 
tatár ;<^nogaji ág : kirgiz,csuvas stb. ; d)az oszmanli 
(európai) török és nyelvjárásai (ragozó nyelvek); 

4. A mongol nyelvcsalád : a) a keleti v. tulajdon
képeni mongol (khalka), b) a nyugati v. kalmük 
(félig ragozó); c) az északi v. burját mongol (ragozó). 

5. A tunguz-mandsu n3'elvcsalád : a) a tunguz 
(ragozó), b) a mandsu nyelv (félig ragozó). 

XII. A dravida nyelvtörzs, melyhez India őslakóinak 
nyelvei tartoznak, jelenleg a félsziget déli részében. 
Ragozok; ragjaik a gyök utolsó magánhangzóját 

assimilálják. Ide tartoznak : 

1. a tulajdonképeni dravida nyelvek: tamul, telugu, 
tulu, kanaréz, malayalam (déli India főnyelvei, melye
ket körülb. 49 millió ember beszél); 

2. a kolh-népek nyelvei; 
3. a szingál nyelv Ceylonban; 
4. a brahui nyelv Beludsisztánban. 

XIII. A nuba nyelvtörzs, a nubiai népek : Nuba, 
Kunama, Barea stb. nyelvei; némelyek ide sorolják 
még a nyugatafrikaí Fülbe (Pul) nép nyelvét is 

(ragozó nyelvek). 

XIV. Az indogermán v. indeurópai nyelvtörzs 
(flectáló nyelvek) : 

1. az ind nyelvcsalád : a) szanszkrit, pali, prakrit 
(mind a három kihalt); b) az uj indiai nyelvek: hindi 
és hindoszlani (ész. Indiában körülb. 100 mii. ember 
beszéli), bengáli, orija, nepáli, kasmíri, szindhi, pend-
sabi, gudserati, mahráthi és a czigány nyelv; 

2. az iráni nyelvcsalád : a) ó-perzsa (az ékiratok 
nyelve), pehlevi (közép-perzsa), párszi (a tüzimádók 
nyelve, mindezek kihaltak), uj-perzsa, kurd, beludsi; 
b) zend (ó-baktriai, kihalt); c) afghan v. puchtu; 
d) osszet; e) örmény. 

3. a hellén csoport: ó- (kihalt) és uj-görög; 
4. a thrák-illyr csoport: albán nyelv; 
5. az itáliai nyelvcsalád : a) a kihalt umbriai, 

oszk és latin nyelvek; b) a román nyelvek : olasz, 

spanyol, portugál, franczia, rhátoromán, rumuny 
(oláh). 

6. a kelta nyelvcsalád : a) a brit ág : kymri (Wa
lesben), corni (Cormvallisban, kihalt) és breton (Bre-
tagneban); b) a gael (gadhel v. goidel) : ir (erse), 
skót-felföldi (gaelic) és manx (Man szigetén); 

7. a litu-szláv nyelvcsalád : a) a szláv ág : ó-szláv 
(kihalt egyházi nyelv), orosz, ruthén, szerb-horvát, 
szlovén (vend), bolgár, (délkeleti szláv nyelvek,) 
cseh-tót, lengyel, polab, szorb, lausitzi vend, (észak-
nyug. szláv nyelvek,); b) a lithván á g : ó-porosz 
(kihalt), lithván, lett; 

8. a germán nyelvcsalád : a) a skandináv á g : 
ó-skandináv (kihalt), izlandi, svéd, dán-norvég; b) a 
kihalt gót nyelv; c) a német ág : felnémet (ó-, közép-
és ujfeln.); alnémet nyelvek: angolszász (kihalt), 
angol, friz, németalföldi, plattdeutsch (westphaliai, 
mecklenburgi stb. dialektusok). 

XV. A hamito-semit ikus nyelvtörzs, melynek tagjai 
közül a sémi nyelvek sokkal fejlettebbek a hamita 
nyelveknél, de megegyeznek ezekkel gyökszavaik 
egy részére s a nem megkülönböztetésére nézve. Ide 

tartoznak : 

1. a hámi csoport : a) a kihalt ó-egyiptomi s en
nek leánynyelve, az irodalmi és egyházi nyelv gya
nánt élő kopt nyelv; b) a lybiai v. subsemitikus 
nyelvek ész. Afrikában : tamascq, kabyl, berber; c) a 
galla (acthiop) nyelvek : galla, somali, bedsah, dan-
kali, afar, agao, szaho; 

2. a sémi csoport: a) az északi ág : assyr-baby-
loni (az ékiratok nyelve, melyet egykor Mesopoto-
miában beszéltek), héber-phoeniciai, a szamaritán 
és pun nyelvjárásokkal (mindezek kihaltak), arámi 
(kihalt khald, syr és mandei,) uj-syr az Urumia-tó 
partján jelenleg divó nyelvjárásokkal; b) a déli ág : 
arab, a kihalt sabaei (himjari, déli Arábiában), a 
kihalt aethiop (ó-abyssinai, máskép : gheez), ennek 
leányai : a tigre, tigrinya és amhari nyelvek; a 
máltai nyelv. 

Elszigetelten álló nyelvek. 

A fentebb elősorolt nyelvtörzseken kivül vannak 
meglehetős számmal oly nyelvek is, melyek elszige
telten állanak, azaz vagy rokonsági viszonyaik nin
csenek még eléggé felderítve, vagy pedig az eddigi 
kutatások alapján nem"*oszthatók be az ismert nyelv
törzsek egyikébe sem Ilyenek : 

1. a baszk nyelv a Pyrenaeusokban (bekeblező); 
2. a kihalt toscanai etruszk nyelv (flectáló), me

lyet Corssen indogermánnak tart; 
3. a kaukázusi nyelvek : a) észak-kaukázusiak : 

abehaz-cserkesz, avar, kazikumük, hürkan, lezg 
(kürin), ud, csecsencz nyelvek; b) délkaukázusiak: 
georgiai, mingreliai, lázi (többnyire ragozok, azon
ban a hürkan, lezg, csecsencz a hajlitás'némi jelen
ségeit mutatják) 
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NYERÉSZKEDÉSI SZÁNDÉK 

=^=== n 
vagy ha esetleg a tartozási oldal a követelésinél na
gyobb, az üzleti veszteséget. 
Nyerészkedési szándék, nyereség elérésére irá

nyuló szándék. Büntető törvénykönyvünk súlyosító 
körülménynek tekinti bizonyos bűntetteknél, ha azo
kat a tettes n. sz.-ból követte el. 
Nyerges, a négyes fogat egyik lova, 1. kisefa. 
Nyerges-Újfalu, község Esztergom m., 2468 lak. 

Tőle d.-ny. a Pisniczén veres márványt bányásznak. 
Nyerő, község Torontál m., 1511 lak. 
Nyers-aczél, az aczájkészités folyamatából kikerült 

likacsos aczél, melyet feldolgozása előtt még izzítani 
v. olvasztani kell. L. vasgyártás. 
Nyersanyag, a feldolgozásra, ipari készítmények 

előállítására szolgáló anyag. 
Nyersanyag-szerző egylet, a szövetkezetek egy 

faja, melynél ugyanazon iparághoz tartozó iparosok 
egyesülnek, hogy az iparuk üzéséhez szükséges 
nyersterményt v. félgyártmányt közös számlára vá
sárolják; minek következtében olcsóbban jutnak az 
egyes czikkekhez. A n. e. mintájára alakultak egyes 
helyeken, hogy az ipar fejlődését a gépek előmozdít
sák, u. n. g é p t á r s u l a t o k , továbbá az u. n. rak
t á r e g y l e t e k , melyek a tagok termeivényeinek kö
zös számlára való eladását eszközlik. Mindezen 
egyleti alakzatok a szövetkezési formán alapulnak. 
Nyersbérrendszer (truck-rendszer), a munkabér 

fizetésének egyik módja, melynél a munkaadó a 
munkásnak bérét készpénz helyett v. egészben v. 
részben nyersterménynyel (étel, ital, ruházat stb.) 
rója le. A bérfizetés e módja számos visszaélésre ad 
alkalmat, miért is csak kivételesen és csak korlátol
tan van megengedve. 
Nyers építmény, épület, melynek külső falait be 

nem vakolják és jobb téglából v. faragott kövek
ből készítik. 
Nyers jövedelem, az előállításra v. megszerzésre 

szükséges költségek értékét még magában foglaló 
jövedelem. 
Nyers méz, 1. méz. 
Nyersöntés, olyan öntvények készítése, melyek 

külsőleg utólagos megdolgozásra, leesztergályozásra, 
reszelésre stb. szorulnak s csak ezután nyerik tetsze
tős külső alakjukat. 

Nyers selyem, a motoláról v. orsóról levett selyem, 
mely mézganemü anyaggal van bevonva, a mi szálait 
merevvé és nehezen festhetővé teszi; ez anyagtól szap
panos vízben való főzés által szabadítják meg. A n. 
s.-et szövetkészitésre csak ritkán használják, hanem 
kifőzve, szépítve és megfestve dolgozzák fel; 1 kg. 
n. s. előállítására 12—18 kg. selyemgubó szükséges. 

Nyerssúly, elegysúly (1. e.). 
Nyerstermény, jószág, mely ellentétben az ipari 

készitménynyel, habár bizonyos átalakuláson megy 
is át, de az emberi szükséglet közvetlen kielégítésére 
még nem alkalmas. 

Nyersvas, közvetlenül az olvasztóból kikerült vas. 
4—5°/0 carbont tartalmaz; ebből készítik megfelelő 
kohászati munkálatok által a többi vasfajtákat. Lásd 
vasgyártás. 

Nyeselő üzem, 1. erdősítés. 
Nyest, rágcsáló a menyétfélék (mustelina) család

jából. A n e m e s ny. v. n y u s z t , mustela martes, 
55 cm. h., Európában és Ázsiában él; finom bundája 
gesztenyebarna, nyaka és melle aranysárga; nagyon 
vérszomjas ragadozó, prédáját a kisebb állatok: 
nyúl, baromfi stb. alkotják; jó prémet (évente 
180.000 dbot) szolgáltat. A k ő n y e s t v. n y e s t -

menyé t , m. foina, 45 cm. h., torka és melle fehér, 
Közép-Európában és Nyugat-Ázsiában él; évente 
kb. 400.000 db prém jut forgalomba. Kölykei szelí
dekké nevelhetők. 
Nyíl, 1) az íj pálczaalaku lövege, elől sima v. hor

gos véggel; — 2) a mértanban és építészetben vmely 
ív húrjának középpontjában húzott és az ívig meg
hosszabbított függélyes vonal. 

Nyilalás, oldalszurás, pleurodynia, szúró fájdalom, 
mely különösen belégzés alatt érezhető a mellkas 
egyik oldalán. Tüdőgyuladás, mellhártyalob egyik 
kezdeti tünete, de okozhatják bordaközti zsába, szék
rekedés, puffadtság stb. is. 
Nyilas, 1) ki nyíllal van felfegyverkezve; — 2) csil

lagzat az állatkörben. 
Nyilas Samu , ref. lelkész, költő, szül. 1830. jan. 

26. Szederkényben, Borsod m., 1853. Miskolczon 
s. lelkész, még ez évben Szederkényben, 1867. lelkész 
Miskolczon. f 1874. febr. 27. Költeményei 1871. 
jelentek meg 2 kötetben. 

Nyilemelő, a zúzó művekben alkalmazott nehéz 
zuzónyilak emelésére szolgáló berendezés; áll forgó 
göröndből, melynek kiálló bütykei bele akadnak a 
nyíl fogaiba s azt a bütyök hosszához képest feleme
lik s ez azután szabadon visszaesik. 

Nyilt parancs, 1. pátens. 
Nyilttoku mák, melynek fején a födélszerü bibe 

alatt nyilasok vannak. 
Nyilvánosság, perjogi' értelemben az igazságszol

gáltatás azon főelve, hogy a tárgyaláson mindenki 
jelen lehet. Nálunk a ny. egész igazságszolgáltatá
sunkban el van fogadva, csupán a bírák tanácsko
zása nem nyilvános. Fontos okokból a tárgyalást 
vezető biró v. elnök a ny.-ot kizárhatja. 

Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és 
egyletek adója, az 1875: XXIV. és 1880: LX. t.-cz. 
folytán fizetendő egyenes adó, melynek tárgya az 
ország területén bel- v. külföldiek által ipari, keres
kedelmi, pénzforgalmi, szállítási és bárminemű más 
haszonhajtó czélból alakított v. üzemben tartott ny. 
sz. k. v. és e. üzleti jövedelme, a mennyiben bánya
adó alá nem esik. Ez adó alól ki vannak véve a 
kincstári kezelés alatt álló magyar államvasutak és 
azon vállalatok, melyek adómentességét külön tör
vény biztosítja, a külföldi vállalatok, ha itt fiókjuk 
v. raktáruk van, de nyilvános számadásra kötelezett 
képviselőségük nincs, belföldi üzletükre nézve a 
III. oszt. kereseti adó alá tartoznak. Adó fejében az 
adóévet megelőző 3 évi üzleti eredmény átlagos 
jövedelmének minden 100 frtja után 10 frt fizetendő. 
Az adókivetés azon községben történik, melyben a 
vállalat igazgatóságának, külföldi társulatnál a bel
földi ügynökségnek székhelye van. Fióküzlettel v. 
raktárral biró vállalat a fővállalat székhelyén esik 
adó alá. Ha a vállalat és igazgatóság székhelye 
nem ugyanaz, az adó 20°/o a az igazgatóság, a többi 
80°/o-a a vállalat székhelyén iratik elő, kivéve a 
vasúti vállalatokat, melyeknek egész adója az igaz
gatóság székhelyén vettetik ki. Az adófizetési kötele
zettség a vállalat üzembe vételét követő hónap 1-től 
kezdődik és azon hónap végével szűnik meg, mely
ben a vállalat üzemét beszüntette, felszámolás ese
tén pedig a felszámolási zárószámla jóváhagyásá
val. L Drahotúszky Rezső. A nyilvános számadásra 
kötelezett egyletek és vállalatok adó-, illeték- és egyéb 
ügyeit tárgyazó kézikönyv, Budapest 1891. 

Nyilvántartás, általában vmely ügyre vonatkozó 
adatoknak mindenkori áttekintés czéljából való ren-
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dezése. Különösen fontos a katonai nyilvántartás, 
mely alatt az állam haderejének szám szerinti pon
tos ismeretét értik. A katonai pontos ny.-on alap
szik a mozgósítás. 

Nyír, (lónál) a pata talp- és oldalfala, továbbá a 
sarokvánkosok közé ékelt két águ képlet, mely kí
vül kemény s z a r u b ó l , befelé ruganyos rostokból 
szerkesztett s e j t é s n y i r b ő l áll és alakját a nyir-
csont veti meg. A ló lépése közben a pata kitágulá
sát közvetíti. 

Nyir, belula, fa a nyirfélék (betulaceae) rendjéből. 
A fehér ny., b. álba, fontos erdei fa, az ész. szél. 
47 —71°-áig tenyészik; szép fehér kérge lehántható; 
fáját tűzifául, asztalos-, esztergályos- és kerékgyár
tómunkákra használják; kérgéből a bagaria-készi-
téshez pörzsolajat készítenek. Nálunk ezenkívül elő
fordulnak a s z ő k e ny., b. pubescens; a t á t r a i ny., 
b. carpaihica; a f ü r t ö s ny., b. ovala és a t ö r p e 
ny.. b. nana. 

Nyir-Acsád, község Szabolcs m., 2364 lak. 
Nyirád, község Zala m., 1805 lak. 
Nyir-Adony, község Szabolcs m., 3181 lak. 
Nyirás, a haj, szőr v. juhnál a gyapjú, fánál a lom

bozat eltávolítása levágás által. Legegyszerűbb nyi-
rószerszám az olló, néha a munka gyorsítására 
ny í r ó g é p e t is alkalmaznak; ez nem egyéb, mint 
több olló egyesítése által nyert mechanikai beren
dezés; ugyancsak nyirógépeket alkalmaznak fém
lemez szakadozott széleinek levágására. 

Nyir-Bakta, község Szabolcs m., 925 lak. 
Nyir-Bátor, község Szabolcs m., 5061 lak. A Bá

thoryak ősi birtoka; a XVII. szdban hajdu-szabadal-
makkal élt. Érdekes a Báthoryak által épitett két 
templom. A kath. templom csúcsíves volt, de a múlt 
szdban belsejét barokk-stilben restaurálták. A ref. 
templom tiszta késői csúcsíves modorban épült; ne-
vezetesséorei: a tölgyfából faragott renaissance szé
kek, stilisált alakokkal s a B. család czimereivel; to
vábbá a renaissance tabernaculum és a Báthoryak 
két szépen faragott sarkophágja. Járásbíróság. Szesz
gyár. 

Nyir-Béltek, község Szabolcs m., 2143 lak. 
Nyir-Bogdány, község Szabolcs m., 1666 lak. 
Nyir-Csaholy, község Szabolcs m., 1725 lak. -
Nyíregyháza, rend. tan. város Szabolcs m., 27.014 

lak. A vmegye székhelye; gyorsan emelkedik s föld
müvelésén kivül kereskedelme élénk. Van kir. trvsz., 
járásbíróság, adóhiv., főgymnasium, nőipariskola. A 
város szabályosan épült. A török világban majdnem 
teljesen elpusztult. A múlt szdban települt be újra. 
1837. kir. privilégiumot kapott s 1876. a megye 
székhelye lett. Közelében sóstó. 
Nyíregyháza-mátészalkai vasút, engedélyeztetett 

1887-ben 90 évre, alaptőkéje 1,600.000 frt, melyből 
640.000 frt törzsrészvény, a többi elsőbbségi rész
vény, a vonal hossza 57 km., a magyar kir. állam
vasutak kiindulva Nagy-Kállón és Nyír-Bátoron 
át Mátészalkáig vezet; üzemét a m. kir. államvas
utak kezelik. 

Nyirettyű, hegedűvonó. 
Nyirfajd, 1. fajd. 
Nyirfakátrány, a nyírfa gyökeréből és kérgéből, 

főleg Oroszországban nagy mértékben nyert kátrány, 
melynek erős, átható szaga van, főleg bagariabőr 
cserzésére szolgál; lepárolva a nyirfaolajat adja, me
lyet rumkészítésnél használnak. 
Nyirfélék, betulaceae, fák és cserjék a barkások 

(amentaceae) rendjéből. A lombos fák közül ezek ha

tolnak fel észak felé legmesszebbre. Ide tartozik a 
nyirfa, belula és az égerfa, alnus. 
Nyirkállai jogszabálya, versbe foglalt jogi sza

bály, melyet egy 70 szóból álló szógyüjteménynyel 
a pécsi püspöki könyvtárnak egy 1484-ből való 
(Dobai Székely Sámuel-féle) codexéből 1799. Kova-
chich Márton György tett közzé »Formulae solennes 
styli« ez. munkájában. 

Nyirkedények, 1. nyirok. 
Nyirkmirigyek, a test különböző tájain (tarkó, 

hónalj, állkapocs, lágy ék, hörgők, hasür stb.) elhe
lyezett borsónyi, egész babnyi mirigyek, melyek 
fehér vérsejteket (nyirksejtek) termelnek s oda- és 
elvezető edénynyel vannak ellátva. Ha a szomszéd 
szervek kórosak s ezek váladéka v. törmeléke a 
nyirkmirigyekbe jut, azok lobosodnak (lymphadeni-
tis), genyesen szétfolynak v. néha (kül. gümőkórnál) 
elsajtosodnak. 

Nyir-Lugos, község Szabolcs m., 2030 lak. 
Nyir-Mada, község Szabolcs m., 1914 lak. 
Nyir-Megyes, község Szatmár m., 1370 lak. 
Nyirnedv, a nyirfa törzséből tavaszszal fúrás kö

vetkeztében kifolyó nedv, mely czukortartalmu és a 
n y i r s z i r u p gyártására szolgál; ha erjedésnek in
dul, megsavanyodik és a n y i r b o r t adja. 
Nyirógép, 1. nyirás. 
Nyirok v. nyirk, lympha, savóból és fehér vérsej

tekből (nyirksejtek) álló nedv, mely a nyirokürök-
ben és nyirkedényekben kering, a véredényekből a 
szervek szöveteibe kipréselt, fölös tápanyagot fel
veszi és az emésztési szervekből eredő tápnedvekkel 
együtt a mellvezetéken (ductus thoracicus) át a vér
áramba visszavezeti. 

Nyirrothadás v. béka, lónál a szarus nyírnak szeny 
és piszok által történt elroncsoltatása. Gyógykezelése 
szárazon tartás és antisepticus anyagok. 

Nyírség, mintegy 4800 km2 homokterület, melyet 
a hajdan rajta tenyésző óriás nyirfa-erdőségekről 
neveztek el. Szabolcs megye homokterületét alkotó 
homokos földvegyület, mely hullámos s hol mere
dek, hol enyhébb hajlatokkal folytonos dombso
rokat alkot; átnyúlik Szatmár megyébe a Kraszna 
folyóig és Ecsedi lápig, d.-ny. felé Hajdú megye 
széléig. Az alföld e duzzadása lapos, é.-k.-ről a 
Tisza völgye felé lejtő földhát, melyen a hosszan 
elnyúló homok torlatok iránya é. és d. közé esik. 
A halmok 50—100 m. emelkednek a környező ho
mokterületből. Nem mind földtani alkotások; akad 
köztük mesterséges is, emberkéztől emelve; hason
lók a dél-orosz sik Kurgán nevű tumulusaihoz. 
A homokbuezkák közti teknős völgyekben számta
lan tó, tócsa és locsogó van elszórva. E vizek nagy
részt kákával, náddal, gyékénybozóttal és csatéval 
vannak fedve. Félig száraz széleik kaszálók, befelé 
semly ékesek; csupa dágvány, kotu és zsombék. Tőzeg 
is akad. Számos tava nátriumsókban gazdag égvé-
nyes viz; legnevezetesebb a nyíregyházi Sós-tó 
fürdő. Sziksós terület több helyen van; a Debreczen 
és Szabolcs-vidéki sziksós terület 90 km hosszú és 
30—35 km sz. szalagot alkot. Több helyt gyűjtik és 
főzik a sziksót. Ma nemcsak a nyirerdők tűntek el, 
de a vegyes fáju őserdők is. 

Ny ír-Vasvári, község Szatmár m., 1161 lak. 
Nyírvíz-szabályozó társulat, hosszú tárgyalások 

után 1879. alakult, s czélja a területén lévő forrás-
és csapadékvizet nagy mérvben kiépített csatorna
hálózat által levezetni. A nyiri vizek a felső szabol
csi társulat mentesített árterére folynak, s ezen tár-
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sulat a vizek befogadására és a Tiszába való 
levezetésére egy 44'6 km hosszú nyilt főcsatornát 
épített. Ártere Szabolcs, Szatmár és Hajdú megyék 
területére terjed, s jelenleg 54.732 holdat tesz ki, 
mely a csatornázás által a culturának meg lett 
nyerve. Székhelye: Nyíregyháza; kötelékébe 60 köz
ség tartozik. 
Nyitány, ouverture, nagyobb dalműnek bevezető 

zenéje, mely lehet potpourriszerü, amennyiben a mű 
tetszetősebb számaiból van összeállítva (Rossini), v. 
pedig a mű alapeszméjét magában befejezett sympho-
niai költemény alakjában*kifejező v. a mű^xpositió-
jára előkészítő (Wagner). 

Nyitra, rend. tan. város Nyitra vm., 13.538 lak. 
A megye székhelye a Nyitra folyó mellett, a sikság 
északi szélén fekszik; é. oldalán meredek kopasz 
sziklaszál, d. oldalán menedékes háton a várat hordó 
hsg. Távolabb a Zobor hegy és Zsibricza tornyosul. 
A várba, melyet még erős falak és bástyák kerítenek, 
kettős kapun és dobogón jutni. Itt van a kath. püs 
pöki palota, székesegyház, püspöki sírbolt. Legré
gibb építményei Sz. Emerán kis temploma, a torony, 
melyben állítólag Szent István rokona, Vazul fog
ságra vettetett, a várkút és a püspöki sírbolt. Az ős 
templomba 36 lépcsőn jutni; a hagyomány szerint 
824. Sz. Emerán vértanú tiszteletére egy morva her-
czeg épitteté s Gizela királyné helyreállíttatta. Ro
mán modorban épült; egy kis ajtaja csúcsíves, mely 
sötét fülkébe nyílik, hol kőülések vannak : a kápta-
lanbeliek egykori ülőhelyei. Ezüst .ereklyetartóban 
Sz. Zoerard lábczombját mutatják. Az alsó város
ban : a kegyesrendiek egyháza és kolostora a főgym-
nasiummal; a ferenczitk egyháza és kolostora, a 
papnövelő, a püspöki kórház, az irgalmas apáczák 
kolostora, a prépost és káptalan házai, megyeház 
és az 1883. épült színház. Van törvényszék, járás-
bir. és adóhivatal. 

Nyitra, folyó, a Duna mellékvize a Vág-Dunába 
ömlik; ered a Kis Fátrában a facskói hágó közelé
ben. D.-ny. irányban foly, N.-Tapolcsánytól főiránya 
d. Felső, szűk völgye regényes, de Nagy-Bélicztól 
mindinkább kitágul s a viz folyása tekervényes. 
Hossza mintegy 170 km. Alsó folyásában esése cse
kély, medre iszapos és partjait mocsarak kisérik. 
Több mellékág szakad ki (Czittény, Lapás) s a Zsit-
vával összeköttetésben van. Főbb mellékvizei, balról: 
számos apró csermely, jobb felől: Belanka, Bebrava 
v. Hetenye, Choczina, Bajna, Radosna, Jácz stb. 
Nyitra-Bajna, község Nyitra m., 1271 lak. 
Nyitra-Egerszeg, község Nyitra m., 1037 lak. 
Nyitrai hegység, a Nagy-Fátra (1. Fátra) hegy-

lánczolatnak része; a Velkapoljei horpadástól a Ga 
ram és Zsitva völgyei között d.-ny.-é.-k. irányú 
gerinczczel húzódik. Gránit és kristályos palák al
kotják, melyeket mindenfelől ifjabb rétegek szigetel
nek. Északi csoportja a T r i b e c s h s g a Velkapoljei 
horpadástól d.-ny.-ra húzódik: gerinczes erdős hsg, 
melynek oldalait a Nyitra folyó felé rövidebb, a 
Zsitvára hosszabb, a gerinczre merőleges völgyek 
barázdálják. Legmagasabb csúcsa a Tribecs (807 
ni.). A zsércs-zalakuszi közötti horpadástól a Nagy-
Fátra hegyláncz utolsó tagja, a Z o b o r hsg, d.-ny.-ra 
húzódik. Az erdővel fedett hsg legmagasabb csúcsai 
a Zsibricza (629 m.), a kettős kúpu Zobor hsg 
(596 m.), a nyitrai Kálváriahegy (216 m.) és Vár
hegy (161 m.). 
Nyitrai püspökség, Szt. László király alapította ; 

első ismert püspöke, Gervasius, a XII. szd elején élt. 

Székhelye 1241. a mongolok, 1271. Ottokár cseh 
király betörésének esett áldozatul; ekkor a vár és 
székesegyház leégett s a püspökség és káptalan ok
leveleinek nagy része elpusztult. A harmadik vesze
delem a XiV. szd elején érte, a mikor Csák Máté 
Nyitra városát és a székesegyházat felgyújtotta. 
Ezek következtében legrégibb történetét és főpap
jainak névsorát csak hézagosan ismerjük János 
püspökig 1302—1328., ki alatt I. Károly király 
Nyitra vm. főispáni méltóságát a püspökséggel egye
sitette. Utódai közül kitűntek Monoszlai Miklós 
(1347 — 49.), később kalocsai majd esztergomi érsek, 
István (1349—67.), ki Nagy Lajos alatt diplomacziai 
küldetésekben járt Avignonban; utóbb kalocsai ér
sek; Hiszkó (1404—27.), Széchy Dénes (1437-39 . ) , 
utóbb esztergomi érsek és bibornok; Debrentei Ta
más (1464 — 80.), ki alatt a Szt. István által alapított 
zobori apátság a püspökséggel egyesittetett; Pod-
maniczky István (1505—28.) és Thurzó Ferencz 
(1534—57.), kik mindketten a lutheránus vallásra 
térve odahagyták püspöki széküket; Bornemisza Pál 
kir. helytartó (1557—79.), Mossóczy Zachariás 
(1582—87.), a Corpus iuris egyik szerkesztője; Fe-
jérkövy István (1587—96), gr. Forgách Ferencz 
(1596-1607.) , Szelepchényi György (1648—66) és 
gr. Kollonich Lipót (1666 — 69.), később mindany-
nyian esztergomi érsekek; gr. Pálffy Tamás (1670 — 
79.) és Gubasóczy János (1680—86.) s az ujabbak 
közül a jótékony alapitványairól hires Matyasovszky 
László (1696—1705.), gr. Erdődy Ádám László 
(1706 —36.), ki a püspöki palotát építtette, gr. Es
terházy Imre (1740-63.) , Fuchs Ferencz ( 1 7 8 7 -
1804.), utóbb egri érsek és a tudós Roskoványi 
Ágoston (1859 — 1892.). A püspökség Nyitra és 
Trencsén vármegyéket foglalja magában; káptalanja 
melyet állítólag Szt. István alapított, 10 stallumból 
áll; plébániáinak száma 148. Vurnus: Episcopatus 
Nitriensis Memória (Pozsony 1835.). 

Nyitra-Ivánka, község Nyitra m., 1010 lak. 
Nyitra-Pereszlény, község Nyitra m., 1079 lak. 
Nyitra-Ujlak, község Nyitra m., 1772 lak. 
Nyitra vármegye, határai: Morvaország, Tren

csén, Turócz, Bars, Komárom és Pozsony vmegyék. 
Legnagyobb része hegyes; d. része esik a kis alföldre 
s csak a folyók széles völgyeiben vannak síkságok. 
Ny. részét a Morva folyó és síkja érinti s itt a nyu
gati határlán;zolat hsgei (a Fehér hsg, Brezovai, 
Nedzo és Javorina) húzódnak; ezeket a Vág folyó 
széles sikja választja el a Vág és Nyitra közötti Kis-
Fátra hsgeitől (Snovecz stb.). K. réfzén a Nyitra 
völgye és a nyitrai hsgek vannak. A Nyitra és Vág 
alföldi melléke mocsaras. Híresek Bajmócz és Pöstyén 
hővizei. A sikság termékeny s a mezőgazdaság fej
lett. Számos a nagy uradalom. Van 434 községe és 
3 rend. tan. városa (Nyitra, Érsekújvár és Szakolcza). 
Közigazgatásilag feloszlik 12, még pedig: érsek
újvári, galgóczi, holicsi, miavai, nagytapolcsányi, 
nyitrai, nyitrazsámbokréti, pöstyéni, privigyei, sze-
niczi, vágselyei, vágujhelyi járásokra. Tartozik a 
38. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, a 13., 14. 
honvéd-ezredekhez és a 41., 42., 46., népfölkelési 
járásokhoz. Az országgyűlésbe 11 képviselőt választ. 
Székhelye Nyitra. 

A v á r m e g y e t ö r t é n e t e . Nyitra vm. az ország 
legrégibb vármegyéi közé tartozik. Nyitra várát a 
honalapitó magyarok Zobortól, Szvatopluk vezérétől 
foglalták el. Az első névszerint ismert nyitrai ispán, 
Buken v. Bököny, Szt. István korában élt. 1216. 
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a szentgyörgyi grófok ő«e, Tamás. 1302 —1777-ig 
állandóan a nyitrai püspökök viselték a főispáni 
tisztet. A XVI —XVII. szdban egyike ama kevés 
vmegyékr.ek, melyek a török uralomtól meg vol
tak kiméivé. 1777. Gusztinyi János püspök halála 
után világi főúr, gr. Forgách Miklós neveztetett ki 
főispánná, kit gr. Esterházy József (1795—97.), 
gr. Erdődy József kanczellár (1797—1824.), báró 
Malonyay János (1824 — 37.), báró Mednyánszky 
Alajos (1838—44.) és gr. Károlyi Lajos (1845-48. ) 
köveitek a főispáni széken. Az 1848-ban főispánná 
és kormánybiztossá kinevezett br. Jeszenák János 
tértanui halállal t 1849. okt. 15-én. Nagy József: 
Ny. m. helyirása (Komárom 1864.). 

Ny i tva t e rmők , n y i t v a n ő s z ő k v . v i r á g o s nö
vények , plantae phanerogamae, azon növények, me
lyek portokokkal és magrügyekkel ellátott virágokkal 
bírnak. 
Nymphae (gör.), a kis szeméremajkak, 1. ivar

szervek. 
Nymphaea, n imfa , növény a vizi rózsák (hydro-

peltideae) rendjéből. A fehér n., n. álba, gyöke 
vastag, levelei szélesek, tányérszerüen a viz szinén 
úsznak, virága szagos, hófehér, reggel 7 órától d. 
u. 4 óráig nyilt. Szép példányai tenyésznek Nagy
várad mellett a Püspök-fürdőből eredő Pecze meleg 
patakon és Budán a császárfürdő melletti tavon. 
Gyökere ehető, cserzésre és festésre, magva kávé
pótlékul és mint izgató szer (aphrodisiacum) szolgál. 
A ». lotus és n. coerulea, magvuk és gyökerük ehető, 
Egyiptomban tenyésznek; az előbbi Isisnek és Osiris-
nek volt szentelve. 

Nymphák, a görög mythologiában alsóbbrendű 
istennők, a természeti erők személyesitései. Tartóz
kodási helyök szerint különböző neveket kaptak: 
najádok (vizi n.), dryádok (erdei n.), oreádok (hegyi 
n.), napaeák és oceanidák (tengeri n.) stb. 

Nymphenburg, falu München m., királyi kastély, 
hires porczellángyár. 

Nymphomania v. a n d r o m a n i a , a nemi ösztön 
kóros túlfokozódása a női nemnél, kül. az ivarérés 
idején, 25—30 éves lányoknál és a klimakterikus 
időszakban lép fel, gyakran deliriumokkal; butu-
lásba megy át; gyakorta gyógyítható. 

Nyolczados törvényszék, 1. octava. 
Nyolczadrét, a nyomtatásra használt papirosív 

nyolcz részre való összehajtása által nyert könyv
alak, melyet o k t á v a l a k n a k is hívnak. 

Nyolczszög, octogon (1. e.). 
Nyom, a vad csülkeinek lenyomata a puha talaj

ban, hóban, sárban; általában minden jelenség, mely 
a vadra vall. 

Nyom, vmely ut v. vasút kitűzött vonala; n.-jel
zés , vmely ut- v. vasutvonalat tervezni és kitűzni. 

Nyomás, azon hatás, melyet vmely test saját súlya, 
feszereje v. erőművi közvetítéssel egy másik testre 
gyakorol és azt összeszorítani, kisebb térfogatra 
hozni v. szétterjeszteni (pl. a vizgőz) törekszik. A 
gőzök nyomásának nagyságát a t m o s p h a e r á k b a n 
(1. e.), a szilárd testekét pedig négyzetem.-ékre eső 
kg.-okban fejezik ki. Folyadékoknál megkülönbözte
tünk fenékre , o l d a l r a és felfelé ható ny.-t, ez 
utóbbin alapszik az úszás. 

Nyomás-szabályzó, a gépeknél alkalmazott azon 
készülék, mely önműködőlég szabályozza a ramács-
hoz ömlő gáz mennyiségét; rendesen két lefelé nyúló 
egykarú emeltyűből áll, alsó végén golyókkal. Ha a 
forgás fokozódik, a golyók a röperő folytán mind

inkább eltávoznak egymástól s ez által a gőzvezető 
nyílás szelepét megfelelőleg elzárják. 
Nyomaték, vmely erőre nézve azon szorzat fejezi 

ki, melynek egyik tényezője maga az erő, másik pe
dig az erő irányának a fölvett pontból való távol
sága. T é t l e n s é g i ny., vmely testre nézve a test 
tömegének és adott pontból való távolsága négyze
tének szorzata fejezi ki. 

Nyomaték, a nyelvtanban: hangsúly (1. e.). 
Nyomattyu, a gőzhengerben a gőz nyomása foly

tán előre és hátra mozgó ramács, mely tulajdonképen 
az egész gépezetet mozgásba hozza. 

Nyombíl , duodenum, a vékonybél kezdeti részlete, 
mely a gyomorcsuknál (pylorus) kezdődik ; ebbe ömlik 
bele az epe és a hasnyálmirigy váladéka. 
Nyombélfekély, a nyombél (duodenum) vízszintes 

részletének kerek fekélye, mely gyakran fordul elő 
genyvérüségben szenvedőknél. Tünetei: zsábaszerü 
gyomorfájdalmak, hányás, vérhányás, véres, kátrány-
szerű ürülék, sárgaság. A ny. v. hegesedés által gyó
gyul, vagy átfuródhatik s hashártya-lobot hoz létre. 

Nyombőség v. nyomszélesség, a sínek távolsága 
egy vágányban. 

Nyomda, azon műhely, hol az egyes betűk össze
rakása által nyert szöveget a nyomógép közvetítésé
vel többszörösitik. A nyomtatás legrégibb nyomai 
az V. szdig vezethetők vissza, még pedig Khinába; 
mai alakjának megalapítója Gutenberg, tüzeteseb
ben 1. >könyvnyomtatás története* alatt. — A nyom
dai munkálat a szedésnél kezdődik, ez a nyom
tatandó szöveg, az u. n. kézirat betűinek, jeleinek 
megfelelő nyomda-betük egymásmellé helyezése. A 
szedésnél a betűk, jelek a betüsorozóba helyeztet
nek, mely a sorok hosszának megfelelőleg beállít
ható. Több sornak kiszedése után a szedést a szedő
deszkára teszik s ha már nagyobb hasábok gyűltek 
össze, elkezdik a szedést a könyv lapjának megfelelő 
hosszú darabokra tördelni. — A szedés alatt beke
rült nyomdahibák kijavítása az u. n. kefe-levonaton 
történik; ezen levonat egyszerűen ugy készül, hogy 
a festékkel bekent darabra nedves papirost fektet
nek s azután száraz, sürü kefével megverdesik s igy 
a betűket a papirosra reá nyomják. A hasábokra 
osztott számozott szedés ezután az összehajlitás-
nak megfelelő rendben egymás mellé helyezve a 
nyomó-gépbe (1. e.) jut, honnan már a kész nyomtat
vány kerül ki. Közönséges gépeknél egyszerre csak 
a papír egyik oldalára nyomnak. Napi lapoknál 
s egyéb gyors munkáknál oly gépeket alkalmaznak, 
melyekből a papir egyszerre mindkét oldalára nyom
tatva kerül ki. Nyomdai dolgokkal foglalkozó folyó
iratok »Magyar nyomdászat*, »Typographia« s a 
"Grafikai szemle*. 

Nyomdabetü, a nyomtatáshoz használt betű, ren
desen ólomtartalmú ötvözetből (80°/o ólom és 20°/o 
antimonból) készül; a nagyobb betűket azonban fá
ból is készítik, a mi sokkal olcsóbb; az igen apró 
fémbetüket pedig galvanoplasztikái utón rézzel is be 
szokták vonni, hogy a kopás ellen védjék, keményebbé 
tegyék. Vannak olyan ny.-kis, melyeknél a betű maga 
sárgaréz lemezből van kivágva s hozzáforrasztva az 
ólomötvözetből készített lábhoz. A nyomtatványban 
látható vonalak, díszesebb keretek stb. nyomalapjait 
sárgarézből készítik. 

Nyomdafesték, 1. könyvnyomdafesték. 
Nyomdapapir, rendesen fehér, satinirozott v. sati-

nirozatlan, enyvezetten, félig v. egészen enyvezett 
papir; finomsága szerint van fogalmazói, iroda-,, 



NYOMDÁSZAT 
1287 

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS 

posta- és velin-ny.; a r é z ny. erős, lágy, igen finom 
velinpapir. 
Nyomdászat, iparág, mely a különböző nyomtat

ványok előállításával foglalkozik. (Történetét 1. könyv
nyomdászat.) A magyar ny. eléggé fejlett; 1892. első 
felében Budapesten 80 könyv- és több kőnyomda 
működött. A vidéken 213, Horvát-Szlavonországban 
26 helyen volt legalább egy könyvnyomda, melyek 
összes száma a magyar korona területén megköze
líti a 600-at. 
Nyomisme, a vadásztudomány azon része, mely 

azon jelekből, melyedet a vad hátrahagyott, igyek
szik a vadnak minőségét és erejét megállapítani. 
Nyomjelzés, 1. nyom. 
Nyomkarima, a vasúti kocsikerekek járó lapjának 

belső oldalán alkalmazott karima, mely a nyom be
tartásának biztosítására szolgál. 
Nyomógép, a kiszedett nyomdaszövegnek papírra 

hozására szolgáló gépezet. A régibb ny.-en egy csa
var által leszorítható vízszintes lap végezte a nyo
mást, azaz szorította a papirt a nyomdafestékkel be
kent szedésre; jelenleg az u. n. g y o r s s a j t ó n a 
nyomást egy finoman kidolgozott, vászonnal s papír
ral beborított henger végzi, erre helyeztetik reá a be
nyomtatandó papir. A nyomtatás alatt ezen hengír 
több fogaskerék közvetítésével forgattatik, a mely 
alkalommal a gép záró lapjára helyezett szedést is 
előre-hátra tolja a gép egyik fogaskerekével kapcso
latos fogas rud. A nyomtatott iveket maga a gép 
rakja ki. A betűk bekenését rugalmas anyagból ké
szített hengerek végzik, melyek a szedés felett elfo
rognak. A körforgó gépeknél nem közvetlenül a sze
dett betűkkel dolgoznak, hanem abból köralakra haj
lított lemez-lenyomatokat készítenek s ezeket helyezik 
a gépbe, egyszerre nyomják mindkét oldalt s nem is 
iv papirosokra, hanem több méter hosszú óriás papír
szalagokra, melyeket maga a gép vagdos azután fel, 
hajlit össze stb. ugy, hogy az újságnál egész a szét
küldésig mindent a gép végez. 

Nyomó szelep, a szivattyúknál, gépeknél stb. al
kalmazott azon szelep, mely akkor nyílik ki, ha a 
nyomó hatás lép fel, ellentétben a szívószeleppel, a 
mely ekkor bezáródik. 
Nyomó szivattyú, olyan szivattyú, melylyel 10 mé

ternél magasabbra lehet a vizet felemelni, a nyomó 
szivattyú ugyanis a folyadékokat bizonyos magas
ságig felszívja s azontúl már nyomja (1. szivattyú), 
tehát magasabbra lehet vele emelni a folyadékot 10 
méternél, vagyis azon magasságnál, melylyel a levegő 
nyomása egyensúlyt tartani képes. 
Nyomozás, a bűnvádi eljárás során az elővizsgá

lat azon része, mely a bűntettes személyének és a 
bűnjelek kifürkészésével és megállapításával foglal
kozik. Elrendeli a vizsgáló bíró, a ki a rend- és csend
őrséget veszi igénybe. 
Nyomozó eljárás, az eljárás azon neme, melynél 

a bíró nem elégszik meg a felek előadásával, hanem 
ő maga kutatja ki a tényálladékot, melyre ítéletét 
alapítja. Be van hozva a bűnvádi eljárásnál. 
Nyomozó levél, bűntettes üldözése czéljából a 

hatóságokhoz intézett irat, mely a keresettnek sze-
mélyleirását és ismertető jeleit tartalmazza. 
Nyomtatás, gazdasági növényeink szemeinek ló 

segélyével való leválasztása. A nyomtatandó ter
ményt kalászával v. hüvelyével felfelé (szérűre) be
ágyaztatván, lóval addig tapostatják, míg a felületen 
ép kalász v. hüvely található. Ezután az egész ágyat 
favillák segélyével megfordítják, a másik felét is ösz-

szetapostatják. A szalmát kirázva kazalba rakják, a 
szemet pedig villa, gereblye és szórólapát v. rostálás 
által a polyvától megtisztítják 

Nyoszolya (szláv nyelven: no-iilo), ágy, pamlag; 
régi nyelvünkben: ravatal, szegényes fekhely. 

Nyoszolyóasszony, a menyasszony körül szolgá
latot tevő nő. 

Nyoszolyóleény, a menyasszony barátnője, ki az 
esküvő alkalmával őt az oltárhoz kiséri s mindig 
oldalánál van, mint a vőfély a vőlegény oldalánál. 

Nystagmus (lat.), szemrezgés, szemgörcs. 
Nyű, a légyfélék álczája. 
Nyűg v. b é k l y ó , kötél v. elzárható karikákkal ellá

tott láncz, melynek segélyével a legelő ló mellső lábai 
összeköttetnek. 

Nyugalmazás, a hivatalnoknak mindenkorra való 
felmentése a tényleges szolgálat alól, a midőn a tör
vényben megállapított n y u g d i j a t húzza. Szabá
lyozza az 1885: XI. t.-cz. 
Nyugat, a látóhatár azon pontja, melyen a nap le

nyugodni látszik. 
Nyugati gótok, v i s i g o t h o k , a g ó t nép (1. e.) két

felé szakadása után, mely Kr. u. a IV. szdban ment 
végbe, Moesia inferior provinciában telepedtek meg; 
onnan tört királyuk Alarik 400., 408. és 410. Italiába, 
hol Rómát 410. bevette és kifosztotta. Utóda Athaulf 
412. Gallián át a spanyol félszigetre vezette népét, 
hol Wallia király 415. a nyugati gót királyság meg
alapítójává lőn. Az uj országot 507. a frankok meg
nyirbálták ugyan, de az arabok bejöveteléig állott 
fent, kik 711. a Xeres de la Fronterai ütközetben vé
get vetettek a ny. gótok uralmának. 

Nyugatrómai birodalom, Kr. u. 345. vált külön 
a keletrómai birodalomtól, midőn Nagy Theodosius 
római császár a birodalmat két fia, Arcadius és Ho-
norius közt megosztotta. A Honoriusnak jutott nyu
gati rész Itália, Gallia, Britannia, Hispánia, Africa, 
Dalmatia, Noricum, Pannónia és Rhaetia provinciá
kat foglalta magában. Fővárosa Róma, a nyugati 
gótok beütései alatt, 403 óta a kikötőjénél fogva több 
biztonságot nyújtó Ravenna volt. Honorius (395 — 
423.) kiskorúsága alatt Stilicho sikerrel védekezett a 
nyugati gótok és vandálok ellen, de udvari cselszö-
vények megbuktatták s Alarich 410 elfoglalta Rómát. 
Honorius halála és a bitorló János bukása után 
III. Valentinian (425—55.) lépett trónra, ki alatt 
Attila hadjáratai alapjában megtámadták a birodal
mat. Halála után, 455., gyilkosa Petronius Maximus 
ragadta magához a hatalmat; Valentinian özvegye 
a vandalokat hivta be ellene s ezek Rómát feldúlták. 
Az utolsó császárok már nem voltak egyebek, mint 
vak eszközök a barbár katonaság vezetői, Ricimer 
és társai kezében; e vezérek egyike, Orestes, Július 
Nepos (474 — 75.) után saját fiát, R o m u l u s A u g u s -
t u l u s t ültette trónra. De Odoaker, a herulok lőnöke 
már 475. elfoglalta Itáliát, Orestest megölette, Romu
lust lemondásra kényszerité és magát Itália királyává 
koronáztatva, véget vetett a ny. b.-nak. 

Nyugdíj, a hivataloskndástól visszavonult egyén 
fizetése, melyre hosszabb v. rövidebb szolgálati idő 
után tarthat igényt. A ny. fizetése e czélra szervezett 
ny . -a lapbó l történik, a melynek fentartásához a 
hivatalnokok fizetésük bizonyos százalékával járul
nak. A ny.- igény a ny.-ra jogosult özvegyére és ár
váira is kiterjecf. 

Nyugdíjbiztosítás, a járadékbiztosítás egy neme, 
melynél akár vmely összeg egyszeri, akár pedig havi 
v. évi részletek fizetése által jogot szereznek meg-
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határozott járadék élvezésére bizonyos időponttól 
kezdve v. előbb is, ha a biztosított esetleg munka
képtelenné válik. 

Nyugosznak ők, a hős fiak, Dúló csaták után, 
Nyugosznak ők, sirjok felett Zöldéi bokor, virány. 
Ba j za »Apotheosis« ez. költ. első versszaka. 

Nyugot-Ausztrália, brit gyarmat 1829 óta d.-ny.-i 
Ausztráliában, ter. 2,527.530 km2, 46.290 lak. Fő
helye Perth. 

Nvugot-Flandria, 1. Flandria. 
Nyugot-India, Dél- és Észak-Amerika közt az 

Atlanti oczeán alkotta nagy medenczében fekvő szi
gettenger, ter. 244.478 km8, 5V» mill. lak. Feloszlik 
a Nagy- és Kis-Antillák, a Bahama, Virginiai és a 
szél alatt fekvő szigetekre. Az éghajlat mérsékelt, 
csak az alacsony tengerpartvidékeken egészségtelen 
(sárgaláz); földrengésekés óriási viharok látogat
ják. A föld igen termékeny, főkiviteli czikkek: kávé, 
ezukornád, dohány, kakaó, vanília, gyömbér, gya
pot, gabona, gyümölcs. Az ipar és kereskedelem 
élénk. A rabszolgaság eltörlése óta az ültetvénye
ket Khinából és Kelet Indiából hozott kulik művelik. 
Haitit, San Domingot és Venezuelához tartozó né
hány szigetet kivéve, európai államok birtokai: Spa
nyolország (Cuba, Puerto Rico, Culebra ter. 128.147 
km", 2,328 392 lak.), Britannia (Jamaica, Cayman, 
Bahama szgk., Brit-Virginia és Kis-Antillák, ter. 
34.499 km2, 13>/n mill. lak.), Francziaország (a Kis-
Antillákból, ter. 2807 km2. 337.484 lak.), Dánia (Vir
ginia szigetekből 359 km2, 33.763 lak.), Hollandia 
(Kis-Antillákból, 1130 km2, 44.734 lak.). 1492. fe
deztetett fel. 

Nyugoti vasút, m a g y a r , engedélyeztetett 1869. 
jul. 14. és 1870. febr. 2. az üzem megnyitástól szá
mított 90 évi tartamra; alaptőkéje 15 millió frt rész 
vénytőke és 24,597.200 frt különféle elsőbbségi köt 
vényekben; fővonala a székesfehérvár-gráczi, mely 
303 78 km. hosszú, szárnyvonala a győr kis-czelli 
(71'8 km.), az egész vasút hossza 375'6 km., melyből 
Magyarországra 307'2, a többi Stájerországra esik; 
1888 óta az 52'4 km. hosszú szombathely-pinkafői 
és 1889 óta a 25 9 km. hosszú boba-jánosháza-sü-
meghi helyi érdekű vasút üzemét is kezelte; a vasút 
1889. jan. 1 jével államosittatott. 
Nyugot-Öroszország, azon orosz terület, melyben 

Grodno, Kovno, Vilna, Vitebszk, Mohilev, Minszk, 
Wolhynia és Podolia kormányzóságok feküsznek. 

Nyugot-Poroszország, porosz tartomány, ter. 
25.503 km2, l'/s mill. lak., feloszlik Danzig és Ma-
rienwerder kormánykerületekre. Főhelye Danzig. 
Nyugta, 1. nyugtatvány. 
Nyugtatvány (nyugta), az értéktárgyat, pénzössze

get stb. átvevő által kiállított okirat, mely a bélyeg-
lokozat II. osztálya alá esik. A pénzösszeg lefizetése 
alkalmával manapság a helyes ellenőrzés czéljából a 
lefizető az átvevőnek a ny. ellenében e l l e n n y u g 
t á t (1. e.) ad. 

Nyugvás, azon állapot, midőn vmely test viszony
lagos helyzetét nem változtatja. Absolut nyugalom 
a természetben nincs, a közönségesen emlegetett ny. 
rendesen a földhöz viszonyítva értetik. 
Nyugvástan, az erőműtan azon része, mely a tes

tek nyugvásának, azaz egyensúlyának törvényeit 
tárgyalja. 

Nyújtás, a testekből lemezek, drótok stb. készítése 
erőművi utón. 

Nyujthatóság, igen sok testnek azon tulajdonsága, 
hogy közönséges hőmérséknél v. tüzes állapotban 
vékony lemezeket, drótot lehet belőle készíteni hen
gerelés v. kihúzás által. Nagy mértékben nyújthatók 
a fémek; különösen az arany hideg állapotban, má
sok ellenben csak magasabb hőmérséknél. Az ara
nyat hengerelés által oly vékonyra lehet nyújtani, 
hogy a fénysugarak átszűrődnek rajta. 

Nyújtod, község Háromszék m., 1070 lak. 
Nyujtógép, azon mechanikai berendezés, melylyel 

a testeket kinyújtják, a ny. rendesen ellentétesen 
mozgó hengerekből áll, melyek között a nyújtandó 
testet fokozatosan vékonyabb és vékonyabbra hen
gerelik. 

Nyujtópest, olyan izzító kemencze, melyben a ki
nyújtandó testeket a kellő fokig előmelegítik, ki-
tüzesitik. 
Nyújtott vas , a hengerek között kinyújtott vas, 

máskép hengerelt vas (I. e.). 
Nyúl, állatcsalád a rágcsálók (rosores) rendjé

ből; felső metszőfogaik hosszában barázdáltak s 
mindegyik mögött még egy-egy kisebb is fejlődött. A 
k ö z ö n s é g e s v. mezei ny., lepus timidus, 68cm. h., 
évente 8— 12 kölyket hoz világra; Közép-Európában 
él; szőrmét szolgáltat; szőrét kalapokhoz használják. 
A h a v a s i ny., I. variábilis, a Közép-Alpesekben, 
ritkán nálunk is előfordul Szepes, Liptó, Gömör 
megyékben s Erdélyben; télen fehér. A s a r k v i d é k i 
ny-. '• glaciális, mindig fehér. L. még: tengeri nyúl. 
Nyulak szigete, a Margitsziget régi neve. 
Nyulajk, labitim leporinum, a felső ajk világra -

hozott egy v. kétoldalú hasadéka; gyakran vele 
együtt jár a kemény és lágy szájpad hasadtsága 
(farkastorok, cheilo-gnatho palatoschysis); mindkettő 
nehezíti a szopást és beszédet. Gyógyítása műtét ál
tal, legalkalmasabban még csecsemőkorban történik. 
Nyulas, község Mosony m., 1235 lak. 
Nyulasok földje, a kis alföldnek Mosón megyében 

Köpcsénytől M.-Ovárig terjedő része, melyet a Duna 
és Lajta határolnak. Hullámos sikság, német neve 
»Heideboden«. 
Nyulfalu, község Győr m., 1362 lak. 
Nyulhcgy, község Győr m., 1773 lak. 
Nyultagy. medulla oblongata, 1. agy. 
Nyúltetem, lónál a sarokcsont tövén előforduló 

küllemtani szabálytalanság, mely k ó r o s , ha a sa
rokcsont ujján keletkezett daganat által képződött, 
t e r m é s z e t e s , ha a csont szabálytalan elhelyezése 
utján állt elő. Nagyobb részt csak szépségi hiba. 
Nyúlvány, különféle folyamatoknál keletkező hosz-

szu rúd-, cső- v. orrmányszerű képződmény; keletke
zik pl. az olvasztópestekben a fuvószáj körül, a 
csepkőbarlangokban stb. 

Nyustya, község Gömör m., 1480 lak. Olvasztó és 
vasércz bányák. 
Nyuszt v. n e m e s nye%t, mustela martes, 1. nyest. 
Nyüst v. l é h é s , általában a fonal, melyből a hálót 

kötik; néhol magát a hálót is igy nevezik. 
Nyüstös vászon (drill), keresztbe szőtt és egysze

rűen mintázott, len, féllen v. gyapotvászon. 
Nyűvés, a kender letakaritásának gazd. neve, mely 

a virágos kendernél közvetlen az elvirágzás után, a 
magvas kendernél a mag esése után, tehát mintegy 
5 héttel később történik. 

Nyx (gör., latinul nox), az éj. Chabos leánya és 
Erebus (1. e.) nővére. 


