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Peticse, község Zemplén m., 536 lak. Hozzá tarto
zik Szirtalja fürdő. 
Petinet, szabályos hatszögüreczézettpamutszövet. 
Petiolus (lat.), lábacska, levélnyél. 
Pétion de Villeneuve (-tjón d'vilnöv) J e r o m o s , 

franczia forradalmár, szül. 1753. Chartresben, 1789. 
a nemzetgyűlés és a jakobinusok körének tagja, 1791. 
nov. 18. Paris maire-je; a conventben a girondisták-
hoz csatlakozván, 1793. jun. 2. elfogták; elmeneküli 
ugyan, de 1794. jul. Bordeaux mellett holtan talál
ták meg. 

Petit (frarícz., pti), kicsiny; apró betufaj. 
Petit-crevé (francz., pti-krövé), fenegyerek, divatfi. 
Petitio (lat.), kérelem, kérvény; p . -ná ln i , kér

vényezni. 
Petitio principii (lat.), alapelv hiánya, a téves bi

zonyítás azon neme, melynél olyas vmivel bizonyí
tunk, a mi maga is bebizonyításra szorul. 

Petit-maitre (francz., pti-metr), fenegyerek. 
Petit mai (francz., pti mái), az eskór (epilepsia) 

enyhébb alakja. 
Petitum (lat.), kérelem, a beadvány azon része, 

melyben a kérvényező kifejti, mely határozat hozata
lára hivja fel az illető hatóságot. 
Petneháza, község Szabolcs m., 1085 lak. 
Petneházy, tört. szinmű C s i k y Ga-től (1886). 
Petneházy Dávid , kurucz ezredes, Szabolcs me

gyei nemesi család ivadéka, mely 1417. Zsigmond
tól és 1462. Mátyástól czimert kapott. Szül. 1645. 
körül. Egyike volt Thököly Imre legbátrabb főtiszt
jeinek. Thököly elfogatása után I. Lipót szolgálatá
ban állott, részt vett Buda ostromában s a döntő ro
hamnál 800 magyar hajdú élén elsőnek (ujabb tör
ténetírók szerint csak az elsők egyike volt) érkezett 
fel a várfalakra. Ezért s Arad ostrománál már előbb 
kifejtett vitézségéért Zemplénben s Szabolcsban nagy 
birtokot kapott adományba, t 1687. elején. Thaly 
Kálmán: A P. család származékrendje. (Turul 1884.) 

Petnik, község Krassó-Szörény m., 1059 lak. 
Petőez Gábor , a pozsonyi kir. tvszék elnöke, sz. 

Nagy-Léghen, Pozsony m., 1876. ügyvéd, 1871. mo-
sonmegyei esküdt, majd pozsonyi tvszéki jegyző, 
1877. u. o. albiró, 1884. jbiró, 1890. elnök. 
Petőfi, l ) S á n d o r , a legnagyobbmagy.iyrikus,szül. 

1823. január 1. Kis-Kőrösön. Atyja Petrovics István 
jó módú mészáros volt, anyját Hrúz Máriának hív
ták. Gyermekéveit Félegyházán töltötte, hová szülői 
átköltöztek; ezt a várost tekintette tehát szülőföld
jének. Tanulmányait Kecskeméten kezdte, s Szent-
Lőrinczen, Gyönkön, Pesten és Aszódon folytatta. 
1838. a selmeczi lyceumba került. Ott kezdődik nyo-
morgása és kalandos élete. Atyja ez időben tönkre 
ment s csak nagy nehezen segélyezhette fiát. Csak
hamar egészen levette róla kezét, mert azt hallotta, 
hogy rosszul tanul. P. ekkor hideg februári időben 
Pestre gyalogolt, hol a nemzeti színháznál mint sta-
tista tett apróbb szolgálatokat. Innen egyik rokona 
Asszonyfára vitte, hogy tovább taníttassa. De utóbb 
megváltoztatta szándékát, mire P. Sopronban kato
nának állt. A katonaélet nyomorúsága nagyon meg
viselte s Károlyvárosban megbetegedett, 1841. pedig 
betegsége miatt el is bocsátották. Katonáskodása 
alatt legjobb barátja Kupis Vilmos közlegény volt 
(»K. Vilmos barátomhoz*), ki megosztotta vele szen
vedéseit. P, megint folytatni akarta tanulmányait, Pá
pára ment a ref. collegiumba, hol barátaival Jókaival 
és Orlai Petrich Somával az önképző társaságban 
tevékeny irodalmi működést fejtett ki s Lehel ez. bal

ladájával két arany jutalmat nyert. De nyugtalan 
lelke és a színészet iránti hajlama innen is kizavarták 
s Fehérváron, Kecskeméten mint színész, azután Po
zsonyban mint az országgyűlési tudósítások másolója 
élt. Utóbb Pesten regényforditásokkal foglalkozott, 
majd ismét mint színész igyeKezett szerencsét pró
bálni. De reményeiben csalódottan, betegen ért Deb-
reczenbe, hol nagy nyomorban egy keserves telet 
töltött. 1844. megint Pestre jött s verseivel Vörös
martyhoz fordult, kinek ajánlatára azokat a Nemzeti 
kör kiadta. Ez év jul. havában Vahot Imre a Pesti 
Divatlaphoz hítta meg munkatársul. Ezentúl az iro
dalomnak élt. Híre mindinkább terjedt s két felvidéki 
utazásán már valóságos lelkesedéssel fogadták. 1846. 
szatmármegyei utazásában Erdődön megismerkedett 
Szendrey Júliával, kit a következő évben nőül vett. 
Rövid utazás után nejével Pesten telepedett meg, hol 
az 1848. márcz. 15-ki eseményekben tevékeny része 
volt.Majd midőn a forradalom kitört, a hadseregbe lé
pett; Bem tábornok mellett mint kapitány, később mint 
őrnagy részt vett az erdélyi hadjáratban, míg 1849. 
jul. 31. el nem tűnt. Ekkor, a segesvári csatában látták 
utoljára s valószínűleg ott esett el és honvédtársaival 
közös sirban nyugszik. P. költészete szorosan össze
függ egyéniségével, melynek hű kifejezője és tükre. 
Életének minden mozzanata, fogékony lelkének minden 
megrezzenése hangot talál. Épen ezért minden izében 
költő és minden izében lyrikus. Költeményeiben min
dig megvan a közvetlenség, a lyrikusnak e főtulaj-
donsága. E mellett valóban n e m z e t i , mindenkor 
magyar költő. Költészetében a magyar nép gondol
kozása és kedélyvilága tükröződik. Még az idegen 
hatásokat is (Béranger, Heine) annyira átolvasztja, 
hogy egyénisége folyton magyaros marad. A népdal
nak ő legnagyobb művésze. A természet és különö
sen az alföld szeretete nyilatkozik ezen, vmint leiró 
költeményeiben. Lyrájának a szerelem és a hazafiság 
két főtárgya.Legkitűnőbbek a feleségéhez irtversekés 
egyáltalán azok, melyekben csendesebb érzelmeket, a 
családi élet örömeit és gondjait énekli. Elbeszélő költe
ményeiben is mindenütt a lyrikus jelentkezik s tele 
vannak subjectiv vonatkozásokkal. De költői szépsé
gekben ezek sem szűkölködnek (Az Apostol, Salgó, 
Szécsi Mária), ámbár híján vannak a jellemrajznak és 
compositiónak. Legsikerültebbek: a Bolond Istók, 
melyben önmagát rajzolja és a János vitéz, mely 
valóságos népmese, népies, kedves hangon elbeszélve. 
Nyelve különben mindig népies s ő vitte be a 
költészetbe a népnyelvet. Tett kísérletet a drámá
ban is (Zöld Marczi, Tigris és hyéna); vannak to
vábbá prózai munkái: egy regény (A hóhér kötele), 
novellák (a népéletből) és uti levelek. Legkimeritőbb 
életrajza eddigelé az, melyet Fischer Sándor irt né
metül: Petőfis Lében u. Werke (1889. magyarra for
dította Tolnai Lajos). Legjobb jellemzése költészeté
nek Gyulai Páltól való: Egyetemi előadásai, P. élete 
és költészete, 1878. és P. S. és lyrai költészetünk. 
Uj M. Múzeum, 1854. I.; P. jellemrajzához, Vasárn. 
Újság, 1866. Életrajzát megírta még Zilahy Károly, 
P. S. életrajza, 1864.; Vutkovich Sándor, P. S. életé
ből, 1883. Az egész P.-irodalom, mely már igen 
nagy, össze van állítva a következő munkákban: 
Szinnyei J., P. a magyar irodalomban, Tört. Lapok, 
1874.; Halasi Aladár, P.-reliquiák és Baróti Lajos, 
P. ujabb reliquiái, 1887. Egészen P.-hek van szen
telve az 1888 óta fennálló Petőfi-Múzeum ez. folyó
irat, melyet dr. Ferenczi Zoltán és Csernátoni Gyula 
szerkesztenek Kolozsvárt. P. munkái számos ki-
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adásban jelentek meg, legújabban 1892. Jókai beve
zetésével adta ki az Athenaeum összes költeményeit. 
Válogatott költeményeit Badics Ferenoz magyarázta. 
Szobra Bpesten és Kis-Kőrösön, hol a házat, melyben 
született, kegyelettel őrzik. Költeményeiből sok van 
németre, francziára, angolra, olaszra s általában min
den művelt nyelvre lefordítva. — 2) I s t v á n , Sándor 
testvére, szül. 1825., a szabadságharczban honvéd, 
azután gazdatiszt, f 1880. ápr. 30.; maga is irt köl
teményeket, hagyatékában számos becses P.-emlék 
maradt. — 3 ) Z o l t á n , a költő egyetlen gyermeke,szül. 
1848. decz. 15. Debreczenben, keresztszülei Arany 
János és neje voltak. Rokonszenves, szeretetreméltó 
fiu volt, kit társai a debreczeni collegiumban mint 
Petőfi fiát vakon bálványoztak. Ez is elősegítette ter
mészete rossz oldalainak kifejlődését. Szenvedélyes-
sége miatt sehol sem volt maradása, vándorszíné
szekkel kóborolt a vidéken; f 1870. november 5. — 
4) P e t ő f i n é S z e n d r e y J ú l i a , Petőfi Sándornak, a 
költőnek neje, szül. 1828. decz. havában Keszthelyen. 
Regényes hajlamú nő volt, ki maga is irt költeménye
ket. Petőfi 1846. szept. 8. ismerkedett meg vele uta
zása közben Erdődön, hol Sz. Júlia atyja, Sz. Ignácz 
gróf Károlyi Lajos jószágigazgatója volt. 1847-ben 
szept. 8. egybekelt Petőfivel, bár szülői ellenezték e 
házasságot. 1848. decz. 15. szül. fia Zoltán. Petőfi 
eltűnése megzavarta a szenvedélyes nő lelkében az 
egyensúlyt. 1850. jul. 21. férjhez ment Horvát Árpád 
egyetemi tanárhoz, kivel elég nyugodt családi életet 
élt. Utóbb azonban idegessége súlyos betegséggé fej
lődött, melyben f 1868. szept. 6. Életrajzát megírta 
Szana Tatnás, »P. Sz. J.« s verseit is kiadta. Irt róla 
Lauka Gusztáv is (»A múltról a jelennek*). 

Petőfi-társaság, irodalmi társulat, alakult 1876., 
egyrészt a Petőfi Sándorra vonatkozó adatok gyűj
tése, másrészt az irodalomban a szigorúan nemzeti 
irány ápolása czéljából. Tagjainak száma 60-ra van 
megszabva, kik választás által egészítik ki magukat. 
Egy ideig volt külön közlönye s számos kiadványa 
jelent meg; vidéki kirándulásokat is szokott rendezni. 
Elnöke Jókai Mór, titkára Szana Tamás 

Petra , a nabataeusok főhelye Arábiában, tőle kapta 
nevét a Sinai félsziget (Arábia petra). 

Petrarca F r a n c e s c o , az olasz irodalom egyik 
megalapítója és nagy alakja, szül. 1304. Arezzaban, 
életének nagy részét Vaucluseben (Avignon mellett) 
töltötte, 1341. Rómában költővé koronáztatott, 
t 1374. jul. 18. Arquaban (Padua mellett). »Rime« 
ez. versgyűjteménye, mely 300 nál több kiadásban 
jelent meg, canzonek, sestinák, balladák, madrigálok 
stb. mellett főleg sonetteket tartalmaz, melyekben a 
költő zengzetes nyelven ad kifejezést Laura (1. e.) 
iránti szerelmének. »Africa« ez. latin eposzt is irt s 
mint tudósnak kiváló érdemei vannak a renaissancc 
előkészítésében. Összes (közel 300) sonettjét ma
gyarra fordította Radó Antal (Olcsó könyvtár 1887). 

Petrarca-codex, más néven Kun-codex (1. e.). 
Petrefactae (lat.), kövületek. 
Petrencze, a lekaszált fűnek v. learatott gaboná

nak rakása, melyet két ember két rúdon (p. fákon) 
elvihet. Több p. egy boglyát ad. 

Petres, község Besztercze Naszód m., 1157 lak. 
Petrezselyem, növény az ernyősek (umbelliferae) 

rendjéből. P. sativum, délkeleti Európából, konyha-
fűszer és gyökérfőzelék ; magva illó olajat szolgáltat. 

Petri Mór, zilahi gymnasiumi tanár, szül. 1863. 
Tasnád-Szarvadon, Szilágy m. 1886 óta tanár. Irt 
költeményeket (régebben Petrikás Mór néven), me

lyekből egy kötet 1892. jelent meg, s irodalomtörté
neti dolgozatokat. 

Petrich Soma, 1. Orlai-Petrich. 
Petrichevich H o r v á t h L á z á r , 1. Horváth. 
Petrie V i lmos M a t h e w F l i n d e r s , régiségbú

vár, szül. 1853. jun. 3. Woohvichban, 1880. Egyip
tomba ment, hol a pyramisokat kutatta és nagy ása
tásokat végzett. Kutatásairól számos munkát irt. 

Petrificatio (görög-lat.), kövesedés; p . -kál t , kővé 
vált, megkövesedett. 

Petrijanec, község Várasd m., 1126 lak. 
Petrijevei, község Verőcze m., 2438 lak. 
Petr ikás Mór, 1. Petri. 
Petrilla, község Hunyad m., 3471 lak., a Zsil völ

gyében kőszénbányatelep; kincstári bányaművek. 
Petrinja, város Zágráb m., 4691 lak. a Kulpa m. 

A volt báni kerület főhelye. Algymnasium, tanító
képezde, keresk. és iparkamara, tvszék, járásbir. és 
adóhiv. Lakosai selyemtermeléssel is foglalkoznak. 

Petrinja, folyó Horvátországban, ered a Zrínyi 
hsgben. A Kulpába ömlik. 

Petr inusok, a kath. világi papok. 
Petr is , község Arad m., 1384 lak. 
Petrogenesis (gör.), kőzetképződés. 
Petrographia (gör.), kőzettan. 
Petroleum, általánosan használt világító anyag, 

más néven kőolaj (1. e.). 
Petroleumfestészet, ujabban (1876 óta) megkisér-

lett módja a festésnek, melynél a festékanyagot egye
dül csak olajjal, jó gyantával és petróleummal, eset
leg terpentin-essentiával keverik. A petroleumfestékek 
sok tekintetben jobbaknak bizonyultak, mint a kö
zönséges olajfestékek. 

Petroleummotor, erőgép, melynek ramácsát a hen
gerben kőolajgőz és levegő keverékének robbanása 
mozgatja; a robbanás állandóan kis égő láng által 
történik. (L. Motorok a kisiparban czimű képma
gyarázatot.) 

Petroleur (francz., -lőr), a commune (1. e.) híveinek 
(a nők: petroleuse) elnevezése, mert petróleummal 
gyújtották fel Parist; ált. a legszélsőbb tanok híve. 

Petromány, község Temes m., 1818 lak. 
Petronell , helység Alsó-Ausztriában, a magyar 

határ közelében, a római Carnuntum; közelében sok 
római emlék. 

Petronella, vigj. S z i g l i g e t i E.-től (1857.). 
Petropavlovszk, 1) város Akmolinsk ázsiai orosz 

területen az Isim m., 12.000 lak. Fontos kereskedelmi 
hely. — 2) (Péter-Pál-kikötő) azelőtt fontos kikötő
hely Kamcsatkán, 3000 lak. 

Petrosel inum, p e t r e z s e l y e m (1. e.). 
Petroszavodszk, Olonez orosz kormányzóság fő

helye az Onega tó mellett, 12.000 lak. Kikötő. 
Petrova, község Máramaros m., 3071 lak. 
Pctrovácz, község Bács-Bodrog m., 7857 lak. 
Petrova Gora, hegység, a horvát Karszthoz tarto

zik, a Plitviczai tavak környékéről indul ki, a Kulpa 
két mellékfolyója a Korana és Glina között terjed el, 
s ágait a Kulpa felé bocsátja. Többnyire erdővel van 
fedve. A főgerinczének legnagyobb magassága 507 m.; 
ágazatai alacsony dombhátak. 

Petrova gora, község Várasd m., 1330 lak. 
Petrovics P é t e r , temesi gróf, Pozsega megyéből 

származó család tagja, a Szapolyai-család rokona és 
hive, a reformatio barátja, ki kora eseményeiben fon
tos szerepet vitt; János király őt nevezte ki a kis
korú János Zsigmond egyik gyámjává, kinek hive is 
maradt mindvégig, f 1557. 
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Petrovicz, község Trencsén m., 1179 lak. 
Petrovoseló, 1) Lickó, község Lika-Krbava megye, 

2012 lak.; — 2) Stara, község Pozsega m., 1671 lak. 
Petrovoszelló, község Bács-Bodrog m., 8616 lak.; 

— 2) község Temes m., 976 lak.; — 3) község 
Torontál m., 6018 lak. 
Petrovskó, község Várasd m., 1718 lak. 
Petrozsény-Dilsa, község Hunyad m., 3774 lak., a 

Magyar-Zsil völgyében, a hires kőszénért alakult te
lepek központja. A kincstáron kivül a brassói bánya-
és kohó-részvénytársaságnak vannak itt művei. 
Petrozsény-livazény-lupányi h. é. vasút , enge

délyeztetett 1891-ben 90 évre, alaptőkéje 3160 drb 
100 frtos törzs- és 6584 darab 100 frtos elsőbbségi 
részvényből áll. A vonal a magy. kir. államvasutak 
Petrozsény állomásából kiindulva, Livazény, Borba-
iény, Korojesd, Kulkán és Parozsény érintésével Lu-
pényig terjed. 
Petrucci (-trucscsí) O t t a v i a n o de, a kottanyomás 

feltalálója, szül. 1466. Fossombroneban, 1502—11. 
Velenczében, 1513 óta szülővárosában nyomdász-
kodott; f 1523 körül. Nyomtatványai igen ritkák és 
értékesek; eddig 32 műve ismert, melyek közül az 
első németalföldi mesterek (1501.) 96 éneknyi gyűj
teményét tartalmazza. 
Petrus Lombardus, középkori scholastikus böl

csész, novarrai származású, Abiüard tanítványa, 
1159. püspök Parisban; f 1164. Főműve: »Senten-
tiarum libri VI«. 
Petsili (Tsili), khinai tartomány ter. 150.000 km2, 

18 millió lak. Főhelye Peking. 
Petsora, folyó északkeleti Oroszországban, az Ural 

hegységben ered, átfolyik a mocsaras P. pusztaságon, 
felvéve az Ussat az Északi Jeges tengerbe torkol 
több ágban. 
Pettau (a római Poetovio), város Stiriában a Dráva 

m., 4000 lak. Kereskedelem Magyar- és Horvátország 
felé, bortermelés. Régiségek. 
Pettenkofer Miksa , bajor vegyész, szül. 1818. 

decz. 3. Lichtenheimban (Bajorország), 1847. orvos
tanár Münchenben, 1850. udvari gyógyszerész, 1865. 
u. o. az egészségtan tanára. Előállított haematinon-
és aventurinüveget, fontos kísérleteket tett a fűtés
es szellőzésre vonatkozólag, kutatta továbbá azon 
viszonyt, mely a kolera és hagymáz terjedése és a 
talajvíz közt fennáll és felfedezte az olajfestmények 
megújításának módját. Számos közegészségügyi mun
kát irt és több e nembeli folyóiratot szerkeszt. 
Petto (ol.), mell; inp., szándékban, tervben. 
Petz, 1) Gedeon , iró és tanár, szül. 1863. nov. 24. 

Harkán (Sopron m.), tanulmányait a budapesti, frei-
burgi, lipcsei és berlini egyetemeken végezte, 1887. 
a bpesti egyetemen a német nyelvészet magántanára, 
a bpesti ág. h. evang. főgymnasium tanára. 1892. 
az Egyetemes Philologiai Közlöny szerkesztője. Szá
mos irodalomtörténeti, nyelvészeti és tanügyi dol
gozatot irt; önállóan megjelentek: A magy. hún-
monda (1885), melyet az Akadémia a Sámuel-díjjal 
jutalmazott. — 2) La jos , Győr város tiszti főorvosa, 

•szül. 1854. márcz. 11. Győrött, egyetemi tanulmá
nyait Bécsben végezte, hol 1877. oklevelet nyert. 
Utóbb Bpesten a Rókus-kórházban Lumnitzer és 
Navratil tanár assistense, 1881. Győr város alorvosa, 
1885. u. o. főorvos és kórházi igazgató. Irt a »Győri 
kolerajárványról 1886.« Bpest, 1887. »A tuberkuló
zisról', Győr, 1891. stb. népszerű és tud. értekezé
seket. — 3) L ipó t , régibb magyar és német iró, 
szül. 1794. Sopronban, 1821-től győri ref. lelkész, 

f 1840. Főleg mint műfordító működött. — 4) Vi l 
mos , kolozsvári egy. tanár, a m. tud. Akadémia 1. 
tagja, szül. 1854. márcz. 20. Sztrimbulyon, B.-Szol
nok m., 1890 ig a bpesti ág. ev. főgymnasiumban 
rendes, a tud. egyetemen magán-, majd helyettes 
tanár. 1891. a kolozsvári egyetemen a classica-philo-
logia ny. r. tanára. Irt számos szakdolgozatot, kü
lönösen az összehasonlító tropika köréből. Főműve: 
A görög tragédia. Bpest, 1889. 

Petzolt J á n o s , híres régi aranyműves, szül. 1551. 
Nürnbergben, f u. o. 1633. Jam.nitzer mellett Nürn
berg legjelesebb aranyművese volt. Műveiből (serle
gek), melyek részben gót és renaissance vegyes stíl
ben, részben pedig tiszta renaissance ízlés szerint 
készültek, mintegy 20 darab maradt fenn. 

Petzwall O t t ó , mérnök, egyetemi tanár, szül. 
1809. jan. 6. Szepes-Bélán; mennyiségtani, csillagá
szati, gépészeti szakmunkákat irt, f 1883. aug. 28. 

Peu á peu (francz., pő á pő), lassanként. 
Peutinger K o n r á d , szül. 1465. okt. 14. Augs-

burgban, f 1547. decz. 28-án. Róla nevezik a régi 
T a b u l a P e u t i n g e r i a n a - t ; 1. P.-tábla. 

Peutinger-tábla, 11 hártyalevélből álló XIII. szá
zadbeli codex, mely a római birodalom úthálózatá
ról a III. szdban készült térkép másolatát tartal
mazza, Celtes Konrád fedezte fel Wormsban, s általa 
jutott Peutinger Konrád (1. e.) birtokába, a kitől a ré
gészeti irodalomban ismert nevét nyerte. A múlt 
szdtól a bécsi udv. könyvtárban őriztetik s 1824., 
1869. és 1888. ismételten kiadták. Hazánk terü
letének ókori történetéhez a legbecsesebb források 
egyike. 

Pewter (ang. pjuter), ónnak kevés rézzel, ólommal 
v. antimónnal való ötvözete. 

Peyer-féle tűszők, a bél nyirkmirigyei, melyek 
bélhurutnál megduzzadnak; a hasi hagymáznál a 
betegség főszékhelyei. 

Peytral (pétrál) P á l L a j o s , franczia politikus, 
szül. 1842. jan. 20. Marseilleben; 1881. képviselő, 
1886. pénz. államtitkár, 1888 — 89. pénzügymin. 
Pezo de Rega (pezu), város Portugáliában, a 

Douro m., 3000 lakossal, kikötő, a douro-borok fő-
rakodóhelye. 

Pezsgőborok, eredetileg Francziaorsz. Champagne 
tartományában termő igen finom, vörös és fehér bor
fajták, melyeket az erjedés tökéletes befejezte előtt ezu-
korral és alkohollal kevernek, erős falu és jól beduga
szolt palaczkokba töltenek, mintegy 10 hónapon át 
hűvös pinczében tartanak; majd a palaczkot szájjal 
lefelé fordítva átlyukgatott állványra rakják, mi által, 
a seprű a dugasz felett összegyűl; a seprűt ügyesen 
eltávolítják, a palaczkot egészen töltik, ismét bedu
gaszolják és czégjegygyel ellátva forgalomba hozzák. 
Leghíresebb fajok, régibbek : a Veuve Cliquot, Röde-
rer, Duc de Montebello, Créme de Bouzy stb. A p. 
izének, zamatának és illatának külünféleségét a hoz
zája vegyített likőr adja meg. Jelenleg már mindenütt, 
igy hazánkban is gyártanak p.-t. Felfedezőjének páter 
Dom Perignon (1670—1715.) hautvillersi pinczemes-
tert tartják, ki véletlenül jött rá az előállítás módjára, 
melyet sokáig gondosan titkoltak. Annyi bizonyos,, 
hogy az üvegpalaczkok és dugók használata előtt a 
p. előállítása lehetetlen volt. 

Pezsgőpor, kettedszénsavas nátrium és borkősav 
keveréke, mely vízzel élénk szénsavfejlesztés (pezs
gés) közben szétbomlik; czukorral és czitromolajjal 
frissítő-ital, borkősavas kálium-nátriummal enyhe 
hashajtót (Seidlitz-por) szolgáltat. 



JP PÉZSMA PHANTÓSKOP 
= • - - = = = = = ^ - 1394 

Pézsma (moschus) a Közép-Ázsia, Khina és Tibet 
hegyein élő tatár pézsmány ( m o s c h u s m o s c h i fe-
ru s ) hímjének hasán lévő zsacskóban kiváló lágy 
állományú anyag, mely szemcsés alakú, sötét v. 
feketésbarna szinü és rendkívüli erős, tartós szagú. 
Zacskóval v. a nélkül hozzák forgalomba. A p. tö
mény hamuzsiroldat szagát megsemmisíti, belőle 
ammoniakot fejleszt, hevítve kellemetlen szagú, ha 
elég, fénylő szenet hagy hátra. Használják a gyógyá
szatban és illatszerészetben. 

Pézsmakivonat , 16 g. pézsmára öntött 1 1. recti-
fikált borszesz, melyet, miután egy hónapig rajta 
hagyták, leöntenek és v. tisztán, v. rózsa-, jázmin-, 
tubarózsa-olajjal stb. illatszerül használják. 

Pfáfers, helység St. Gallen svájczi kantonban; 
750. alapíttatott benczés apátság; 1838. megszün
tették s a zárdát tébolydává alakították át; közelé
ben Pf. fürdő, meleg forrásokkal; a víz egy részét 
csöveken Ragaliba vezetik. 
Pfaffikon, 1) helység Zürich svájczi kantonban, 

2898 lak.; a pf.-i tó mellett; 2) helység Schwyz kan
tonban, 2066 lak,, a zürichi tó mellett. 
Pfalz (német), 1) a latin palatium-hó\, császári 

palota; — 2) a régi német birodalom egyik tarto
mánya (Palatinatus) a Rajna mentén, ma bajor, hes-
sen-darmstadti és porosz birtok. 

Pfalzgraf (német), palotagróf (1. e.). 
Pfau La jos , német köitő és műtörténelmi író, sz. 

1821. aug. 25. Heilbronnban, részt vett az 1849. 
forradalmi mozgalmakban, menekült, 1865-ig Paris
ban, azóta Stuttgartban. Költeményeket és műtörté
nelmi műveket irt. 

Pfefferoni, eczetbe főzött paprika-hüvelyek. 
Ptlüger Ede F r i g y e s Vi lmos , német physiolo-

gus, szül. 1829. jun. 8. Hanauban, 1859. az élettan 
tanára Bonnban. Kutatásai alapján több munkát irt 
a gerinczagy sensorikus működéséről, az elektrotonus-
ról, a légzési mozgásoknak az idegrendszertől való 
függéséről, a testhőmérséknek az idegrendszer által 
való szabályozásáról stb. 

Pflug-Harttung Gyúl a, német történész, sz. 1848. 
nov. 8. Hamburgban, 1888. baseli, 1891. berlini ta
nár; számos történelmi munkát s egy drámát irt. 

Pforzheim, város Baden nagyherczegségben az 
Enz m., 30.000 lak., élénk ipar (pipere-, vegyészeti, 
vasáruk). 

P. h., a "pecsét helye« megjelölése. 
Phacellus (gör.), köteg, pamat. 
Phaeakok, Homerosnál vendégszerető, boldog nép 

Seria szigeten. 
Phaedra, Minős krétai király és Pasiphae leánya, 

Theseus neje; beleszeretett mostoha fiába Hippoly-
tosba, kit, mivel ez nem akarta szerelmét viszonozni, 
bevádolt férjénél. Hippolytos halála után Ph. kivé
gezte magát. Tárgya Euripides és Racine drámáinak. 

Phaedrus , hires római meseköltő, Augusztus csá
szár szabadon bocsátott rabszolgája; latinra fordí
totta s jambus-versekbe szedte az Aesopus-féle görög 
meséket. 

Phaenakis toskop (gör. = csalódásmutató, csoda
korong, slroboskopilius korong), a fénybenyomás tar
tósságán alapuló fénytani készülék, melyben több, 
egy és ugyanazon tárgyat különféle helyzetben mu
tató kép mint egy mozgó kép tűnik elő a szemnek; 
hasonló a s t r o b o s k o p i k u s h e n g e r (zoetrop, dae-
daleum). 

Phaenologia (gör.), azon tudomány, mely az állat-
és növényvilágban az év folyamán jelentkező tüne

mények (p. o. lombosodás, virágzás, gyümölcsérés,™ 
stb.) fellépését vizsgálja s azon törvényeket kutatja^B 
melyektől ezek fellépésének ideje függ. 

Phaenomen (gör.), tünemény, jelenség; ellentétjM 
noumenon (1. e.). Phaenomcnalis, tüneményszerű,™ 
rendkívüli, ritka. 

Phaenomenal ismus (gör.), bölcsészeti rendszer,* 
mely csak a (lelki v. testi) jelenségeket tekinti letezőj_( 
nek, mig a noumenont nem ismeri el. 

Phaenomenologia (gör), kórtünettan. 
Phaenomenologia (gör.), Kantnál a természetUMBJ 

azon része, mely az anyagot és állapotait mint ér-« 
zéki jelenségeket tárgyalja; Hegel a szellemi élet kii-9 
lönböző jelenségeiről szóló tant a »szellem phaeno™ 
menologiájának« nevezte. 

Phaeton, Helios és Klymene fia, a nap szekeréfBJ 
akarta hajtani, de a szilaj lovak elragadták, s Zeus,SJ 
hogy megakadályozza a világ lángba borulását, vijH 
Iámmal lesújtotta, ugy hogy P. Padus (Po) folyób&SJ 
esve szörnyet halt. Nővérei, a Heliádok, kik sirattátepj 
nyárfává, könyeik borostyánná váltak. — Ph., két^fl 
kerekű nyitott kocsi. 

Phagedaena (gör.), maró fekély; valamely i'ekéljSB 
(sanker) gyorsan lefolyó üszkös elroncsolódása,iBJ 
gyengült szervezetnél v. eves fertőzésnél. Kezelés™ 
edzőszerek, izzó vas stb. 

Phagedaenikus (gör.), üszkös. 
Phagocytosis (gör.), egyes búvárok által a fehér«J 

vértestecseknek tulajdonított azon sajátság, hogyS 
azok a testbe jutott kórokozó baktériumokat felfalnjMj 
képesek. Főleg Metsnikov volt az, ki e tant felálliSJ 
totta s bár ezen feltevés tetszetős, még sem nyerJJ 
általános elismerést. Ujabb kutatások után valószt-H 
nüvé vált, hogy inkább a vérsavónak van baktérium-• 
ölő képessége. 

Phaki t is (gör.), lencsegyulladás. 
Pha lakros is (gör.), kopaszság. 
Phalanstére (falanszter), Fourier francz. socialistáaj 

tervezete szerint 400 család (egy társadalmi phalanxM 
közös lakó és dolgozó helyisége. Madách »Az emberj 
trag.« ez. müvében szintén előfordul a ph. 

Pha lanx (gör.), zárt csatarend, főleg a macedóniai I 
nehéz fegyverzetű gyalogság által alakított és szo-J 
rosan zárt négyszög. 

Phalar is , polyvacsúk (I. e.). 
Phaleron, Athén legrégibb kikötője. 
Phal lus , s z ö m ö r c s ö g , gombafaj (1. I. köt. Mér-• 

ges gombák ez. szines tábl. és képmagyarázatot). 
Phanagoria, teosi gyarmat a Kimmeri Bosporuson, i 

a bosporusi királyok egykori székhelye. 
Phanerogam növények, a v i r á g o s növények j 

csoportja, 1. növények. 
Phaneromer (gör.), az olyan kőzet, melynek alkat- I 

részei szabad szemmel kivehetők, p. o. a gránit. 
Phantasia (gör.), 1) képzelő erő, képzelet (1. e.); — 

2) képzelgés, agyrém; — 3) ábránd nevű (1. e.) ze
nedarab. * 

Phantas ie (fantazí), áru, hímzett v. szövött női 1 
divatáru; phanlasie-fonal, rövid, finom fésü-gyap- j 
juból és gyapotból v. selyemből sodrott fonál. 

Phantasma (görög), csalkép, agyrém; ph.-goria, 
optikai készülékek segélyével előidézett jelenség, j 
mely a nézőre a szellemjelenés benyomását teszi. 

Phantas ta (gör.), ábrándozó, képzelgő ember; ] 
phantastikus, képzeletbeli, különös, a rendestől eltérő. 

Phantasus , az álmok istene. 
Phantom (gör.), csalkép, kisértet. 
Phantoskop (gör.), phaenakistoskop (1. e.). 
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Pharao, 1. farao. 
Phariseus, 1. farizeusok. 
Pharmakeuta (gör.), gyógyszerész, bűvész. 
Pharmakodynamika (gör.), gyógyszerhatástan. 
Pharmakognosia (gör.), gyógyszerisme. 
Pharmakologia (gör.), gyógyszertan. 
Pharmakon (gör.), gyógyszer. 
Pharmakopoea (gör.), gyógyszerkönyv. 
Pharos, sziget az egyiptomi parton, később Ale-

xandriával összekötve, hires világító tornya volt, 
.ezért Ph. = világító torony. 

Pharsalia, Lucanus (1. e.) hőskölteménye. 
Pharsalos (most Fersala), város Thessaliában, Kr. 

e. 48. aug. 9. Caesar győzelme Pompejuson. 
Pharyngitis (gör.), a garat lobja, torokgyuladás. 
Pharyngoskopia (gör.), a garatnak gégetükörrel 

való vizsgálata. 
Pharyngotomia (gör.), a garat műtéti megnyitása. 
Pharynx (gör.), garat; pharyngitis, garathurut. 
Phaseolus, bab (1. e.). 
Phasianus, fáczán (1. e.). 
Phasis (gör.), tulajdonképen a hold fény változatai; 

ált. vmely jelenség lefolyásában, fejlődésében mutat-
[iozó különböző szakaszok, időszakok. 

Phasis (most Rioni), folyó Kolchisban, mellette fe
küdt a hasonnevű város (most Poti). 
Phenacetin, acetphenetidin lázellenes gyógyszer. 
Phenokoll, amidoacetparaphenetidin, glykokoll-

ból (amido-eczetsav) és phenitidinből vízveszteség 
utján előálló alj, fehér tűket képez. Sósavas sója 
16 r. 17°-os vizben oldódik, semleges kémhatású, 
a gyógyászatban mint lázellenes szert, továbbá 
idegzsábák és izületi csúz ellen használják. 
Phenol v. p h e n y l s a v , közönséges neve carbol-

sav (1. e.). 
Phenolok, a vegyületek egy csoportja, melyek a 

szerves anyagok száraz lepárlásánál keletkező kát
rányban találhatók, vegyi magatartásuk szerint 
alkoholok; de egyszersmind a hasisokkal sókat is 
alkotnak. A p. közül a tulajdonképeni phenol, a 
krcsol, thymol, resorcin stb. főleg a gyógyászatban 
használtatik, valamennyit a kőszénkátrányból állit-
h'ák elő. 

Phenylalkohol, carbolsav (1. e.). 
Phenyl-festék, phenolból és phenoltartalmu anya

gokból nyert festék; ilyen p. a sárga pikrinsav, a 
phenylbarna, a gránátbarna, a vörös korallin és 
coquelicot, a kék azurin stb. 
Phenylsav, carbolsav (1. e.). 
Pherae, város Thessaliában, Admetosnak és a IV. 

szdban Kr. e. hatalmas zsarnokoknak székhelye. 
Pherra, keletindiai rézsmérték = 75 angol font. 

•Phidias, az ó-kor legnagyobb szobrásza, szül. Kr. 
e. 500 körül Athénben; f börtönben áll. méreg által 
u. o. 432 körül, mert honfitársai istenkáromlás miatt 
perbe fogták. Nagyszerű alkotásai igen számosak, 
de legnagyobb részt elpusztultak. Különösen hiresek 
voltak két Athéné szobra az Akropolisban és Zeus 
óriási ülőszobra aranyból és elefántcsontból Olym-
piában, Athene Parthenos szobra aranyból és elefánt
csontból a Parthenonban, s a Parthenon szobrászati 
diszitései, melyek töredékei még megvannak. 
Philadelphia, Pennsylvania é.-amerikai állam leg

nagyobb városa a Delaware és Suylkilt közt, 1,040.000 
lak. Egyetem (1749. al.), orvosi iskolák, természet
tudományi akad., számos tudományos és tanintézet, 
műcsarnok (Fairmount park); nagyszerű jótékony
sági intézmények, kórházak, fogház (Eastern Peniten-
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tiary); érsekség. Nagy kikötő, élénk kereskedelem és 
ipar (gyapot-, szőnyeg-, posztó-, kocsi- stb. gyárak). 
A város saktábla formán épült, feloszlik a city-re és 
8 külvárosra. 1682. Penn Vilmos (1. e.) alap., 1776. 
itt irták alá az amerikai államok függetlenségének 
proklamatióját, 1876. világkiállítás. 
Philadelphus, ö c s ö l e g , j é z s a m e n t , növény a 

philadelpheák rendjéből. A p. coronarius, b a s t a r d 
j á z m i n , díszcserje, hazája Kelet-Ázsia, Dél-Európa, 
virága fehér fürtös jazminszerü; fiatal hajtásaiból 
pipaszárakat, virágaiból Dél-Francziaorsz.-ban olcsó 
parfümöt gyártanak. 

Philae, a Nílus szigete Felső-Egyiptomban Syene 
m., régi egyiptomi templomok; vidéke igen szép. 

Phi lakter iák, a zsidók imaszijának (tefilin) gö
rög neve. 

Phi lanthropia (gör.), emberszeretet. Philanthrop, 
emberszerető, emberbarát. 

Phi lanthropinismus, a múlt szd végén támadt 
paedagogiai irány, mely Rousseau nevelési elvei 
alapján emberiesebb bánásmódot alkalmazott a ta
nítványokkal szemben s a tanulást lehető kellemessé 
és gyakorlatiassá igyekezett tenni. Fő képviselői 
(philanthropisták) Basedow, Campe és Salzmann 
(1. e.) voltak. Ez irány hozzánk is elhatott s kül. az 
ifjúsági iratok és útleírások meghonosítása által volt 
jótékony hatással nevelésügyünkre. 

Phi lanthropinum, 1. Basedow. 
Phi lanthropis ták, 1. philanthropinismus. 
Philatelia (gör.), levélbélyegek gyűjtése. 
Philemon, görög költő Soloiból (Kilikia), f 262. 

Kr. e.; Menandrosszal az uj attikai vígjáték megala
pítója. Darabjaiból töredékek maradtak fenn. 

Philemon, a hagyomány szerint kolossaei püspök; 
Pál apostol téritette meg s hozzá intézte egyik leve
lét; háza a keresztény községnek gyülekezési helyül 
szolgált. Emléknapja nov. 22. 

Philemon és Baucis, közmondásos hűségű ó-kori 
házaspár Phrygiában, kiket Jupiter azon kérésükre, 
hogy együtt halhassanak meg, két fává változtatott. 

Phi lharmonikus (gör.), zenekedvelő, zenebarát. 
Philhellenek, görögbarátok, azok, kik Görögor

szágot a húszas években vívott szabadságharczá-
ban tettel v. rokonszenveikkel támogatták. 

Philippeville, város Algériában a storai öböl m. 
22.000 lak. Kikötő. 

Philippi, város Macedóniában, aranybányászat. 
42. Kr. e. Antonius és Octavianus győzelme Brutus 
és Cassius fölött. Pál apostol 53. községet alapított 
és hozzá intézte egyik hires levelét. 

Phil ippikák, Demosthenes (1. e.) mennj'dörgő be
szédei Fülöp ellen; szenvedélyes hangú vádbeszéd. 

Philippinek, a kelet-indiai szigettengerhez tartozó 
szigetcsoport, ter. 293.726 kma, 6,800.000 lak. 12 
nagy (Luzon, Mindanao, Mindoro, Panay, Samaz, 
Leyte, Zebu) és számos apró szigetből áll, melyek 
tulnyomólag vulkanikusok, igen termékenyek, fű
szerben és ásványokban gazdagok. A lakosok ben-
szülött tagalok, malájok, khinaiak és európaiak. 
Főváros Mindanao. 1521. Magelhaens fedezte fel, a 
spanyolok 1569. foglalták el. 

Philippovió (-vics) [philippsbergi], 1) F e r e n c z . 
báró, osztrák tábornok, szül. 1820. Gospicsban, 1836. 
lépett a hadseregbe, 1849. a magyarok ellen, 1859. 
az olaszok ellen harczolt, 1860. báróságot nyert, 
1865. Dalmáczia helytartója és hadtestparancsnok, 
1874. táborszernagy, 1874 óta a 70. gyalogezred 
tulajdonosa, 1891. szept. 1. óta nyugalomban; — 
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2) József , az előbbinek testvére, táborszernagy, 
szül. 1819. Gospicsban; 1878. a boszniai megszálló 
hadsereg fővezére, f 1889. aug. 8. 

Phil ippson, 1) La jos , német tudós, szül. 1811. 
decz. 27. Dessauban, 1833 — 61. rabbi Magdeburg-
ban. Izraelita hittanokat irt. 1837. felekezeti folyó
iratot alapított, f 1889. decz. 24. — 2) M á r t o n , az 
előbbi fia, történetíró, szül. 1846. jan. 27. Magde-
burgban, 1872. a történet tanára Bonnban, 1878. 
Brüsselben; számos történeti művet irt. 

Philister, nyárspolgár \p.-irosus, korlátolt felfogású. 
Philodoxia (gör.), hírvágy, dicsvágy. 
Philo Judaeus , Alexandriában élő zsidó-hellen böl

csész, t 54 körül Kr. u. A bibliát allegorikusán 
magyarázta. 

Philoktetes , Poeas fia, midőn Trója ellen indult, 
kigyó marta meg; Lemnosban maradt tehát, honnan 
a háború 10-ik évében elhozták, mivel nála voltak 
Herakles mérges nyilai, melyek nélkül Trója nem 
volt elfoglalható; megölvén Parist, Trója is elesett. 

Philologia (gör.), a szó tágabb értelmében vett 
nyelvtudomány, vmely művelt nép nyelvének, irodal
mának és művészetének tudományos ismerete; görög 
és római nyelv és irodalom ismeretével a c l a s s i c a 
p h i l o l o g i a , az ujabbkori művelt népek nyelvének 
és irodalmának búvárlatával a m o d e r n ph. foglal
kozik. P h i l o l o g u s , nyelvész és irodalomtörténész. 

Philoméla (gör.), fülemile; a gör. hitrege szerint 
Pandion athéni király leánya, kit sógora Tereus 
meggyalázott és nyelvétől megfosztott, mire az iste
nek fülemilévé változtatták. 

Philosophia (gör., a bölcseség kedvelése), bölcsé
szet (1. e.); p h i l o s o p h á l n i , bölcselkedni, okos
kodni; p h i l o s o p h u s , bölcsész; p h i l o s o p h e m a , 
bölcsészeti tan, nézet v. mondat. 

Phi losophus, Bessenyei György hires vígjátéka 
(1777.), Destouches franczia író darabjainak hatása 
alatt keletkezett, 1. Petz Gedeon, B. és Destouches, 
Egyetemes Phil. Közlöny, 1884. 

Phil t ron (gör.), szerelmi varázsitalok, milyenek az 
ó-kori népeknél széltében divatoztak. 

Phimosis (gör.), fitymaszor, a hímtag makkját fedő 
bőrrészlet kóros szűkülete, mely v. veleszületett v. 
gyuladás, fekélyesedés által támadt. Műtét utján 
gyógyítható. 

Phineus, salmydessosi király, 2 fiát megfosztá 
szemük világától, mire a kegyetlen apát Boreas meg-
vakitá és a harpyákkal kínoztatta; ő mutatta meg 
az argonautáknak a kolchisi utat. 

Phiola (francz., phiole), öblös üveg, hosszú, szűk 
nyakkal. 

Phlebectasia (gör.), viszértágulat. 
Phlebit is (gör.), viszérlob. 
Phlebotomia (gör.), érvágás, viszérmetszés. 
Phlegeton (gör.), az alvilág tűzfolyója. 
Phlegma (gör.), nyák, főleg a vérben feltételezett 

nyák, mint a p h l e g m a t i k u s természet oka, innen 
a. m. nyugodtság, közönyösség; a vegytanban vala
mely szeszes folyadék víztartalma, mely párláskor 
marad hátra. P . - t ikus , hidegvérű, lomha. 

Phlegmasia (gör.), lob, gyulladás. Ph. álba dolens, 
az alsó végtagok fájdalmas megdagadása, kül. gyer
mekágyasoknál, fertőzés utján a czombviszerekben 
megalvadt vér által okozva. Kezelés: nyugodt fekvés, 
körülpolyázás, a megalvadt vérrögcsék tovavitelének 
meggátlása, minthogy az ilyenek az agy véredé
nyeibe jutva gutaütést okozhatnak. 

Phlegmone (gör.), kötőszövetlob. 

Phleum, komócsin. 
Phlogist ikus (gör.), a phlogistonra (1. e.) vonat-1 

kozó; gyúlékony. 
Phlogiston (gör.), Stahl elmélete szerint azon tűz-

anyag, mely égés alkalmával az égő testből eltávo
zik. E tant Lavoisier megdöntötte. 

Phlogosis (gör.), lob, gyuladás. 
Phloroglucin, többféle növényi anyagok, mint gu: 

kinő stb. hasadása által előálló vegyület; színtelen! 
jegeczek, melyek a fát sósav hozzáadásával veresre! 
festik. Ezen érzékeny reactiót fás szövetek, papfl 
famentességének stb. vizsgálatára használják. 

Phlox, lángvirág. 
Phlyktaena (gör.), bibircs, pörsenés, p. conjnne-

tivae s. corneae, pörsenés a kötő- v. szaruhártyán. 1 
Phoebe, a hold istennőjének, Artemisnek mellékneve.! 
Phoebos, Apollónak, a fény istenének mellékneve. I 
Phoenicia, Ázsiának keskeny partvidéke a Föld- j 

közi tenger mentén, az Eleutherus folyótól mint a 
Libanon hegység ereszkedése Coelesyriáig és Je l 
deáig terjedt. Termékeny, népes városokban gazdal 
lapály volt, melyet a Libanon folyói öntöztek; kivá-1 
lóbb városai voltak: Orthosias, Byblos, Tyrus, Sido™ 
és Berytus. Lakói az élelmes phoeniciaiak vol ta i 
kik kereskedelmi czikkeikkel bekalandozták a vilál 
tájait és Itáliában, Szicziliában, Spanyolországban,! 
a görög szigeteken és Afrikában virágzó gyarma« 
tokát alapítottak. Kiváló tengerészek, építészek ésl 
iparosok voltak. Az assyr, chald, perzsa, macedofl 
niai és egyiptomi uralom után Rómának hódoltak.! 
Nyelvök és vallásuk a régi sémita népekével vofl 
rokon, nyelvemlékeik feliratokon (Cyprus, Málta, Atl 
hén) és pénzeken maradtak fenn, isteneik közül kivá! 
lóbbak: Baal, Astarte, Moloch, Melkart, Didó, AseraJ 

Phoenix, 1) Achilles nevelője és kísérője TrójátH 
— 2) az egyiptomi mondában sas alakú madár, mely! 
minden 500 évben elégeti magát, hogy hamvaiból 
megfiatalodva újra feltámadjon; az örök ifjusáM 
jelképe. 

Phoenix, pálmafaj; ph. daetylifera, datolyapálma.! 
Phoenixolaj , globeolaj (1. e.). 
Phokaea, jón gyarmat Lydia partján, lakói hiresl 

tengerészek voltak, sok gyarmatot (Massilia) alap.B 
Phokis , tartomány a régi Görögországban, benne™ 

a Parnassos hegy és Kephisos folyó; jelenleg Phtio-B 
tis-sal (1. e.) egy nomarchia. A p.-i v. s z e n t há-fl 
b o r ú után (355—346. Kr. e.) elpusztult. 

Phonatio (gör.), hangképzés. 
Phonautograph (gör.), készülék a hangvilla rez-H 

géseinek szemlélhetővé tételére. 
Phoneidoskop (gör.), készülék hangábrák előidé-S 

zésére rezgés által szappanvizhártyákon. 
Phonet ika (gör.), hangtan, azon tudomány, mely • 

a hangok kiejtésének törvényeit és feltételeit főlegfl 
élet- és boneztani szempontból vizsgálja. L. Balassa,™ 
József, A ph. elemei, kül. tekintettel a magy. nyelvre! 
Bpest, 1886. Ph.-i h e l y e s í r á s , 1. helyesírás. 

Phonikus kerék, La Cour által feltalált elektro
mos motor, vas fogas-kerékből áll, mely egy elekvl 
tromágnes előtt szabályosan forog. Az áramok sza
bályos megszakítását rezgő hangvilla eszközli;! 
p h o n e l e k t r o m o s á r amoknak neveztetnek azok, ! 
melyek ily módon megszakittatnak. 

Phonisma (gör.), fény által keltett hangérzet. 
Phonognomika (gör.), hangisme, mely vmely egyén 

hangjából annak lényére von következtetést. 
Phonograph v. b e s z é l ő gép, E d i s o n által fel

talált készülék, mely a hangok felvételére s ismét | 
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visszaadására szolgál. Lényeges részei egy vékony 
csillám-lemezke, melyet a beszéd megfelelő hullám
zásba hoz; e lemezzel érintkezik egy rugalmas karra 
erősített tű, mely a csillámlemez hullámzása szerint 
mozog és forgó fémhengerre ragasztott staniol leme
zen a hanghullámzásnak megfelelő nyomokat hagy 
hátra. Ha a beszéd után a tűt ismét a beszéd kez
detének megfelelő jelre állítjuk s a hengert forgatjuk, 
akkor a csillámlemezt a tű ugyanolyan hullámzásba 
hozza mint előbb a hang s a gép a beszédet érthe
tően visszaadja. A ph.-ot ujabbaji többen lényege 
sen javították, kivált a staniollemez helyett alkal
maznak más, tartósabb anyagokat. 
Phonolith, porphyrpala, szarupala. 
Phonometer (gör.), készülék a beszéd közben ki

fejtett légnyomás megmérésére. 
Phonometria (gör.), a testek resonantiájának meg

mérése rezgő hangvilla segélyével. 
Phonophor (gör. = hanghordó), Wrede által szer

kesztett mikrophon (1. e.), mely a legkisebb zörejt 
hallhatóvá teszi. Egy lemez alatt vízszintes helyzet
ben megerősített emeltyű egyik végén felfelé irányí
tott szénpálczikát hord, s e felett a lemezre erősített 
másik szénpálczika van. Az emeltyű másik végére 
alkalmazott súly által a szénpálczikák egymáshoz 
hajlittatnak. Ha az érintkezési helyen vmely elem ára
mát bevezetjük és az áramkörbe távbeszélőt becsato
lunk, ugy a ph. közelében keletkezett minden zörej a 
távbeszélőben hallható lesz. Olcsóbb és tartósabb, 
mint a közönséges mikrophon, s viz alatt is működik. 

Phorkys, tengeri isten, Ketoval a gorgonokat és 
graeákat és Ladon sárkányt szülte. 
Phosphát, a phosphorsavas sók ujabb tudományos 

elnevezése; p. g u m ó k (koprolitok), szervi eredetű 
kövesült gömbök, lényegesen mészphosphátból 
állnak. 
Phosphaturia (gör.), phosphorsavas sókban dús 

vizelet kiválasztása. 
Phosphor, vegyi elem, jele = P, p. s. = 31, f. s. = 

1,33, a természetben csak mint p.-sav fordulhat elő, 
vegyülve csaknem kizárólag mészszel, ez az u. n. 
a p a t i t és p h o s p h o r i t . Ezenkívül az ős jegeczes 
sziklakőzetekben is van kevés p.-savas mész, mely
nek elmállásából keletkezik a termő talaj, pl. a 
magyar alföldi l ö s z n e k is lényeges alkatrésze. A 
növények a talajból finom gyökérszálaikkal felszív
ják a p.-savas meszet s ezért a magban, a hüvelyes 
veteményben stb. mindig feltalálhatjuk s ezekből 
kapja az ember s állat a csontok képződéséhez szük
séges p.-savas meszet. A vér, izomzat, agyvelő szin
tén tartalmazza. A p. előállítása az állati csontok 
elégetéséből származó hamuból, az u. n. c s o n t ha
muból történik, ezt porrá törik s azután szénnel 
bensőleg keverve tűzálló agyagretortában erősen, 
világos vörös izzásig, hevítik; ekkor a szén oxygént 
von el; a p. gőzzé válik s a görebhez csatolt pipa 
alakú szedőben viz alatt megszilárdul s végül tisz
títják. A p. rudakba öntve jut a kereskedésbe, friss 
állapotban világossárga, áttetsző, sőt átlátszó, kris
tályos; ha azonban áll, vörhenyes szint kap s las
san egész barna lesz. Közönséges hőmérséknél haj
lítható. Eltartása s a vele való elbánás viz alatt tör
ténik, mert a levegőn igen könnyen pl. súrlódás stb, 
következtében meggyúl. Vizben oldhatlan, aether-
ben csekély mértékben oldódik, könnyen oldja azon
ban a szénkéneg s ezen oldatból az oldószer lassú 
elpárolgása után a p. gyémántfényű oktaéderekben 
válik ki. A p. már közönséges hőmérséknél is páro

log s a képződő gőzök kékes fény kíséretében elég
nek. Mivel könnyen meggyulad s egyszersmind meg 
is olvad már 44 C°-nál, óvatos kezelést kivan; a p. 
által okozott égési sebek igen fájdalmasak s veszé
lyesek. A p. bensőleg erős méregként hat s bor
zasztó fájdalmat okoz, mely kisebb adag bevétele 
alkalmával napok, sőt heteken keresztül is gyötör
heti a mérgezettet. (Részletesebben 1. phosphor-
mérgezés czimü czikkünket.) Ezenkívül ismerjük a 
p.-t egy más, alaktalan, a m o r p h módosulatban, 
melynek az említettől egészen eltérő tulajdonságai 
vannak. Ezen amorph v. vörös p.-t 1845. állította elő 
Schrötter az által, hogy a közönséges kristályos p.-t 
egy indifferens gázzal telt edényben (oxygénmentes 
gázzal telt) 240 C°-ig hevítette. Az amorph p. vörös
barna szinü: fajsúlya 2,1; a közönséges p. oldósze
reiben nem oldható, 240 C°-ig lehet hevitni a nélkül, 
hogy meggyuladna, hatása, ha teljesen ment közön
séges p.-tól, nem mérgező. Ha az amorph p. 260C°-ig 
hevittetik, közönséges p.-rá válik. A p.-t megolvaszt
ják gyufák készítésére, e végből a közönséges p.-t 
megolvasztják, gummi-port és ólomhyperoxydot ke
vernek hozzá s ebbe bele mártják a gyufaszálakat. 
Az amofph p. az u. n. s v é d g y u f a készítésére 
szolgál. Ezen gyufa feje chlorsavaskali, antimon-
fényle, ólomhyperoxyd s gummipor vizzel készített 
keverékéből áll. A fejeken tehát nincs p., hanem a 
skatulyán lévő gyújtó lapka tartalmaz amorph p.-t. 
Előnye, hogy a gyufa nem oly könnyen gyulád meg 
(pl. utazásnál) s kevésbbé álihat be vele tűzveszély. 
A p.-t 1669. Hamburgban B r a n d t véletlenül fe
dezte fel, midőn a bölcseség kövének keresése alkal
mával hugyot befőzött s kénsavval kezelt. 

Phosphoreszkálás, villódzás, sajátságos, sötétben 
gyönge kékes fénynyel játszó tünemény, melj': 1) 
lassú oxydatio szüleménye pl. a phosphornál (gyu
fánál), fakorhadásnál stb.; — 2) mechanikai behatás : 
ütés, dörzsölés folytán mutatkozik pl. czukornál; — 
3) meleg hozza létre némely ásványoknál pl. gyé
mántnál, folypátnál; — 4) némely anyagok akkor mu
tatják, ha a fény hatásának voltak kitéve s azután 
sötétbe jutnak, ilyen anyagok a mésznek, báriumnak 
kénvegyületei, melyeket használnak is sötétben vil
lódzó feliratok, óraszámok stb. bemázolására. A 
tenger ph.-a számtalan, részint eleven, részint fel
oszlásnak indult állatkáktól származik. Már több 
fajtáját a fénylő baktériumnak (photobákterium) is
merik, villódzása minden valószínűség szerint vélet
len következménye az oxygén-kilehelésnek. A tenger 
ph.-ában továbbá bizonyos villódzó hasadó gombák 
is részt vesznek, s főleg ezek okozzák a »tej-tenger«-t 
(milky sea). A nyugot-indiai oczeánban 1883. fedez
ték fel a bacillus phosphorescenst, s azóta a Keleti ten
gerben is két fénylő bacillus-fajt fedeztek fel, melyek 
a sós vizet villódzóvá teszik és döglött halakat szür
késfehér, sötétben fénylő anyaggal bevonják. Fénylő 
hasadó gombák okozzák a rothadó fának, kéregnek 
leveleknek stb. ph.-át is. 

Phosphorit, apatit (1. e.). 
Phosphormérgezés , leggyakrabban gyufaoldat 

alakjában; tünetei és lefolyása eltérők lehetnek. 
1) gyors lefolyás: 1 — 2 óra múlva nagyfokú sziv-
gyengeség, hányással, hasmenéssel, vagy ezek nél
kül, néhány óra múlva a halál; — 2) lassúbb 
lefolyás: szivgyengeség, hány székelés (az ürü
lék phosphorszagu s sötétben phosphoreskáló le
het), 2 — 3 nap múlva halál: — 3) typikus alak: 
1—2 nap múlva a 2) alatt leirt tünetek látszólag 
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javulnak, 3. v. 4-ik napon májdagadás és fájdalmas
ság, sárgaság, epevérüség v. a máj rohamos sor
vadása ; halál rendesen az első hét végén v. a máso
dik hét elején. K e z e l é s : Gyomormosás v. kénsavas 
rézéleg (cupr. sulf.) mint hánytató; z s i r o k , ola
j ok , te j a d a g o l á s a k á r o s , mert ezek a phosphort 
oldják s felszívódását elősegítik. Belsőleg Antal Já
nos, bpesti egyetemi gyógyszertani assistens hány
tató v. gyomormosás után kálium hypermanganieum 
oldat adagolását ajánlotta, a mi eddig sikeresnek is 
bizonyult. 

Phosphornekros i s , az állkapcsok lobosodása s 
a csontelhalása ; gyufagyári munkásoknál gyakori. 

Phosphorsav , a phosphor legmagasabb fokú oxyd, 
vegyülete; jele vízmentes állapotban P»05, mint fe
hér, hónemü tömeg keletkezik, ha a phosphort oxygén 
gázban v. a levegőn elégetjük; vízzel mohón egye
sül s lesz belőle a tulajdonképeni p. = H3P04, me
lyet rendesen a phosphornak salétromsavval való 
kezelése által állítanak elő. Ezen vegyület szörp 
sűrűségű v. kristályos, nem mérges, ize savanyu 
s használják gyógyszerül s az iparban pl. kelme
festésnél. Sói, v.-is fémekkel alkotott vegyületei az 
u. n. phosphatok. A vegytan többféle p.-at különböz
teti meg és pedig- méla-, pyro- és normál p.-at, ezek 
közül legfontosabb az utolsó, melyet eg5'szerüen 
p.-nak neveznek. 

Phosphorsó , a tűzi utón való vegyi elemzésnél 
használt vegyület, áll phosphorsavas natrium-ammo-
niumból = HNa(NH4)P04; színtelen, vízben köny-
nyen olvadó kristályokat alkot; hevítve viz-tiszta 
gyöngyöt alkot a platina-dróton, mely különféle 
anyagok által különböző szinüre festetik s igy az 
elemzésnél következtetni lehet az illető anyagra. 

Phot ismák, szín- és fényérzetek, melyek hangérze
tek által idéztetnek elő. 

Phot ius , 857—886. konstantinápolyi pátriárka, kit 
I. Miklós pápa elmozdított; ez okból 867. zsinatot 
hívott össze Konstantinápolyba, s a római egyházat 
eretnekséggel vádolta ; örmény kolostorba száműz
ték, hol f 890. A keleti egyház-szakadást ő indította 
meg. Számos munkát irt. 

Photochemia,a vegytannak azon része, mely a fény 
okozta vegyi hatások ismertetésével s alkalmazásá
val foglalkozik, pl. a fényképészet. 

Photochromat ikus therapia, elmebetegek kezelése 
színes fénynyel. 

Photogen, fényt okozó v. fejlesztő, neve külön
böző szénhydrogen keverékének, melyeket világí
tásra használnak, 1. ásványolajok. 

Photogrammetr ia (gör.), azon eljárás, mely szerint 
fényképekről mennyiségtani szerkesztési utón az áb
rázolt tárgyak méreteit levezetik, s igy térképeket v. 
más rajzokat készítenek. 
Pho tographus (gör.), fényképész; p h . - p h i a , fény

képészet; ph . - fa ln i , fényképezni. 
Photogravure , nyomó lapoknak előállítása réz

lemezekből, melyekre a kép fényhatás folytán hozatik, 
főleg a színes nyomtatványok előállításánál hasz
nálják. 
Photométer , a fénynek mérésére szolgáló műszer, 

melynek segélyével a fényerősséget bizonyos egysé
gül elfogadott fényforrással való összehasonlítás ál
tal mérik. A fénymérés legegyszerűbben ugy történ
hetik, hogy a kérdéses és a fényegységnek elfogadott 
fényforrás által okozott árnyékokat pl. egy páleza 
árnyékait összehasonlítjuk, mindaddig közelitvén v. 
eltávolitván a két fényforrást, míg a pálezának mind

két vetett árnyéka egyenlő erősségű; ezután meg
mérjük mindkét fényforrás távolságát s kiszámítjuk 
a fény-erősséget azon természettani törvény alapján,; 
hogy a fény erőssége a távolság négyzetével csök
ken, pl. kétszeres távolságról négyszeresen, három
szorosról kilenczszeresen stb. Pontos mérésekre ü 
Bunsen-féle p.-t használják. 

Photophobia (gör.), fényiszony, a legtöbb, főleg 
lobos szembántalom, továbbá kanyaró, himlő, sza-> 
ruhártya- és lencsehomály kisérő tünete. 

Photophon, Bell-nek (1. e ) 1880. szerkesztett műJ 

szere, melylyel a hangokat fénysugarak közvetítésé
vel nagyobb távolságra át lehet vinni. Áll csillám
lemezből, mely a hang által rezgésbe hozatik, a 
lemez mögött álló üveglencse által a vetett s vissza
vert sugarak a távolban álló másik lencséhez jutnalr 
s itt egy vájt tükör gyújtópontjában elhelyezett 
s e l e n l e m e z r e esnek. A selenlemez elektromos ve
zető képessége a megvilágítástól függ s ennélfogva 
a fényt befolyásoló s a hang által okozott csillám
lemez hullámzása a selenlemez által továbbittatik s! 
egy telephon által hallhatóvá tehető. 

Phótopsia (gör.), magasabb fokú alanyi fénylátás,' 
fénykáprázat, a fényérző készülék kórosan fokozotí 
ingerlékenységének következménye. 

Photosphaera , a nap fénylő burka, 1. nap. 
Phototonus (gör.), ingerlékeny és időszakosali 

mozgékony növényrészeknek a fény által feltétele
zett mozgékony állapota. 

Phototypia, fényhatás által készített nyomólapo 
segélyével való nyomtatás. 

Phraseologia (gör.), sajátos szólásmódok gyüjte 
menye; nyelvsajátságok tana. 

Phras i s (gör.), szólam, kifejezett gondolat; közön 
ségcsen: üres. semmitmondó kifejezés, szóvirág. 

Phrenesia (gör.), agybántalom, őrjöngés, őrültség 
p h r e n e t i k u s , kitörő, dühöngő, őrjöngő. 

Phreni t is (gör.), rekeszizomlob. 
Phrcnologia (gör.), koponyaisme. 
Phrixos , Athamas és Nephele gyermeke, az arany

gyapjas koson nővérével Hellevel Kolchisba mene-í 
kült, hol a kost feláldozta Zeusnak. 

Phrygia , tartomány Kis-Ázsiában, árja eredetű la
kóit (phrygek), kik a fuvolajátékban és a szövőipar
ban tűntek ki, eleinte független királyok uralták, az 
ország lyd, perzsa és pergamoni uralom után 129Í 
K. e. római tartomány lett. 

Phtha lsav , vegyület, előáll naphtalinnak salétrom
sav által való oxydatiójánál. Színtelen, szagtalan, 
jegeczes;' magasabb hőfoknál szétesik ph. anhy-
driddá és vízzé, vizben, borszeszben, aetherben ol
dódik, 213°-nál olvad; maró mésszel hevítve szénsa
vas és benzoesavas meszet ád, phenollal a phtha-
l e i r t o k a t adja, melyek szépen színezett jegeczes 
testek s közülök a resorcinphthalein (fluorescein) 
bronz vegyülete adja a^ e o s i n nevű veres festanya-
got. Használják benzoesav és naphthalin festékek 
előállítására. 

Phthi r ias is (gör.), tetü-kór; régi emlékeinkben 
többször fordul elő, mint halál-ok; de az ujabb 
orvostan egyáltalán tagadja az ily betegség lételét, 

Phthi r ius inguinalis (lat.), lapos tetű. 
Phthis is (gör.), sorvadás; ph. pulmonum, tüdő

vész; ph. laryngis, gégesorvadás; ph. bulbi, szem-
tekesorvadás. 

Phtiotis , tartomány Thessaliában, Phokissal egy 
monarchiát képez, ter. 6084 kms, 136.470 lak. Főhely 
Lamia. 
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Phyllis, a pászlorköltészetben gyakran használtnői 
,név, Sichon thrák király leánya, Demophont szerette, 
de viszonszerelemre nem találván, öngyilkos lett. 
Phyllitek (gör.), megkövesült növényi levelek v. 

növényi lenyomatok. 
Phylloblastok (gör.), kétszikűek. 
Phyllodia (gör.), virágrészeknek visszafejlődése 

lomblevelekké. 
Phylloma (gör.), levél. 
Phyllotaxis (gör.), levél-állás. 
Phylloxera vastatrix, s z ő l ő t e t ü , félröpü rovar a 

levéltetvek (aphidida) családjából. Amerikából hoz
ták be a hatvanas évek elején Francziaországba, 
honnan Európa egyéb államaiba s hozzánk is elter
jedt és szőlőinkben óriási pusztítást okozott. Hossza 
'A, szélessége 7a mm., sárgás szinü. A megtámadott 
tőkék gyökerein találjuk az ivartalan peterakó u. n. 
dajkákat, melyek termékenyítés nélkül egész éven 
szaporodnak ; ezek lején elül 3 — 4 hajszálszerü szivó-
serte van, melyeket a finomabb gyökerek háncsába 
mélyesztenek s a tőkék nedvét kiszíván, a gyökerek 
gumósodását okozzák; azután a gumót is megtámad
ják, mire gumók is, gyökér is elrothadnak. Ezalatt 
a talaj fölött a tőkék hajtásai mindinkább kisebbed
nek s 3— 4 év múlva már ki sem hajtanak. A pete
rakó »dajkak« áprilisban kezdenek tojni s 20—24 
petét raknak, melyekből 8 nap múlva fiatal rovarok 
kelnek ki, melyek azonnal megtámadják a gyökere
ket. E rovarok 3 — 6 nap alatt 3-szor vedlenek s 
20 nap alatt teljesen kifejlődve ismét peterakásra 
képesek. A mi éghajlatunk alatt 1 évben 8 nemze
dék fejlődhetik ki, tehát egy r o v a r után 25 millió 
rovar fejlődhetik. A telet a talaj mélyebb rétegeiben 
tölti. Ezen alakon kívül létezik s z á r n y a s ph., mely 
röpül s a szél állal is messze tovavitetik. Ez is nős
tény s 3—5 petét rak, melyekből 10—12 nap múlva 
kisebb vörös himek s nagyobb sárga nőstények fejlőd
nek. Ezek nem táplálkoznak, hanem csak pár napig 
élnek, párzanak s a nőstény a tőke külső részére 
egy nagy petét rak, mely áttelel s aztán belőle ta-
vaszszal nagyobb nőstény fejlődik, mely ismét termé
kenyítés nélkül szaporodó dajkákat hoz létre. Hűvös 
égalj, nedves időjárás, ritkább tőkeállás, laza, kül. 
homokos talaj a ph. szaporodását gátolják. Az ellene 
feltalált nagyszámú szer közül egy sem vált be tel
jesen; legtöbbet használaszőlők hetekigtartó elárasz
tása, homokművelés és a gyérítés v. szénkénegnek a 
tőkék tövére s a sorközökbe való befecskendezése. 

Phylum (gör.), törzscsoport, kör; állat- v. növény-
törzs. 
Physeter (gör.), czet, bálna. 
Physhai 'monika (gör.), fújtatós v. szélharmonika, 

Háckel által Bécsben 1818. feltalált billentyűs hang
szer, melynél a hangokat fujtatóból fujt levegő által 
rezegtetett ércznyelvek hozzák létre. 
Physiater (gör.),természetgyógyász ; p h y s i a t r i a , 

természetgyógyászat. 
Physika (gör.), természettan. 
Physikus (gör.), természettannal foglalkozó szak

ember; városi v. községi orvos. 
Physiognomia (gör.), arczisme. 
Physiognosia (gör.), természettan, természetisme. 
Physiographia (gör.), természetrajz. 
Physiokraták, a physiokrata rendszer (1. e.) hívei; 

jelmondatuk: »laissez fairé, laissez aller« (1. e.). 
Physiokrata rendszer, Quesnay (1. e.) alapította 

közgazdasági rendszer, mely szerint a népek vagyo-
nossága nem a pénzben és nemes érezben, hanem az 

őstermelés utján alkotott anyagi javak összeségében 
áll; a közgazdaság valódi forrása a termőföld, en
nek mivelése az egyedüli productiv foglalkozás. A 
termőföld nyújt csak igazi tiszta hozadékot. A ph. r. 
szerint a társadalom productiv osztálya csak a föld-
mivesség és a földbirtokosok. E rendszer a mezőgaz
daságnak a kormány és törvényhozás általi előmoz
dítását követeli, a hűbéri törvények megszüntetését, 
a forgalom és ipar szabadságát hangoztatja, a vám-
korlátozást elveti és csak egy adónemet, a földadót, 
tart megengedhetőnek. A ph. r. főbb képviselői vol
tak Quesnay, Riquetti-Mirabeau, Turgot, Dupont de 
Nemours, Schlettwein, Springer, Zanoni,YoungArthur, 
Tucker. 

Physiologia (gör.) élettan. 
Physiologus, egy görög nyelven irt középkori mű 

az állatvilágról, melyet sok nyelvre lefordítottak. 
Physionomia (görög), a természettörvényekről 

szóló tan. 
Physkonia (gör.), a máj és a lép megnagyobbodása. 
Physometra (gör.), léggyülem a méhben, méhfel-

fuvódás. 
Physost igmin, a calabarabab egyik ható anyaga. 

Ennek.sója, a ph. salicylicum, gyógyszer; látaszükitő. 
Phyte lephas , elefántcsontpálma, pálmafaj; a ph. 

macrocarpa, taguafa, Dél-Amerikában szolgáltatja 
az elelántcsontdiót. 

Phytolacca (körmös-, skárlátbogyó), növény; a 
ph. decandra, Észak-Amerika, Khina, Észak-Afrika, 
a Középtenger mellékén vadon terem; piros bogyóit 
bor, gabonafélék és szövetek festésére használják. 

Phytol i thek, megkövesült növények. 
Phytologia (gör.), növénytan. 
Phyton (gör.), növény. 
Phytopalaeontologia, az ásatag növények tana. 
Phytopathologia (gör.), a növények betegségeinek 

tana, növénykórtan. 
Phytophag (gör.), növényevő. 
Phytophysiologia (gör.), növényélettan. 
Phytotomia (gör.), növényboneztan. 
Piacenza (-csenza), olasz tartomány (ter. 2.355 

km2, 230.000 lak), 1860. előtt herczegség, főhelye 
P. (a régi Placentia) a Po m., 35.000 lak. Püspökség, 
gyönyörű székesegyház, a San Sisto templomban 
volt 1754-ig a sixtini madonna (Rafael képe, ma 
Drezdában). Közelében a roncaliai mezők. 

Piacere (ol.,-csere), tetszés; a piacere, látra (vál
tónál). 

Piacevole (ol., -csevole), kellemesen, tetszetősen. 
Piaczi ár, 1. ár. 
Pia desideria (lat.), jámbor óhajtások, azaz nem 

sok kilátással teljesülésükre, H u g ó Hermann belga 
jezsuita (f 1627.) egy iratának czime. 

Piae memóriáé (lat.), boldog emlékezetű. 
Piaffe (francz.), hetvenkedés, nagyzás. 
Pia fraus (lat.), jámbor csalás, szándékos félreve

zetés kegyes czélból. 
Pia mater (lat.), az agy lágy burka. 
Pianino (ol.), kicsinyített, szekrény alakú zongora. 
Piano (ol.), zenei műszó: halkan, gyengén; p i a n o 

fo r t e v. for te p., zongora. 
Piar is ták (kegyesrendiek), szerzetes rend, mely a 

hármas szerzetesi fogadalmon kívül még az ifjak 
ingyenes tanítására kötelezi magát, innen latin 
nevük: patres scholarum piarum. Alapitójuk cala-
sanzai Szt József (szül. 1556. f 1648.). XV. Gergely 
a rendet 1621. megerősítette és XII. Kelemen 1731. 
nevezetes kiváltságokkal látta el. Hazánkban legré-
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gibb házuk a podolini, melyet a lengyelek alapítottak 
1642-ben. Később az ország többi részén is elterjedt e 
rend; magyarországi házai 1692. a lengyel, 1721. a 
német tartományhoz tartoztak. 1721-ben 111. Karol}' 
önálló magyar rendtartományt létesített. Jelenleg 24 
háza van és ugyanannyi gymnasiumot tart fenn. 

Piasszave-kender (pikaba-kender), a Délameriká
ban tenyésző piasszave pálma (attalea funifera) le
vélszárairól szabadon függő rost; kötél-, gyékény
es kefekészitésre szolgál. 

Piast-ház, Lengyelország első királyi háza, P. ku-
javiai paraszttól származik, ki a hagyomány sze-
rini 840 — 890. Lengyelország felett uralkodott. Utó
dai közül I. Micislaw 965. keresztény lett (f 992.) s 
fia Chrobry Boleszláv felvette a királyi czimet. 
A dynastia III. Kázmérban 1370. halt ki. Mellék
ágai közül a massoviai P.-ok 1526., a sziléziaiak 
1675-ig virágoztak. A lengyel P.-ok háza ama feje
delmi családok közé tartozott, a melyekkel a magyar 
királyok leggyakrabban állottak házassági kapocs
ban. Már Gejza vezér e házból vett nőt, Adelhaidot; 
I. Béla, II. László, Kálmán herczeg, II. András fia és 
III. András szintén innen nősültek s viszont magyar 
királyleányok gyakran léptek P.-okkal házasságra. 
Nagy-Lajos hitvese Erzsébet III. Kázmér nővére volt, 
s e sógorsági viszony készítette elő Lajosnak a len
gyel trónra jutását. 

Piaszter (az olasz piastratól = ezüst lemez), Spa
nyolországban = 20 reál = 2 frt 12»/a kr; Olasz
országban 10 paolo (1. e.), Törökországban (gers, 
többesben grus) = 11 kr és 40 párára oszlik. 

Piave, folyó Olaszországban a Karni alpesekben 
ered. Velencze közelében az Adriai tengerbe ömlik. 

Picadores, lovas viadorok a bikaviadaloknál. 
Picard(-kár), 1) La jo s Benő i t , francz.vigjátékiró, 

szül. 1769. jul. 29. Parisban, f 1828. decz. 31. Jeles 
társadalmi vígjátékokat irt. — 2) L a j o s J ó z s e f 
E r n ő , francz. politikus, szül. 1821. decz. 24. Paris
ban, 1856—70. a törvhozó testület tagja, 1870—71. 
pénzügyminiszter, 1871 — 73. követ Brüsszelben, 
1876. senator; j 1877. máj. 13. 
Picari regény (spanyol picaro = gazficzkó, kópé), 

a spanyol irodalomban kifejlődött tréfás, kalandos 
regényfaj, főbb művelői Mendoza és Quevedo. Iro
dalmunkban Gvadányi »Rontó Pál«-ja tekinthető ily 
műnek. 

Piccini (-csini) Mik lós , ol. zeneszerző, szül. 1728. 
Bariban, 1758. Rómában, később Parisban aratott si
kert operáival,melyeknek száma 150-re megy; f 1800. 
máj. 7. Passyban. 

Piccolo (ol.), kicsiny; kis kávé. 
Piccolomini O t t a v i o , Amál fi h e r e z ege, csá

szári hadvezér a 30-éves háborúban, szül. 1599., részt 
vett a fehérhegyi csatában, mint ezredes 1632.nov. 16. 
Lützennél harczolt, 1627. Wallenstein szolgálatába 
lépett s később bizalmasa lett, de 1634. elősegítette 
bukását; végül a francziák, hollandok és svédek el
len harczolt, 1642. Lipcsénél vereséget szenvedett, 
1648. tábornagy és hg; f 1656. aug. 10. Bécsben. 
Pichegru (pisegrü) K á r o l y , az első franczia köz

társaság tábornoka, szül. 1761. febr. 16. Artoisban, 
a briennei katonai iskolán I. Napóleon tanítója volt, 
1794. az északi hadsereg főparancsnoka; 1797. az 
ötszázak tanácsa tagja, monarchista üzelmek miatt 
gályarabságra ítélték, 1798. megszökött s Londonban 
Bonaparte Napóleon ellen összeesküvést forralva titkon 
Parisba ment, 1804. febr. 18. elfogták; még az ítélet 
meghozatala előtt ápr. 5. ágyában megfojtva találták. 

Pichincha (picsincsa), 4787 méter magas vulkán a. 
quitoi Cordillerákban. 

Picholines (francz. pisolin vagy pikolin), befőzött 
olajbogyó. 

Pickenick, 1. piknik. 
Pickles (ang., piklsz), erősen fűszerezett és eczetbe 

rakott zöldségnemü. 
Pickpocket (ang.), zsebtolvaj, zsebmetsző. 
Pickwickiek, Dickens angol iró »Adventures of 

Mr. Pickwick* ez. humoros regényének hősei. 
Pictographia (lat.-gör.), a természeti népeknél, kül. 

a régi indiánoknál használt képírás (sziklafalakon, 
fatáblákon stb.). 

Pictor (lat.), festő; piciura, festmény. 
Picus, Saturnus fia, Faunus atyja, a rómaiaknál a 

földmivelés és erdők istene, Latium legrégibb királya. 
Picus (lat.), harkály. 
Piczula, hatos, tizkrajezáros, az olasz »pizzolo«-

ból. mely elavult szó piccolo helyett. 
Pie (ang. pej, többesben pice, pejsz), keletindiai 

pénz = Via anna = J/a kr. 
Piéce (francz., pjesz), darab, zenemű v. színdarab; 

a lakás egyes szobája. P. de r é s i s t a n c e (p. d'ré-
zisztánszj, az ebéd legkiadóbb s általában vminek 
leghatásosabb, legtöbbet igérő része. 

Piedestal (francz.), talapzat, emelvény. 
Pielisjarvi, tó Finnországban, ter. 1100km s , fel

veszi a Tuulijokit, a Koitajokit, a Pieliself a Pyhiisel-
kába vezeti vizét. 

Piemont, felső-olaszországi tartomány, régebben 
herczegség, ter. 29.494 km2, 3,297.157 lak. Jobbára 
lapály az Alpesek lábánál, a Po és mellékfolyói ön
tözik, fejlődött földmivelés, élénk ipar és kereskede
lem. Feloszlik 4 kerületre; fővárosa Turin. A XI. 
szd óta a savoyai herczegek bírták, kiknek egész 
országát, később Szardínia királyságot is P.-nak 
szokták nevezni. 

Pienini hegység, csak kis részében érinti Magyar
országot, a nagy rész Galicziában van. A Közép
kárpátok külső mészkővonulatához tartozik. A Neu-
markti térségen kezdődik, hol a homokkő-tengerből a 
jura-rendszerhez tartozó kőzetei mint szirtfokok buk
kannak fel, a homokkő által egymástól elszigetelve. 
Regoznik és Héthárs közt egy 85 km. hosszú és 8 
km. széles vonalban 2000 ily szirtfok bukkan fel, a 
homokkő-hsg egyhangúságát megzavarva. A Pop
rádig nyomul elő ny.-k. irányban. A Dunajecz két 
helyen Nedecz és Csorsztin, s azután Lechnicz és 
Scsavnicza között áttört rajta. A festői szurdok
szoros fölött több vár- és kolostor-rom emelkedik. 

Pierce (pírsz) F r a n k l i n , az é.-amerikai Egyesült-
Államok 14. elnöke, szül. 1804. nov. 23. Hillsbo-
roughban, u. o. ügyvéd, 1837—42. a senatus tagja, 
1847. részt vett mint tábornok a Mexikó elleni hábo
rúban, 1853—57. elnök, a déli államok érdekében a 
polgárháború előkészítésében segédkezett, t 1869. 

Pieridák, a múzsák régi neve Pieria macedóniai 
tartománytól. 

Pierrot (pjerro), az olasz színpad komikus szemé
lye, az arlecchino és polichinell egyesítése. 

Pierson B l a n k a , franczia színésznő, szül. 1842. 
máj. 9. St-Paulban. Főleg a modern franczia tár
sadalmi drámákban jeles, legjobb alakítása Dóra, 
Sardou hason czimü darabjában. 

Pietá (ol.), kegyesség; a képzőművészetben a Jézus 
holttestét ölében tartó Mária ábrázolásai. 

Pietas (lat.), jámborság, kegyesség, kegyelet, gyer
meki szeretet. 
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Pietisták, jámborkodók, kegyeskedők, Németor
szágban a XVII. szd végén Spener P. J. hívei, kik 
•az igaz vallásosságot a sziv érzelmeiben s a kegyes 
életben keresték (pielismus), ami azonban érzelgéssé 
•és álszenteskedéssé fajult. 

Pietra Mala (La Futa), hágó az Apenninekben, 
rajta vezet át az ut Flórenczből Bolognába. 

Piezometer (gör.), nyomásmérő, készülék vmely 
•cseppfolyós test összenyomhatóságának v. az általa 
az edényre gyakorolt nyomásnak megmérésére. 
Pifferari (ol.), abruzzoi pásztorok, kik régebben 

Karácsonykor dudával Rómába jöttek, hogy a Ma
donna-képek előtt játsszanak. 

Pigafetta F e r e n c z A n t a l , olasz utazó, szül. 1491 
körül Vicenzában, 1519 — 22. Magelhaenst kisérte 
felfedező útjában, később a Johannita-rend lovagja 
Ühoduson; f 1534 körül. Útleírását 1800. adták ki. 
Pigalle (gal) J á n o s B a p t i s t e , franczia szob

rász, szül. 1714. jan. 26. Parisban, f u- o. 1785. 
aug. 20. Főművei: Merkúr és Vénus Sanssouciban, 
XV. Lajos Rheimsban, Móricz szász herczeg sír
emléke Strassburgban. 

Pigmentatio (lat.), festenyzettség. 
Pigmentum (lat.), festanyag, festeny, kül. az állati 

szervezetben. 
Pihe, 1) lanugo, kisebb, finomabb szőr; 2) pe

hely (1. e.). 
Piheselyem, floretselyem (1. e ) . 
Pik, neheztelés, 1. pique. 
Pikabakender, 1. piasszave kender. 
Pikáns (francz. piquant), ingerlő, érdekes, érzék

csiklandozó; sikamlós; csipős. 
Pikantéria, ingerlő v. elmés dolog; csipkedés; si

kamlós dolog. 
Pikét (francz. piquet), kártyajáték 32 kártyával 

két személy közt. 
Piki (pik), a görög rőf = 1 m., egyiptomi rőf 

0.677 m. 
Pikkely, lapos, egymást cserépfedélszerüen fedő 

'hámképletek elnevezése, milyenek a kígyóknál, ha
laknál, gyíkoknál stb., de emlősöknél is (tobzoska, 
rmanis longicauda) előfordulnak. 

Pikkelyesröpüek, lepidoptera, lepkék (1. e.). 
Pikkelysömör, psoriasis, 1) bőrbántalom, melynél 

eleinte tűfejnyi, majd nagyobb különálló foltok, cso-
mócskák fejlődnek, melyek növekedvén egymással 
érintkeznek, összefolynak; a bőr vörös, beszűrődött, 
de a felhám elszarusodik s fehér, kezdetben tapadó, 
később könnyen lehámló pikkelyekben fedi a beszű
rődött helyeket. Leginkább a könyök és térdizület 
f e sz í tő oldalán fordul elő, honnét a test egyéb ré
szeire is tovaterjedhet; lefolyása többnyire évekre 
húzódik; viszketéssel v. egyéb kellemetlen mellék
tünetekkel nem jár. Előidéző oka ismeretlen; öröklés 

.által szerzett hajlamosság néha kimutatható. Gyógy
kezelés: külsőleg a pikkelyek leáztatása, ledörzsö-
lése, kátrány, chrysarobin, pyrogallussav-bedörzsö-
lések; belsőleg arzén. 2) Psoriasis sypkilitica, b u j a 
k ó r o s p i k k e l y s ö m ö r , bujakóros bőrbántalom, 
mely az előbbitől főleg az által különböztethető 
meg, hogy a testrészek ha j li tó oldalain, kül. a 

-tenyéren és talpon lép fel. Kezelését 1. bujakór. 
Pikkelyszárnyuak, lepkék (1. e.). 
Piknik (ang., pickenick), lakoma, melyhez minden 

részvevő az ételek egy részét adja; batyubál. 
Pikrinsav (trinitrophenol, indigó-keserű), külön

böző növényi és állati anyagoknak salétromsavval 
-való főzése utján nyert sárga, kristályos, savanyúan 
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keserű izü, mérges hatású anyag, mely vízben, al
koholban és aetherben oldódik, 122 Va'-nál megolvad 
és illó; gyapjú és selyem zöldre v. sárgára festésére 
szolgál. Többnyire phenolból állítják elő. 

Piktek, kelta nép Skócziában, Britanniában a ró
maiak területét gyakorta megtámadták, ennek ellen
súlyozására épittetéHadrian aSolway-öböl és a Tyne 
torkolat közt az u. n. Hadrián v, p. sánczokat (romjai 
fenmaradtak), é.-i Skócziában alapított birodalmu
kat a skótok 839. megsemmisítették. 

Piláf, török étel, ürühús főtt rizszsel és husievessel. 
Pilátre de Rozier (-átr derózjé) J á n o s Fe

r e n c z , természettudós, szül. 1756. márcz. 30. Metz-
ben, a vegytan tanára Rheimsben, később Parisban 
első volt, ki léghajón 1783. felszállott, f 1785. jun. 
15. léghajózás alkalmával. 
Pilátus P o n t i u s , római helytartó Kr. u. 26 — 36. 

Judaeában és Samariában, ki Krisztust a papi párt 
gyűlöletének feláldozta. Keresztény monda szerint e 
miatti bánatában később öngyilkossá lett. 

Pi látus (lat., mons pilealus, kalapos hegy, mert 
gyakran köd boritja), az Előalpesek hatalmas hegy
tömege Svájczban, a luzerni tó ny. partján; legma
gasabb csúcsa a Tomleshorn 2133 m. (1. P. vasút.) 

Pi látus a credóban. A »Hiszekegyében Pontius 
Pilátus is említtetik, a nélkül, hogy épen szükséges 
volna, s innen ered a közmondás : ugy került a do
logba, mint P. a credoba. 

Pi latus-vasut , 1889. június 4. megnyitott fogas
kerekű vasút, mely Alpnachstadból Pilatus-kulmra 
vezet. Hossza 4455 m., melyből 2215 m. egyenes
ben és 2240 m. kanyarulatban fekszik, a megmászott 
magasság 1634 m.; közép emelkedése 40°/0 (48—18), 
a kanyarulatok sugarai 70—100 m. Műtárgyai egy 
völgyáthidalás a Wolfortpatakon, 3 kisebb és egy 
0'35 km hosszú alagút. A vágány szélessége 80 cm., 
a felépítmény két széles talpú futósínből és egy 
fogasrudas középsinből áll. A vasút közepén az Aem-
sigenalpon van a két tolópadból álló kitérő a fel- és 
lemenő vonatok számára. 

Pilcomayo, folyó Dél-Amerikában, a bolíviai Cor-
dillerákban ered, Asuncion m. a Paraguayba torkol. 

Pilé, nagyban kristályosodott és durván szétdara
bolt mélisz-czukor. 

Pilgrim (Piligrin), p a s s a u i p ü s p ö k (971 — 
991.), a magyarok megtérítésére papokat küldött az 
országba és a passaui püspök joghatóságát, mely 
Nagy-Károly idejében a Rábáig terjedt, a magyar 
területre ismét ki akarta terjeszteni. E végből 974. 
lépéseket tett Rómában; de törekvései nem sikerültek 
s a magyarok és II. Ottó császár közt háború tör
vén ki, kénytelen volt térítési terveivel felhagyni. 

Pilis, lat. tonsura, a felszentelt kath. papoknál a fej 
tetején kopaszszá borotvált kerekded hely. 

Pilis, község Pest m., 4219 lak. 
Pilis-Csaba, község Pest m. 1501 lak. 
Pilis hegység, a magyar középhsg (1. e.) déli, 

Bakony-vonulatát zárja le, melynek a Velenczei hsgen 
át a Pilis hsg (orographiailag a budai hegycsoport) 
a folytatása. A hsget dynamikai hatások oro
graphiailag megváltoztatták és szakadozottá tették, 
ezek alapján három csoport különböztethető meg: 
1) P i l i s h s g (tulajdonképeni), orographiai csapása 
ny.-é.-ny. és így hegyes szöget alkot a ny.-k. irá
nyú Buda-Kovácsii hsggel és az egész középhsg 
csapásával, melynek tagja. De a hsg s a rétegek csa
pás-iránya sem esnek össze; a rétegek megtartják 
ny.-k.-i csapásukat. A hsg eredetileg egy ny.-k.-í 
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irányú fensik volt, mig nem a dunai trachyt-eruptio-
kat megelőző nagy süppedés haránthasadásokkal 
barázdálta. Mesozoi kőzetek alkotják, különösen 
dachsteini mészkő, melyben több barlang van. 
(Csobánka, Solymár, Üröm vidékén stb.) Legkiemel
kedőbb pontja a meredek oldalú, de fensik tetejű 
Pilis hegy 757 m., Fekete hegy 563 m., Hamvas 
kő 452 m., Kiskő hegy 402 m. stb. — 2) Buda-
K o v á c s i i hsg, meredeken dül a Dunára s itt hirtelen 
eséssel végződik, mely egy sülyedés törési párká
nyának vehető. Orographiai csapása (mint a d. Ba
kony folytatása) d.-ny. — é.-k.; nagy szakadozottság, 
— völgyteknők és völgyelések — jellemzik, melyek 
irányát harántul szegve é.-ny.-ról d.-k.-re csapnak; 
ezt követik a hegység vízfolyásai s az azokat sze
gélyező hegyágak. Ez irányban esnek a pesti oldalnak 
a Dunába torkoló völgyei is. A hsg-ben számos ve
tődés van. Fővölgye az Ördögárok, mely két részre 
osztja. Váza triász mészkő (dolomit és mészkő) ko
pár magaslatokat alkotva, mely alaphsg-re eoczen 
és oligoczen-féle mészkő, márga, agyag, homokkő
rétegek települnek, eredeti összefüggésükben későbbi 
eltolások által szétszaggatva. A hsg szegény forrás
vizekben s kopár, mert az erdők elpusztultak. A csa
padék egy része hirtelen lefolyik, mély szakadékokat 
vájva v. a hasadékokon a mélységbe jut s a hegység 
tövében az azt kisérő sülyedés képezte hasadásból 
mint hőforrás száll fel. (Budai hévforrássok.) Legmaga
sabb pontja a Duna felől a Szt-Gellért (218'4 m.), 
Várhegy (169 m.), Józsefhegy (232'3 m.), Mátyás
hegy (299 m.), Sashegy (257 m.), Kis-Svábhegy 
(258 m.), N.-Svábhegy (476 m.), Jánoshegy (529 
m.), Kopasz hegy (523 m.), Háromhatárhegy (496'6 
m.) stb. — 3) D u n a i - t r a c h y t csoport v. Visegrád-
Börzsönyi hsg. A Bakonynak legészakibb tagja. Ez 
egységes trachit hsget, mely egy harmadkori erup-
tió eredménye, a Duna szurdoka kétfelé vágja, a 
két part hsgei közti Összefüggést megszakítva. E 
hsgnek a Duna jobboldali szakasza a Visegrádi 
hsg; bal oldalán a Nógrádba végződő Börzsönyi hsg 
van. A hegyhátak és csúcsok nagy része trachyt töre
dékek összetömörülése, néhol szép kúpokkal. A tö
mött trachytot Budapest számára mint jó kövező 
anyagot vágják. Forrásokban gazdag és vadban 
dus erdők fedik. Legmagasabb csúcsa a DobogtS-kő 
(694'4 m.), melyből indulnak ki az oldalágak Esz
tergom, Dömös, Visegrád, Pomáz, Szt-Endre felé. 

Pilis-Marót, község Esztergom m., 1857 lak. 
Pilis-Szántó, község Pest m., 1384 lak. A Pilis 

hegy alján. 
Pilis vármegye, a mai Pest vármegyének a Duna 

jobb (budai) oldalán elterülő hegyes vidéke. 
Pilla, 1. szem. 
Pillanat, momentum, szempillantásnyi rövid idő, 

másodpercz. 
Pil langók, papüionida, 1. lepkék. 
Pillau, megerősített kikötőváros Königsberg porosz 

kormánykerületben, 4000 lak. Tengeri fürdő, halászat, 
kaviarkészités. Elbing és Königsberg külső kikötője. 

Pillék, microJepidoptera, apró lepkék. 
Pillér, hasáb alakú kő- v. téglatest boltivek v. bol

tozatok hordására; van: s z a b a d o n álló p., f a l b a 
h e l y e z e t t p. (álpillér) és t á m p., mely az építmény 
külső részén erősbitésre v. a boltozat nyomásának 
ellensúlyozására szolgál hidaknál a nyilasok közötti 
falazott támasz. 

Pillersdorf F e r e n c z X a y e r báró, osztrák állam
férfiú, szül. 1786. Brünnben, 1808. lépett államszol

gálatba, 1832. az egyesitett udvari iroda kanczellárja, 
1848. márcz. 20. belügyminiszter, ez év máj. 4-én 
miniszterelnök, jul. 8. megbukott, 1852. összes hiva
talaitól megfosztották. 1861. rehabilitálták; f 1862. 
febr. 22.; 1849. az osztrák politikai mozgalmakról, 
1852. az osztrák pénzügyekről irt munkát. 
Pillis, község Szabolcs m., 1004 lak. 
Pillnitz, falu és királyi kastély Drezda közelében 

az Élbe m., 1791 aug. 27. II. Frigyes Vilmos porosz 
király és II. Lipót magyar király közt egyezmény. 

Pilocarpin, &jabo randi fólia hatóanyaga (alkaloid), 
hatalmas izzasztó és hugyhajtó; helyette a hív. ké
szítmény: a p. hydrochloricum használtatik. 

Pi locarpus, növény a rutafélék (rutaceae) rendjé
ből. A p. pinnatifolia, cserje Braziliában, szolgál
tatja a jáborandi leveleket, melyek a pilocarpin 
nevű gyógyszert tartalmazzák. 

Pilóta, czölöp; p . -ázni , czölöpözni. 
Pilote (francz., pilot) hajóitormányos: p.-age (-ázs) 

hajókormányzás, révpénz; p.-álni, a hajót kikötőbe 
juttatni. 

Piloty Ká ro ly , német festő, szül. 1826. okt. 1. 
Münchenben, 1856. u. o. a művész-akadémia tanára, 
1874. igazgatója; f u. o. 1886. jul. 21. Híresek tör
ténelmi festményei; a realismus híve, az uj, bajor 
színező iskola megalapítója. Főművei: Galilei a bör
tönben, Nero Róma égése után, Caesar megöletése, 
VIII. Henrik és Boleyn Anna, A girondisták utolsó 
menete, Nagy Sándor halála. Testvére F e r d i n á n d , 
szül. 1828. okt. 9., szintén festő. 

Pilsen, város Csehországban aBeraun m. 50.000 1., 
gyufa- és posztógyárak, híres sörfőzés, élénk keres
kedelem. Közelében bányák. 

Pilula (lat.), labdacs (í. e.). 
Pimasz, faragatlan, durva modorú legény; cseh 

p., fánkhoz hasonló sütemény. 
Pimelosis (gör.), kövérség. 
Piment, szegfűbors (1. e.). 
Pimpinella, növény az ernyősek (umbelliferae) 

rendjéből. Nálunk előfordul a n a g y p., p. magna és a 
k ő t ö r p.,jf. saxifraga, gyökerük illóolajat tartalmaz. 
Kp. anisum, á n i z s , Syriából és Egyiptomból szár
mazott át Európába, hol fűszerként művelik. 

Pimpó, potenlilla, növény a rózsafélék (rosaceae) 
rendjéből. Fajai a l i b a p . v. ö k ö r s z e m - a r a n y 
v i r á g , p. anserina, virága sárga, jó szernek tartják 
a marhák szájjárványa ellen. Ezenkívül Hazslinszky 
nálunk 16 faját említi. 

Pimpógyökér, az Európában tenyésző timpópimpó 
(potenlilla tormentilla) gyökere; tartalmaz keményí
tőt és zöldre festő csersavat, melytől összehúzó izü; 
cserzésre, festésre és gyógyszerül használják. 

Pinakotheka (gör.), képgyűjtemény, képtár. 
Pinang (Pulo P., Prince Wales sziget), sziget Ma

iakká ny.-i részén, ter. 274 km2, 65.000 lak., főhelye 
Georgetown. 

Pince-nez (francz,, péjiszné), csiptető-szemüveg. 
Pincette (francz., penszet), kisebb dolgok (ütér 

stb.) megfogására szolgáló csipesz, fogó. 
Pinchbeak (ang., pincsbik), réz és horgany jól ala

kitható, aranyszínű, tartós ötvözete. 
Pincio, Monté (mons Pincius), a régi Róma leg

északibb halma, a modern város legkiválóbb séta
helye; rajta a.Borghese- és Medici-villák. 

Pincops, orsókkal levont gyapotvetőlék-fonál. 
Pincs-eb, 1. kutya. 
Pincze, az épületnek élelmi szerek elhelyezésérs 

szolgáló része, s nagy városokban lakásul (p.-lakás) 
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is használják. Az épület földszinti része alatt van, 
de vannak különálló p.-k is; j égp . , 1. jégverem. 

Pinczehely, község Tolna m., 2684 lak. 
Pinczekczelés, a borászati tudomány egyik ága, 

mely a jó borospincze kellékeit kutatja. A pincze 
állandó középhőmérséke egész éven át 10° C legyen, 
a mi ugy érhető el, ha a pincze agyagos talaj
nál 48 decimeterre, homokos talajnál 57 dm. mélyre 
ásatik; hegyoldalakba ásott tágas pinczéknél ez 
nem szükséges. A pincze légköre legyen közép
száraz, a falakon mutatkozi nedves foltok 1 15 faj
súlyú kálivizüvegoldattal vonhatók be. Magassága 
a boltív középpontjától a talajig kb. 4 m.; a bejárat 
kelet v. nyugat felől legyen, teljes, gyors szellőzés
ről gondoskodni kell. L. Molnár István. A szőlőmű
velés és borászat kézikönyve. Bpest, 1888. 

Pinczeváltó, az, melyen az egyik aláírás hamisí
tott, v. melyen fizetésképtelen, v. nem létező személy 
v. czég szerepel intézvényezettként. 
Pindaros , a görögök legnagyobb lyrai költője, sz. 

522 Kr. e. Thebában, f 442. Argosban; költeményei 
közül csak 45 győzelmi ének (epinikiák, melyekben 
az olvmpiai s egyéb versenyek győzőit dicsőíti) ma
radt fenn. L. Radó Antal, Görög költők, 1886. 

Pindos, hegység Görögországban Thessalia és 
Epirus közt, 2.200 m. magas; e névvel jelölik még az 
Ochrida tótól a Kolonnaes fokig terjedő vízválasztó 
.hegységet. 

Pine aple cheese (ang., pejn epl csíz), ananász 
v. fenyődoboz alakú finom angol sajt. 
Pinerolo (i'rancz., Pignerol), város Turin olasz tar

tományban az Alpesek m., 13.000 lak. Egykoron 
toires vár és fogház. 

Pingálni (lat. pingere), festeni. 
Pinguecula (lat.), zsirdagocska (a szaruhártya m.). 
Pinguicula, hizóka, növény a rencsefélék (titricu-

larieae) rendjéből. Fajai nálunk a k ö z ö n s é g e s h., 
p. vulgáris, rovarevő növény és a h a v a s i h., 
p. alpiua. 

Pinguinok, impennes, madarak az úszók rendjé
ből, lapos szárnyaik evezésre alkalmasak; bőrük 
alatt vastag szalonnaréteg van. csontjaikat olajos 
velő tölti ki. Lábaik a test hátulsó részén vannak, 
állásuk a szárazon merev. A vizben egészen elme
rülnek s fókák módjára úsznak. A déli sark tengereit 
lakják. A p a t a g o n i a i p., apterodyles palagonica, 
1 m. h., nagy csapatokban él; tojása jó izü. 
Pinka, folyó, a Rába baloldali mellékvize, ered 

'Stiriában a Wechsel hsg d.-k. lejtőjén, Simersdorfnál 
éri el Magyarország határát. Völgye szűk, iránya 
•d.-k., Körmend aiatt szakad a Rábába. Főbb mellék
vizei jobbról: Karasztosi, Itvem v. Németujvári viz 
<Gissing).; balról: Wiesfleck, Viller, Taucha v. Sza
lonaki viz, mely AusztriábanGschaid környékén ered. 

Pinkafő, község Vas m., 2845 1. Darócz- és posztó
gyár. 

Pink-colour (ang., -koler), vörös, nagyon tartós 
festék, melyet porezellán- és fayence-festésre használ
nak mint olaj- v. vizfestéket. Ónsav, kréta, kovasav, 
agyagföld és chrómsavas káliból készül. 

Pinksó, ónhalvag és szalmiak vegyülete, festék 
«lőállitására szolgál. 

Pinna. (lat.), szárny, toll, uszóhártya (a halaknál). 
Pinszk, orosz város Minszk kormánykerületben 

20.037 i lak. Közelében a p.-i m o c s a r a k , ter. 
87.000 km2; lecsapolásuk rr.ég 1875. megkezdődött. 

Pint (ang., pejnt) = Vs gallon, = 0 567 1. 
Pint, régi magyar ür- és folyadékmérték = 1'4147 1. 

Pinták, község Besztercze-Naszód m., 686 lak. 
Sósfürdő. 

Pinté (francz., pent), Nyugat-India franczia gyar
matain és Haitiban használt űrmérték = 0'93i 1. 

Pintér, 1) K á l m á n , kegyesrendi tanár a bpesti 
főgymnasiumban, szül. 1854. Tisza-Várkonyban, 
J.-N.-K.-Szolnok megyében. Irt szépirodalmi és iro
dalomtörténeti dolgozatokat; — 2) Mik lós , kalo
csai törvényszéki elnök, szül. 1821. okt. 24. Héder-
várt Győrm., 1845. ügyvéd, 1847. mosonmegyei 
alügyész, 1848. főügyész, 1849. ügyvéd, 1867. u. o. 
alispán, 1872. magyar-óvári, 1877. ipolysági, 1887. 
kalocsai törvényszéki elnök. 

Pinturicchio (-rikjó), tkép. B a t t i B e r n a r d i n o , 
festő, szül. 1454. Perugiában, f 1513. decz. 11. 
Sienában. Freskói a Vatikánban és Sienában, a szé
kesegyházi könyvtárban, Krisztus kereszthordozása 
Milanóban. Az umbriai iskola feje. 

Pintyek, fringilli.lae, madárcsalád az éneklők (os-
cines) rendjéből. Csőrük rövid, kúpos. Ide tartoznak 
a pintyőkék, magtörők, kenderikék, csízek, verebek, 
pirókok, keresztcsőrüek és sármányok. 

Pintyő, antirrhinum.(\. e.). 
Pintyőkék, v. tulajdonképeni pintyek, éneklők a 

pintyek családjából. Ide tartozik az e r d e i p., jrin-
gilla coelebs; a h a v a s i p., fr. nivalis; a z ö l d i k e , 
fr. chloris; a r i z s m a d á r , fr. oryzivora (K.-India) 
és a kanári. 

Pinty úrfi, Petőfinél az innen-onnan élősködő, de 
urat játszó emberek typusa. 

Pinus (Int.), fenyő. 
Pinxit (lat.), festette (festményeken). 
Pinzgau (Langenthal), regényes völgy a salzburgi 

Alpesek közt, a Salzach átszeli, a Grossglockner je
gesei emelik a tájék szépségét. 

Piócza, hirudo, 1. nadály. 
Piombino, régebben olasz herczegség, fővárosa P. 

a p.-i öböl m. 3000 lak. A p.-i ut Elba szigetet elvá
lasztja Toscanától. 

Pion (francz.), paraszt (sakkjátékban). 
Pionnier (francz.), utász-, árkász-katona; úttörő. 
Pioskop (gör.), zsinórmérő, a tej zsírtartalmának 

megmérésére szolgál. 
Piot rkov, orosz-lengyel kormányzóság, területe 

12.249 km2, 1,106.900 lak. Főhelye P. 25.000 lak. 
Pipa, dohányzó eszköz, már a XVI. szdban eljutott 

hozzánk, mert a török basák néha p.-át ajándékoz
tak főurainknak, kik azonban ritkaságaik közé he
lyezték s nem használták. Még 1614. ugyanezt tette 
Bethlen Gábor egy ajándékba kapott p.-val. De 
csakhamar a társadalom minden rétegében elterjedt 
s a magyarság »nagy pipáju* nemzet lett, melynél 
a »pipaszó« (pipázás)-nak nagy szerepe jutott. 

Pipa, folyadékmérték Spanyolországban, bor- és 
szeszmérésr.ál = 435'6 1., olajnál 433'424 1., Madei
rában 416'37 1., Alicantéban 485'1 1.; 1 p. rum Ba-
hiában = 518'4 1.; 1 p. czukorszörp = 720 1. 

Pipaagyag, vasmentes, tűzálló agyag, pipakészi-
tésre, kőedénygyártásra stb. szolgál. Hazánkban 
főleg Dercsényen (Beregmegyében) készítenek p.-ból 
pipát, továbbá Pápán, Bonyhádon, Selmeczen, Szi
getváron, Debreczenben és Nagyszebenben. 

Pipacs, papaver rhoeas, növény a mákfélék (papa-
veraceae) rendjéből. Virága piros, azelőtt hivatalos 
volt; a vetés között terem. 

Pipatórium, pipázó szoba. 
Pipe (ang., pejp), angol iblyadékmérték = 2 bog-

head = 126 gallon. Az imperial p. = 572'4a 1., a 
89* 
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régi észak-amerikai p. = 476'94 1., a fokföldi p. = 
416'37 1., Paraguayban = 581 '57 1. 
Piper (lat.), bors. 
Piperaceae, borsfélék (1. e.). 
Piperazin, diaethylendiamin, üvegfényü táblákat 

alkot, Íztelen, hygroskopikus, vizben rendkívül köny-
nyen oldódik. A gyógyászatban a hugysavat köny-
nyen oldó képessége miatt szerepel. A vele kísérlete
zők igen jó hasznát látták köszvénynél, hugykö-
veknél stb. 

Pipere, mindennemű disz, melylyel a nők ékesítik 
magukat; a szó eredetére nézve azonos a b o r s latin 
nevével: » piper «, a mennyiben ez egykor drága fűszer 
volt, melylyel csak a gazdagok büszkélkedhettek. 

Piperin, a bors alkotó része, színtelen, szagtalan 
és iz nélküli kristály, mely alkoholban feloldva bors-
izü; káliluggal főzve a piperidint és pipersavat adja, 
mely mangánsavas káliummal kezelve a piperonált 
szolgáltatja; ezt heliotropin név alatt az illatszeré-
szetben használják. 

Piperineae, borsfélék (1. e.). 
Pipetta, finom szivó üvegcső, végén vékonyra ki

húzott hegygyei, középen tágabb. Kis folyadékmeny-
nyiség felvételére, lemérésére szolgál. 

Pipin, régi férfinév; történelmileg leghíresebbé tet
ték a frank majordomusok és királyok: 1) l a n d e n i 
P., austrásiai m. d. f 639.; az ő fia 2) h e r i s t a l i 
P., austrásiai m. d. f 714., fia volt Martell Károly; — 
3) Kis P., az utolsó m. d., azután frank király, 
Martell Károly fia, szül. 714.; 742. letette III. Chil-
derik királyt, 754. királylyá koronáztatott; a longo-
bardokkal, arabokkal stb. szerencsés háborúkat vi
selt, a pápának ajándékozta az ugynev. exarchátus 
területét; f 768.; fia Nagy Károly. 

Pipiske, anthus, madár a billegetők (motacillidae) 
családjából. A meze i p., a. campestris és r é t i p., 
a. pratensis, 15 cm. hosszú, Észak-Európában, E.-
Ázsiában honos, nálunk márcziustól novemberig tar
tózkodik. A l i g e t i p., a. arboreus, 16 cm. hosszú, 
Európában és Szibériában él. 

Pipogya, gyámoltalan, ügyefogyott ember. 
Pipőke v. p e p e j k e , 1. Hamupipőke. 
Pips, a magevő madarak hurutos betegsége, az orr 

eldugaszoltsága nyákkal, kifolyás, stb. Kezelés: lan
gyos, gyengén sós vizzel és 3°/o-os karbololdattal. 
Az embernél hurutus állapot a nyaki mirigyek meg-
duzzadásával. 

Piquant, 1. pikáns. 
Pique (francz., pik), dsida, kopja; továbbá gyűlöl

ség, neheztelés (pikje van vkire); kártyában: zöld. 
Piqué (francz., piké), gyapotszövet, mely olykép 

van szőve, hogy mintája kiemelkedik, lánczfonala 
kettős; fehéren és színesen fordul elő a kereskedés
ben. Az alsó felén borzas p.-nek m o l t ó n p. v. 
p. p a r k é t a neve. 

Piqué parkét, I. piqué. 
Piquet (francz., -ké), őrszem, előcsapat. 
Piqueton(piquettej (francz., piktón), seprűből nyert 

bor, ált. minden közönséges, savanyu bor (karczos). 
Piquirozni (francz.), szúrni, csipni, bosszantani; 

p i q u i r o z o t t , megbántott, érzékeny. 
Piraeus, a régi Athtn kikötője, romjain épült 1835 

óta P. kikötőváros 34.000 lak. Élénk keresk. 
Piranesi (-nézi) G i a m b a t t i s t a , olasz építész és 

rézmetsző, szül. 1720. Velenczében, f 1788. nov. 9. 
Rómában. Róma régi emlékeiről nagy munkát adott 
ki (1756., 2000 rézmetszettel). 

Pirano, kikötőváros Triest közelében 80001. Sófőzés. 

Pirata, kalóz, tengeri rabló. 
Pirchala Imre , a pozsonyi főgymnasium igazga

tója, szül. 1845. Budapesten. Irt számos classica-
philologiai értekezést és tankönyvet. 

Piricse, község Szabolcs m., 1357 lak. 
Piripócs, képzelt helység, az elmaradottság, kis

szerűség megtestesitése. 
Piritus, népbabonáinkban emlegetett szellem, ki 

minden jót hoz a házhoz. A kinek minden vállalko
zásában szerencséje mutatkozik, arról mondja a nép: 
>ennek p.-a van«. A finnek p i r i t y s néven ismerik. 
Lehet, hogy a miénk azonos a finnekével, v. pedig 
mindkettő a s p i r i t u s - b ó l származik. 

Pirkőszén, piritott-ból, koksz (1. e.). 
Pirmasens, város rajnai Bajorországban 21.000 lak. 
Pirna, város Szászországban az Élbe m. 14.000 lak. 

Élénk kereskedelem. Sonnenstein erődben tébolyda. 
Pirocsanácz Mi lán , szerb politikus, szül. 1837. 

jan. 7. Jagodinában; 1873. ügyvéd és képv., 1874. 
külügymin., 1880 — 83. miniszterelnök; Ausztria-
Magyarországhoz hajlott; azóta ügyvéd s Natália 
exkirályné védője volt a válópörben. 

Pirogov M i k l ó s , orosz sebész, szül. 1810. Moszk
vában, 1841 óta tanár Pétervárt; f 18S1. decz. 7. 
Főleg a hadi sebészet és a lábizületi csonkolások 
terén szerzett érdemet. Tájboncztant, hadi sebésze
tet és »A hadi egészségügy Bulgáriában 1877—78.« 
ez. munkát irt. 

Pirók, pyrrhula, éneklőmadár a pintyek családjá
ból. A k ö z ö n s é g e s p. (gimpli), p. vulgáris, a gyü
mölcsfák virágrügyeit letépi; a r ó z s a s z í n ű p., 
p. erythrina, nálunk ritka. 

Piros, község Bács-Bodrog m., 2250 lak. 
Piros bugyelláris,népsz. Csepreghy F.-től (1878.). 
Pirosító, kendőző szer, melynek festanyaga czinno-

ber (mérges), sáfrányszeklicze (safflor, rougevégétal), 
kármin boreczetben (vinaigre). 

Piroska, g ö r ö g c s á s z á r n é , Szt László magyar 
király leánya, a Komnén családbeli I. János császár
hoz ment nőül. E házasságból két fiu származott: 
Izsák, kinek lánya Mária IV. István neje és I. Manuel. 
A görög irók Iréné néven ismerik és magasztalják 
erényeit: egyszerűségét, jótékonyságát, vallásossá
gát, t 1133. 

Piros kiütés, v ö r h e c s , rubeóla, fertőző bántalom, 
mely leginkább gyermekeknél szokott föllépni. Fél— 
két napi mérsékelt láz után, néha mérsékelt hurut kí
séretében a bőrön lencse-, babnagyságu, halvány
piros foltok mutatkoznak, melyek néha csak órákig, 
máskor 1—2 napig maradnak meg. A lefolyás tul-
nyomólag kedvező; súlyos szövődmények ritkák. 
Kezelés: elkülönítés, ágybantartás. 

Piros zászló, a szoczialisták s más szélső mun
káspártok jelvénye. 

Pirot, város Szerbiában, a bolgár határon a Nisava 
s a vasút m., 10.108 lak.j^az ó-korban T u r r e s római 
katonai állomás. 

Pirouette (francz., -ruett),táncz közben egy lábon 
való hirtelen megfordulás. 

Piry-hártya, egy elveszett magyar codex marad
ványa, melyet Piry Czirjék ajándékozott az akad. 
könyvtárnak. Ismertette Toldy Ferencz, Magy. Akad. 
Értesítő, 1850. 

Pisa, olasz tartomány, ter. 3123 km2, 300.000 lak. 
Főhelye P., az Arno m., 54.000 lak. Egyetem (1339 
óta), híres ferde torony (1174. épült, 7 emeletes, 54 
m. magas), nagyszerű székesegyház (1063 — 1118. 
épült). Művirág-, üveg- és szappangyártás. Klimati-
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kus gyógyhely, közelében a híres p.-i me leg fo r 
r á s o k (30—37° C ) . Az ó-korban Pisae Etruria vá
rosa, a középkorban egy ideig köztársaság. 

Pisa, község Lika-Krbava m., 1009 lak. 
Pisangrost , manillakender (1. e.). 
Pisanica velika, község Belovár-Kőrös megyében, 

2051 lak. 
Pisano (-záno) Mik lós , ol. szobrász, szül. 1206 

körül Pisában, f u. o. 1278. Az olasz plasztika meg-
ujitója. Művei: Szószék a pisai battisterióban és a 
sienai székegyházban, márványkutak Perugiában. 

Pisarovina, község Zágráb m., 1074 lak. 
Piscidia erythr ina, fa a pillangósak (papiliona-

ceae) rendjéből Jamaikán; kérgét a halak elbóditá-
sára és altató, fájdalomcsillapító szerül használják. 

Piscis (lat.), hal. 
Pisé-fal (pizé-), agyagfal, melyet rétegenként rak

nak fel és megsulykolnak. A használandó föld nö
vénymentes és kevéssé homoktartalmu legyen. Min
den földréteget kellően megnedvesítenek, hogy a reá 
jövő réteggel jól megkötődjék és a sulykolást deszka
falak között végzik, melyek ugy vannak felállítva, 
hogy könnyen szétbonthatok. Az épités e módja 
hazánk sok vidékén divik. 

Pisek, város Csehországban, 10.950 1., élénk ipar. 
Pisetum, az esztergomi érseknek mint a pénzve

rés főfelügyelőjének a vert pénz után járó illetéke, 
az érsek általános tizedjogának kifolyásaként már a 
XIII. szd elején fennállott s I. Károly alatt végérvé
nyesen szabályoztatott. A szó maga az olasz peso, 
peseto (= nehezék) szóból származik, t. i. minden 
gira ezüsttől egy nehezék járt az érseknek; 1848-ban 
megszűnt s az érsekségnek a kormány ellen e miatt 
támasztott pere 1890. egyezség utján ért véget. 

Pisidia, régi kisázsiai tartomány a Taurus m. 
Pisino, város Istriában 14.972 lak. 
Pis is t ra tus , 1. Peisistratos. 
Piski , község Hunyad m., 469 lak. A Sztrigy tor

kolati lapályán, hol Bem (1. e.) győzedelmes csatát ví
vott. A piskii dombon, Bem ágyutelepe helyén, hon
véd-emlék. 

Piskii csata 1849. febr. 9-én vívatott P. falu m., 
Bem serege és Pucher hadereje között. Pucher 
11.000-nyi seregével s 40 ágyúval a p.-i hidnál febr. 
8. megtámadta a magyarokat, de visszaveretett. Más
nap elfoglalta a hidat, melynek birtokától függött 
Erdély sorsa, de Bem heves küzdelem árán kicsi
karta kezéből a győzelmet. A csatában főleg Czecz 
és Kemény ezredesek tűntek ki. Pucher 2000 embert 
vesztve Szász-Sebes felé menekült. 

Piskitelep, község Hunyad m., 1430 lak. A piskii 
vasútállomás mellett a magy. államvasút központi 
vasutijavitó műhelyei, kocsi-felszerelési és mozdony
műhely. Innen indul ki a Sztrigy-völgyi szárnyvasut. 
Piskolt , község Bihar m., 2330 lak. 
Piso, a gens Calpurniához tartozó régi római csa

lád tagjainak neve. Lucius Calpurnius P. Caeso-
ninus, kinek leányát Kr. e. 59. Caesar vette el, fon
tos tisztségeket viselt; 55. Cicero egyik beszédében, 
mely ránk jutott, élesen megtámadta. 

Pisolith, borsókő. 
Pissevache, a Sallenche 61 m. magas, hires víz

esése Wallis svajczi kantonban. 
Pissoir (-szoar), vizelő hely. 
Pistacia, fa a terebinthaceák rendjéből. A p. lentis-

cus, mastixfa, a Földközi tenger mellékén, Portugál
ban, Chioson, a mastixot (1. e.) szolgáltatja. Ap. íere-
binthus, a cyprusi vagy chiosi terpentint adja; a p. 

vera, Syriából és Perzsiából származik, adja a zöld, 
olajos, mandolaszerü p. magvakat. 

Pist i l lum (lat.), szivattyű-dugó, mozsártörő, termő, 
anya (növénytanban). 

Pistoja, város Florencz olasz tartományban, az 
Apenninek m., 52.000 lak. Püspökség, szép székes
egyház, fegyver-, posztó- és tűgyárak. Közelében 
hegyi kristályok az u. n. p.-i g y é m á n t o k . Az 
ó-korban Pistoria, hol C. Antonius Catilinát legyőzte. 

Piszke, község Esztergom megyében, 952 lakossal. 
Márványbányák. 

Piszke, ribes grossularia, 1. pöszméte. 
Pisztáczia, zöld mandula 1. pistacia. 
Pisztoly (tulajdonkép piastola), régi spanyol arany

pénz = 7 frt 75 kr. aranyban. 
Pisztoly, rövid kézi lőfegyver, erősen hajlított 

tusával, először Pistojában készítették és a XVI. szd 
óta elterjedt; ma a forgó pisztoly (1. e.) használatos. 

Pisztóry Mór, kolozsvári egy. tanár, szül. 1841. 
máj. 19. Budapesten, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, 
előbb Kassán ügyvéd, később a győri jogakadémián, 
1874 óta a pozsonyi jogakadémián, 1892. a kolozs
vári egyetemen tanár. Irt jogtud., közgazd. s tanügyi 
értekezéseket, statistikai kézikönyvet stb. 

Pisztráng, salmofario, hal a szemlingfélék (sal-
mones) családjából. L. 1. köt. Halak ez. tábla és 
képmagyarázatot. 

Pi takender, 1. aloekender. 
Pi taval , F r a n c o i s G a y o t , franczia jogtudós, 

szül. 1673. Lyonban, hol mint ügyvéd működött, 
f 1743. A sensatiósabb bűnügyi pereknek népszerű 
modorban való feldolgozásával (Causes célébres et 
intéressantes 1733., magy. 1869.) tette ismertté ne
vét. Azóta az ily gyűjteményeket szintén P.-nak 
nevezik. 

Pitcairn (pitkern), sziget Polynesiában, 5 km2, 100 
lak. 1767. Carteret fedezte fel. 1790. brit kalózok és 
tahitinők települtek meg rajta, kiknek utódait 1856. 
Norfolkba szállították, de onnan jobbára ismét visz-
szatértek. 
Pitest i , város Romániában az Ardsis m., 11.659 1. 
Pi thecus Satyrus , orang-utang (1. e.). 
Pi thometer (gör.), készülék vmely hordó befogadó 

képességének meghatározására. 
Pitomaca, község Belovár-Körös m., 4223 lak. 
Pitot-féle cső, készülék folyó viz sebességének 

megmérésére; derékszög alatt hajlított cső, melynek 
mindkét szára nyilt. Ha a vízszintes szárat a vizbe 
mártjuk, ugy a függélyes szárban a viz bizonyos ma
gasságra emelkedik, mely a viz sebességétől függ. 
Kezelése egyszerű, de nem eléggé pontos eredmé
nyeket ad. Feltalálója 1732. mutatta be a franczia 
akadémiának. 

Pitt, 1. Chatham. 
Pit tacus, a hét görög bölcs egyike, szül. Kr. e. 649. 

körül Mytilenében, f 570. Jelmondata: »Ismerd fel az 
alkalmas időpontot!« 

Pitti-palota, Flórenczben a kir. palota az Arno 
balpartján, 1440. építette Brunelleschi; balszárnyában 
nagyszerű képtár számos műremekkel; a palota mö
gött nagy közkert (giardino Popolo). 
Pi t toreszk (ol.), festői (kül. vidék). 
Pit tsburg, város Pennsylvania é.-amerikai állam

ban az Ohio m., 250.000 lak. Nagy petroleumpiacz, 
hatalmas szénbányák, üveghuták, gyapot-, vas- és 
aczélipar, hajómühelyek, élénk kereskedelem. 
Pituita (lat.), nyál, nyák ; p.-rius nyákos, nyák-

tartalmu. 
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Pitvar v. f ü s t h á z , a háznak kiálló előrésze, hol 
bejárni szoktak, vagyis tornácz, ereszféle toldalék
épület a konyhaajtó előtt; másutt a p. szó előszo
bát jelent v. magát a konyha-helyiséget, melyből a 
szobákba is bejárnak. 

Pi tvaros, község Csanád m., 2645 lak. 
Pityizálni, iddogálni, részegeskedni. 
P i tyke, lapos kis érczgomb. 
Pitypalat ty, fürj (1. e.). 
Pitypang, taraxacum, növény a fészkesek (compo-

sitae) rendjéből. A p o n g y o l a p., leontodon t., le
vele hosszúkás, öblösen fogazott. Tavaszi, sárga, 
közönséges virág a réteken, csöves tőkocsányaiból 
a gyermekek lánczot fűznek (gyermeklánczvirág). 
Tejnedvét azelőtt májlob, sárgaság ellen használták. 

Pi tyr ias is , k o r p a g , bőrbetegség. 1) A v ö r ö s k., 
p. rabra, a bőr körülirt helyen pirosodik, pikkelyed-
zik, sorvad, feszül, fénylik, éget, de nem viszket. 
Lassú lefolyású, idővel az egész bőrre kiterjedhet, a 
beteg némelykor végre általános kimerülésben megy 
tönkre. Oka ismeretlen; kezelése a feszülés enyhíté
sére zsiradékok, meleg fürdők; belsőleg arzén, kar-
bolsav. 2) A s o k s z í n ű k., p. versicolor, a bőr kü
lönböző részein, az arcz és végtagok kivételével, 
fordul elő kávé- v. sötétbarna, finoman pikkelyedző 
foltok alakjában. A mikrosporon furfur nevű, a kül-
hámban tenyésző gomba által okoztatik; emberről 
emberre átterjedhet. Kezelése : tisztántartás, gyakori 
mosások, gőzfürdők. 

Pityusok, a Földközi tengerben fekvő spanyol szi
getcsoport, ter. 688 km8, 30.000 lak. Nagyobb szi
getek Iviza és Formentera; főváros Iviza. 

Pium desiderium (lat.), jámbor óhaj. 
Pius r ó m a i p á p á k : 1) I. Szt. P. (142—157.) vér

tanúi halállal f. Emléknapja július 11. — 2) II. P., 
családi nevén Piccolomini Aeneas Sylvius, a renais-
sance egyik leghíresebb pápája, szül. 1405. okt. 18. 
Corsignianoban, Toscana kis helységében, mely 
róla ma Pienza nevet visel. Sienában tanult; 1432. 
Bázelbe ment és itt mint Capranica, majd Albergati 
bibornokok titkára, igen ügyesen védte a zsinat 
álláspontját a pápasággal szemben, a szakadás 
után pedig a zsinati atyák között foglalt helyet. Mint 
ilyen részt vett V. Félix megválasztásában. 1442. 
III. Frigyes császár szolgálatába lépett és midőn a 
császárt sikerült a bázeli zsinat ellenében a pápa 
ügyének megnyerni, 1447-ben trienti, 1449. sienai 
püspök lett. III. Frigyes oldala mellett, V. László 
királysága érdekében működve, szoros összekötte
tésben állott hazánkkal. Szécsi Dénes bibornokkal, 
Vitéz Jánossal s másokkal sürü levelezést folytatott, 
s Hunyadi Jánosnak a török ellen viselt harczai 
iránt élénk érdeklődéssel viseltetett. 1455 tői bibor-
nok, mint Magyarország protectora, a kúriánál hat
hatósan működött a török elleni segély érdekében. 
1458. aug. 19. választatott pápává. A pápai széken 
két czél lebegett szemei előtt: a curia tekintélyé
nek visszaállítása az előző zsinatok támadásaival 
szemben, s a törökök kiűzése Európából. Ez utóbbi czél 
folytonos összeköttetésben tartá Mátyás királylyal, 
kinek a törökök elleni vállalatait nemcsak rokonszen
vével, hanem jelentékeny pénz-segítséggel is támo
gatta. A török ellen európai actiót akarván létesíteni, 
1459 végén Mantuaban kongresszust tartott, de ez 
nem aratott sikert. Mátyás és Frigyes császár kibé
kítésére irányzott kísérletei 1462-ben kedvező ered
ményre vezetvén, 1463. szövetségre lépett Mátyással 
és Velenczével és keresztes háborút hirdetett a török 

ellen, melyben személyesen részt akart venni. E vég
ből 1464. nyár elején Anconába ment, de a hajóhad 
szervezése közben j 1464. aug. 14. II. P. mint író-
a XV. század legjelesebb humanistái közt foglal 
helyet. Költeményeiért III. Frigyes már 1442. meg
koszorúzta ; levelei s történelmi és földrajzi iratai, 
köztük III. Frigyes, Csehország és a bázeli zsinat, 
története, Európa leírása stb. hazánk történelmére 
is sok becses anyagot tartalmaznak. Voigt: Enea 
Silvio 3. k. (Berlin 1856—63.), Pór Antal: Aeneas 
Sylvius (1880.). Mátyással folytatott levelezését 1. 
Monumenta Vaticana I/VI. k. — 3) 111. P.. Todes-
chini Ferencz, az előbbi unokaöcscse, 1503. szept. 
22. lett pápa, j u. ez évi okt. 18. — 4) IV. P., Medici' 
János, szül. 1499., 1549. lett bibornok és 1559. decz. 
25. pápa. 1561. folytatta a tridenti zsinat üléseit és-
1564. megerősítette annak végzéseit, f 1565. decz. 
4-én. — 5) V. Szt. P., Ghisleri Mihály, szül. 1504. 
Boscoban Alexandria mellett; domonikánus, nepii 
püspök, 1557. bibornok és főinquisitor lett. 1566. 
jan. 7. választatott pápává. A protestantismus ellen 
a legerélyesebb rendszabályokat léptette életbe. A 
török ellen Velenczét és Spanyolországot ligában 
egyesité, mely a lepantoi győzelmet (1571. okt. 7.) 
eredményezte, f 1572. május 1. XI. Kelemen 1712. a 
szentek közé igtatta. — 6) VI. P., Giovanni Angelo. 
Braschi, szül. 1717. decz. 27. Cesenában. 1773-ban 
bibornok, 1775. febr. 15. pápa. Az egyházi állam 
közgazdasági viszonyait javította. 11. József reform
jai ellen hevesen küzdött, s 1782. Bécsben szemé
lyesen is megkísérelte azok megakadályozását. A 
franczia forradalom Avignontól s az egyházi állam 
nagy részétől megfosztotta, s Napóleon az 1797-iki 
tolentinoi béke daczára 1798-ban fogolyként vitette 
Francziaországba, Rómában kikiáltatva a köztársa
ságot, f 1799. aug. 20. Valenceban. — 7) VII. P.„ 
gróf Chiaramonti Barnabás, szül. 1742. aug. 14. 
Cesenában; benczésrendü szerzetesből lett tivolii, 
majd imolai püspök s 1785. bibornok, VI. Pius halála 
után 1800. márcz. 13. Velenczében választatott pá
pává; július 3. osztrák fegyverek védelme alatt vonult 
be Rómába, hol államtitkára, Consalvi bibornok se
gítségével sikeresen fáradozott a régi rend helyre
állításán. Napóleonnal 1801. július 15. concordatu-
mot kötött, s 1804. nov. 28. jelen volt Párisbafl 
Napóleon koronázásán. De 1807. novemberben fran
czia csapatok szállották meg Rómát, s Napóleon. 
1809. május 7. az egyházi államot birodalmába ke
belezte. A pápa fogolyként hagyta el Rómát, 1812. 
Fontainebleauba internáltatott s csak Napóleon bu
kása után 1814. május 24. tért vissza Rómába. Visz-
szaállitotta a jezsuitákat és az inquisitiót, s az egyes 
államokkal concordatumra lépve igyekezett a pápaság 
tekintélyét emelni, f 1823. aug. 20. - 8) Vili. P., 
gróf Castiglione Ferencz, szül. 1761. nov. 20. Cin-
goliban; 1800. montaltoi, 1814. cesenai püspök, 
1816-ban bibornok, 1829. márcz. 21. választatott 
pápává, t 1830. nov. 30. — 9) IX. P., gróf Mastai-
Ferretti János Mária, szül. 1792. május 13. Siniga-
gliában. 1823. apostoli küldetésben járt Chiliben; 
1825. a római Szt-Mihály-kórház igazgatója, 1827. 
spoletoi érsek, 1833. imolai püspök, 1840. bibornok 
lett. Hazafiságáról és az »ifju Olaszország* iránti 
rokonszenvéről volt hires, midőn 1846. június 16. 
minden várakozás ellenére pápává választatott. Al
talános amnestiával s üdvös reformokkal kezdte meg 
uralkodását; 1847. Rómának uj községi szervezetet 
és 1848. márcz. parlamenti alkotmányt engedélye-
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zett; de ezzel nem birta meggátolni a forradalom kitö
rését. Midőn miniszterelnöke, Rossi gróf 1848. nov. 
15. orgyilkosság áldozatává lön, Gaetaba menekült; 
távollétében Rómában köztársasági kormány pro-
clamáltatott. 1850. ápril. 12. franczia és osztrák had
erő védelme alatt visszatért. 1854. zsinatot tartott, 
mely a bold. szűz szeplőtelen fogantatását dogmává 
emelte. Az Olaszország egyesítésére irányuló moz
galomnakellenszegült, s a legatiók és államának többi 
területe elfoglalását egyházrablásnak nyilvánítva, 
Viktor Emánuelt és kormányát egyházi átok alá 
vetette. 1864. decz. 8. kihirdetett sillabusában a 
természettudományok legújabb vívmányait kárhoz
tatta. 1867. decz. 8. összehívta a vatikáni zsinatot, 
mely 1870. július 18. dogmaként kimondta a pápa 
esalhatatlanságát. Az egyházi állam nagy része akkor 
már Viktor Emanuelnek hódolt; Rómában csak a 
franczia fegyverek tartották fent a pápa uralmát. 
III. Napóleon a franczia-porosz háború kitörésekor 
visszavonta csapatait, s az olaszok 1870. szept. 20. 
elfoglalták Rómát s azt Olaszország fővárosának 
nyilvániták. P. visszautasította az 1871. május 
13-iki garantia-törvényt s fogolyként vonult vissza 
a Vatikánba, melyet el sem hagyott többé. Péter 
apostol éveit (25 év) meghaladva, 1876. ünnepelte 
pápasága 30 éves jubileumát; senki oly hosszú ideig 
nem ült a pipái széken mint ő. f 1878. febr. 7. 
Füssy Tamás: IX. P. pápasága. 3 k. (1878-80.) . 

Piusrend, pápai érdemrend, alapította IX. Pius 
1847.; két osztályból áll; az elsővel örökös, a máso
dikkal személyes nemesség jár. 

Pivot (francz., -vó), sarkpont; vminek veleje, kö
zéppontja. 

Placenta (lat.), méhlepény, a méh nyákhártyájából 
és a megtermékenyített pete külső burkának (cho-
rion) abba belenőtt bolyhaiból áll s a magzat és 
anya vérkeringése közti összefüggést tartja fenn. 
Lepényszerü, jobbára véredényekből álló képződ
mény; a magzattal a köldökzsinór utján függ össze. 

Piacet (lat. = tetszik), piacetum regium (1. e.). 
Placetum regium, a latin piacet = tetszik szótól, 

az államhatalom abbeli joga, hogy a pápai és püs
pöki rendeleteket előzetes vizsgálat alá veszi és a 
kihirdetési engedélyt megadja v. megtagadja. A ma
gyar királyok e jogot a pápai kinevezésekkel szem
ben már Zsigmond óta (1404.) gyakorolták, de egész 
teljességében csak II. József alatt 1781-ben lett az 
formulázva. Ez időtől fogva a pápai iratok kihirde
tésük előtt a helytartótanács által a király elé ter
jesztettek. Az Ausztriával 1855-ben kötött konkor
dátum megszünteté ugyan, de az alkotmányos 
minisztérium 1870-ben újra érvénybe léptette. A va
tikáni zsinat (1870.) kétségbe vonta az állam e jogát. 
Plagioklász, 1. földpát. 
Plagoskop (gör.), a szélirányt jelző készülék. 
Planche (pláns) G u s z t á v , franczia irodalomtör

ténész, szül. 1808. f 1857. Tanulmányaiból több 
magyar átdolgozásban is megjelent. 

Planconcav, síkhomoru, 1. lencsék. 
Planconvex, síkdomboru, 1. lencsék. 
Planéta (gör.), bolygó. 
Planetárium (lat.), kerékművel ellátott készülék a 

bolygók napkörüli forgásának megmagyarázására. 
Planiglobium (lat.), a föld- v. égfélteke térképi 

ábrázolása. 
Planimetria, sikmértan, a geometriának azon része, 

mely a sík, tehát a csupán két irányban kiterjedő te
rületek mérésével, szerkesztésével stb. foglalkozik. 

Planina (szerb), hegység. 
Planina, község Zágráb m., 1027 lak. 
Planina, helység Krajnában 1197 lak., közelében 

a K l e i n h á u s e l - b a r l a n g , melyben a Zirknitz és 
Adelsberg vizei egyesülnek. 

Planirozni (lat), egyengetni. 
Planitz, 1) E r n ő , porosz tábornok, Miksa fivére, 

szül. 1836. jul. 4. Altenburgban, 1855. lépett a had
seregbe, résztvett az 1870 — 71. porosz-franczia há
borúban, 1890. tábornok. — 2) K á r o l y Pá l , szász
országi tábornok és hadügyminiszter, szül. 1837. 
Hohengrünben, 1853. lépett a hadseregbe, 1891. tá
bornok, állam- és hadügyminiszter. — 3) Miksa , sz. 
1834. szept. 15. Drezdában, 1852. lépett a porosz 
hadseregbe, részt vett az 1866. és az 1870 — 71. há
borúban, 1890. tábornok. 

Planographia (gör.), minden nyomóeljárás sikfelü-
letek (domborodás v. mélyedés nélkül) előállítására. 

Planquette (-ket) R ó b e r t , franczia zeneszerző, 
szül. 1850. jul. 21. Parisban, egy ideig a conserva-
torium növendéke. Előbb románczaival, később ope-
rette-jeivel lett ismert, melyek közül »A cornevillei 
hara'ng«-ot (Les cloches de Corneville, 1877.) a mi 
színházainkban is sokszor adták; említendők még: 
»Le serment de Mme Grégoire* (1877.), »Le chevalier 
Gaston« (1879.), Ripp van Winkle stb. 

Plánta (lat.), talp; növény, magy. palánta (1. e.). 
Plantage (francz., -ázs) ültetvény; gyarmatban 

ipari és kereskedelmi növényekkel beültetett terület. 
Plantagenet (francz., -zsné, ang. -zsenet), az An

jouk azon ágának mellékneve, mely 1154—1485. 
uralkodott Angliában. 
Plantago, útifű. 
Plántálni, a magból nevelt plántát újból elültetni. 
Plant in (plántén) Kris tóf , könyvnyomdász, szül. 

1514. Mont-Louisban, 1555. nyomdász Antwerpen
ben, 1582. Leidenben; f 1589. jul. 1. Utóda (Moretus) 
u. i. typographiai muzeumot alapított. 

Plánum (lat.), felület, sík, felszín; egyengetett terü
let vmely építmény elhelyezésére; tervrajz, p. incli-
nalum, lejtő. 

Plánum tabulare (lat.), a m. kir. curia döntvényei
nek azon gyűjteménye, melyet az e czélra kiküldött 
bizottság Mária-Teréziának 1768. nov. 14. kelt le
irata folytán a curia 1723 óta hozott elvi jelentő
ségű határozataiból készített. Két részre oszlik: egy 
általánosra és különösre. Teljes czime: Plánum ta
bulare, sive Decisiones Curiales per Exc. Deputatio-
netn a piae memóriáé Imperatrice et Regina Hungá
riáé Diva Maria Theresia eatenus ordinatam collectae 
el in ordinem redactae Anno 1769. Az első kiadás 
1800. jelent meg. 
Plaque (francz., piák), versenyeknél az a jelvény 

v. belépti jegy, melyet bemenetkor nem adnak át, 
hanem a gomblyukba tűzve hordanak. 

Plaski , község Modrus-Fiume m., 1737 lak. He
gyektől körülzárt völgykatlanban, melyet a Dretullia 
búvópatak öntöz. Itt lakik a károlyvárosi görög-kel. 
püspök, van palotája és temploma; van kolostor is. 
Közelében várrom. 
P lasma (gör.), képlőanyag, protoplasma; p. san-

guinis, vérsavó. 
Plasmodium (gör.), plasmatömb, a myxomyceták 

(nyákgombák) (1. e.) ebből állanak. 
Plasmogonia (gör.), ősnemzés (1. e.). 
P las t ika (gör.), plastikai művészet, tágabb ért. 

szobrászat (1. e.); szűkebb ért. a művészet képlékeny 
anyagokból (agyag, viasz stb.) alakokat készíteni; 
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p l a s t i k u s , szobrászati; képlékeny; testi domboro-
dásban kiemelkedő. 

Plast ikus műtétek, hiányzó v. csonka testrészek 
pótlását czélzó műtétek. 

Plas t ron (francz.), vas mell-lemez a vérten; mell
véd a vivó gyakorlatnál. 

Plata, az Uruguay és a Parana torkolati meden-
czéje, 320 km. hosszú; igy nevezik az egész, hozzá 
tartozó folyamrendszert is (Rio de la Pl.). 

Plataea, város Boeotiában a Kithaeron lejtőjén, a 
thebaiak 479., 427. és 372. Kr. e. elpusztították. 479. 
Pausanias és Aristides győzelme a perzsákon. 

Platán,plaianus, boglárfa (1. e ) . 
P la tanus , boglárfa (1. e.). 
Plateau (francz., -tó), sik terület, fensik. 
Plate-forme (francz.), lapos háztető, sik magaslat 

v. terrasse (kertekben); az amerikaiaknál: szószék; 
pártprogramm. 

Platen (P . -Hal le rmünde) Á g o s t gr., német költő, 
szül. 1796. okt. 24. Ansbachban, 1818 óta Würz-
burgban és Erlangenben, 1826 óta Olaszországban 
élt; f 1835. decz. 5. Syrakusában. Költészete, melyet 
formatökély és eszményiség jellemez, nagy befolyás
sal volt az ujabb német költészetre. Mint lyrikus, 
epikus és drámaíró működött. 
Plater, Westphaliából származó lengyel grófi csa

lád, melynek számos tagja vett részt a lengyelek 
forradalmaiban. — 1) L a j o s , szül. 1774. aug. 14. 
Kraslavban Livlandban, részt vett az 1794-i felkelés
ben, 1815. a lengyel államtanács tagja, 1831. szám
űzték ; 11846. okt. 6. Posenben. — 2) U1 á s z 1 ó gróf, 
szül. 1809., a varsói forradalom után, 1831. Parisba 
ment s ott hirlapilag szolgálta hazáját. Rapperswyl-
ben lengyel nemz. muz. alapított; f 1889. ápr. 22. 

Platicevo, község Szerem m., 1738 lak. 
Platina, fém és vegyi elem, jele: Pt, p. s. = 197'4, 

!'. s. = 21'2. A természetben csak is fém állapotban 
fordul elő az u. n. platina-fémekkel ötvözve apró 
tekecsek alakjában, vizhordta másodlagos fekhelyen 
a homokban. Leihelyei Ural, California, Borneo, Ke
let-India, Brazília, Peru stb. Nyerésénél a p.-tartalmú 
érczeket mossák, királyvizben oldják s azután a 
chlorammonium hozzáadás folytán nyert p. tartalmú 
csapadékot izzítják. Ezen izzitásnál a p. finoman 
elosztott állapotban, mint barnás fekete színű por — 
p . - s z i v a c s — marad vissza, melyből izzítás s ka
lapálás által a fémet, állítják elő, mert a p. éppen ugy 
összeforrasztható mint a vas. A p. szürkés-fehér, 
igen nyújtható s oly lágy mint a tiszta réz, a leve
gőn s savakban változatlan, csakis a királyvizben 
oldódik. Olvadási pontja 1700—1800° C.-nál van s 
ezért a közönséges olvasztó kemenczékben meg nem 
olvad, csakis a durranó gáz lángjában. A p.-ból 
készített izzító tégelyek, drótok, forrasztócsövek he
gyei, lepárló csészék, kénsav-süritő üstök stb. a vegyi 
műhelyek nélkülözhetetlen czikkei, használják to
vábbá galvánelemek készítésére s p.-val való bevo
násra, platinozásra; egyéb czélokra jelenleg már nem 
igen, mert Oroszországban a p.-pénzek s ékszerek 
készítésével felhagytak. Ára gr.-onként 60—80 kr.,de 
igen változó. A p.-szivacs azon sajátságos hatását, 
hogy a hydrogéngázt mohon elnyelni s meg is gyúj
tani képes, é r i n t é s i v. c o n t a c t - h a t á s n a k neve
zik s régebben, a gyufa feltalálása előtt, a D ö b e r e i -
ner-féle gyújtógép készítésénél használták fel. Eme 
hatást még nagyobb mértékben birja a finoman el
osztott p.-ból álló p . -ko rom, mely a hydrogén és 
oxygén keverékét azonnal meggyújtja vizzé egye

sitvén, a kéndioxyd (SOs) és oxygén keverékből 
kéntrioxydot (S03) képez, a borszeszt eczetsavvá 
változtatja stb. Vegyületei közül egyedül a p.-nak 
királyvizben való feloldásánál képződő p . - ch lo r i d -
n a k = PtCU van jelentősége, melyet a vegyi elem
zéseknél s platinozásnál használnak. 

Platinafémek, a platinátkisérőfémek,u.m.osmium,. 
iridium, ruthenium, palládium, rhodium gyűjtő neve.. 

Platinapénz, platinafémből vert pénz; 1828 — 45. 
Oroszországban vertek, de e czélra a pl.-át már 
sehol sem használják. 

Platine au t i tre (francz., platin o titr), platina és-
ezüst ötvözete, melyből ékszert készítenek. 

Platinozás, más fémeknek, üvegnek stb. platinával 
való bevonása; rendesen galván utón történik, pla-
tinchloridoldattal, ugy mint a galv. utón való ara
nyozás v. ezüstözés. 

Platitude (francz., -tűd), lapos, aljas kifejezés. 
Plató, hires görög bölcsész, Ariston fia, szül. 429;. 

Kr. e. Athénben, Sokrates tanítványa, mesterének 
halálra itéltetése után odahagyta szülővárosát, be
utazta Egyiptomot, Italiát és Siciliát, 389. visszatért 
Athénbe, itt egy a városon kívül levő gymnasium'-
ban, az ugynev. akadémiában tanított s f 347. 
P. b ö l c s é s z e t e , mely 44 dialógusban (8-nak 
valódisága kétes) maradt fenn, az eszmetanon alap
szik (innen rendszere közönségesen eszményiségnek, 
idealismusnak neveztetik). Felfogása szerint az esz
mék (ideák) a dolgoknak ősképei s egyedül birnak 
való léttel, mig a természeti tárgyak csak halvány, 
fogyatékos másolatai az eszméknek. Legfőbb eszme 
a jó vagyis az istenség. A világ ugy van rendezve, 
hogy a jó eszméjének megfelel. Az ember testére 
nézve a tökéletlen érzéki világhoz tartozik, de lelke 
az eszmei világból származott s oda törekszik visz-
sza. P. egyes dialógusait fordították Télfy Iván, 
Csaplár Benedek, Fábián Gábor, Hunfal vy Pál s; 
többen. L. Pauer Imre, A philosophia története, 1888. 

Platoda, laposférgek (1. e.). 
Plátói ál lam, azon eszményi államszervezet, me

lyet Plató »Respublica«, »Államférfi« és»Törvények« 
ez. dialógusaiban fejtett ki. Az állam czélja a polgá
rok erényessége és boldogsága vagyis az erkölcsiség 
eszméjének megvalósulása, a mi csak ugy érhető el, 
ha teljesen bölcsészeti alapra fektettetik. Három osz
tályra van szükség: a népre, a védőkre s az uralko
dókra; az utóbbi osztályt a szellemi aristokraták, a 
bölcsészek alkossák. Az egyéni szabadság teljesen 
feláldozandó s még az egyesek nevelése is az állam 
gondját képezze. A magán birtokjog és a családi 
élet helyébe teljes communismust követel, hogy az 
államegynagy nevelőintézet, egynagy család legyen. 

Plátói szerelem, a Plató által követelt ragaszko
dás a jóhoz és széphez; tisztád szellemi vonzalom 
férfi és nő közt, minden érzékiség kizárásával. 

P lá tonikus , plátói, pl»szerelem. Platonismus, Plató 
idealistikus bölcsészete. 

Plattdeutsch, az. é.ri német alföld lakóinak nyelv
járása, mely a régi al- és középnémetből keletkezett, 
szemben a felnémettel (Hbchdeutsch). Irodalmilag 
csak a múlt szd óta művelik, legnagyobb sikerrel 
Klaus Groth és Fritz Reuter. 

Platyelmia, lapos férgek (1. e.): 
Plaudite (lat.), tapsoljatok; a régi római színművek 

befejező szava. 
Plaue, város Potsdam porosz kormánykerületben 

a Havel és a p.-i tó m. 3000 lak. A p.-i c s a t o r n a 
a Havelt az Elhevel köti. össze (1743 — 45. épült). 
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Plauen, 1) város Szászországban a Fehér Elszterm., 
47.000 1. Ipar; — 2) város Drezda m., 6000 1. 

Plausifcilis (lat.), tetszetős, elfogadható. 
Plautus T i t u s M a c c i u s , római vigjátékiró, szül. 

254 körül Kr. e. Sarsinában, Umbriában, f 184. 
összesen 20 vígjátéka maradt, melyek, bár többé-
kevésbbé görög eredetik szabad utánzatai, mégis 
valódi római jellegűek, kissé nyersek, de azért élezé
sek és mulattatók. Magyarra Csiky Gergely fordí
totta s némelyeket a nemz. színházban is eló'adtak. 

Plávna, község Bács-Bodrog m., 1890 lak. 
Plavnice Gornje, község Belovár-Kőrös m., 1040 1. 
Plavnicza, község Sáros m., 1294 lak. 
Plébánia, egyházközség, mely egy plébános (1. e.) 

vezetése alatt áll. 
Plébános, kath. lelkész, kit vmely egyházközség 

világi v. egyházi kegyura a javadalmak élvezé
sére kinevez s a püspök megfelelő lelki hatalom 
gyakorlatára feljogosít. 
Plebejusok v. p l e b s , a régi római nép zöme, az 

aristokrata patríciusokkal szemben a polgárság azon 
része, mely Servius Tullius óta hadi szolgálatra és 
adófizetésre volt kötelezve, de az állami hivatalok
ból ki volt zárva. Később megfelelő, mintegy két szá
zados harcz után, Kr. e. 300 körül a p. teljes egyen
jogúságot nyertek a patríciusokkal. Ettől kezdve 
plebs alatt a vagyontalan néposztályt értik. 

Plebiscitum (lat.), a római plebs (1. e.) gyűlései
ben, a comitia Iributa-baa hozott határozat, mely 
törvényerejű volt. Ujabban, különösen III. Napóleon 
óta, p. alatt népszavazást értenek, midőn a válasz
tók egész tömegét felhívják nyilatkozattételre vmely 
kérdést illetőleg, mint III. Napóleon tette, midőn a 
császárságot visszaállította v. 1869. a császári al
kotmány módosítása ügyében szavaztatta meg a né
pet. L. még referendum. 

Plebs (lat.), nép, köznép (1. plebejusok). 
Plectogyne v. aspidistra Endl., növény a liliomfé

lék rendjéből. A p. elatior, Japánból, nagylevelü, tar
tós szobanövény. 

Plectranthus, sarkantyú virág, növény az ajakosak 
Uabiatae) rendjéből. A p. fructicosus, a Fokföldről, 
szobanövény, mely állítólag a molyokat elűzi. 

Pléh, bádog (1. e.). 
Pléhgalléros, az 50-es években a magasabb állású 

Bachhuszárok elnevezése. 
Plein-air (francz., plén-er), szabad levegőn, sza

bad ég alatt, az ujabb művészeti és irodalmi natu-
ralismus egyik jelszava, mely azt kívánja jelezni, 
hogy a dolgokat ne ugy, mint eddig, mesterséges, 
szépítő világításban mutassuk be, hanem a valóság
nak megfelelően, természethiven. 
Plein pouvoir (francz., plen puvoár), teljhatalom. 
Pleiocen (gör.), pliocen, a harmadkor felső rétege. 
Pleisse, folyó Németországban, Zwickau m. ered, 

Lipcse közelében a Fehér Elsterbe folyik. 
Pleistoeen, 1. diluvium. 
Plemenscina, község Várasd m., 1063 lak. 
Plener E rnő , osztrák politikus, szül. 1841. okt. 

18. Egerben, 1867—73. követségi titkár Londonban, 
1873. a képviselőház tagja, a német baloldal vezére. 
Plenipotentia (francz., plein pouvoir), teljhatalom. 
Plénum (lat.), teljes ülés; testületek azon ülése, 

melyre az összes tagok meghivatnak; ellentéte bi
zottsági, osztály-, tanács- stb. ülés. 

Plenus venter non studet libenter (lat.), telt has 
nem tanul örömest. 

Pleonasmus (gör.), szófölösleg, szószaporítás. 

Pleospora, koromharmat, gombafaj a pyrenomyce-
ták rendjéből. Különböző fajainak myceliuma elhaló 
és élő növényrészeken fekete bevonatot alkot. 

Pleroma (gör.), kitöltés, teltség ; a növénytanban 
bélszövet. 
Plesiosaurus (gör.), ásatag gyíkfaj négy uszony-

szerű lábbal és hattyuszerü nyakkal; tengerben élt, 
a h'as korszaktól a krétakorszakig. 

Plessimeter (gör.), kopogtató lemez, 1. percussio. 
Plesuva hsg, a Krassó-Szörényi hegyrendszerben 

(1. e.). A Mönis mélyen bevágódott szurdokától d.-re, 
a Nera áttöréséig terjed, d. felé oldalágai az Almási 
sülyedés medenczéjét határolják. Főtömegét kristá
lyos palák alkotják. Föcsúcsai: Kirsa-Rosza és Ple
suva, 1159 m. 

Pleswica, község Zágráb m., 1204 lak. 
Pleternica, község Pozsega m., 1259 lak. Közelé

ben vasérczek. 
Plethora (gör.), pozsga, bővérüség, nem kóros 

állapot; az ily egyénnél a véredények erősen teltek, a 
szövetekjói tápláltak, a zsírlerakódások jelentékenyek. 

P le tyka (szláv), mendemonda, szóbeszéd. 
Pleura (gör.), mellhártya; pleuritis, mellhártyalob; 

exsydatutn pUurüicum, mellhártyaizzadmány. 
Pleuropneumonia (gör), a mellhártya és tüdő lobja. 
Plevlje, város Novibazár török sandzsákban, a 

Tsehotina m., 4000 lak., osztrák-magyar helyőrség. 
Plevna (Plewen), város Bulgáriában, Nikápolytól 

d.-ny.-ra a Vid m. 12.000 lak. 1877. Ozmán basa 
szállotta meg és oly hősiesen védelmezte Schilder-
Schuldner (1877. jul. 20. és 21.) és Krüdener orosz 
tábornokok támadásai ellenében, hogy az oroszok 
egész dunai hadserege egyesülve román csapatokkal 
indult P. megvételére, mely az oroszok heves táma
dását (főleg szept. 11. és 12.) egy ideig visszaverve, 
végre decz. 10. capitulált. 

Plevnai hős , 1. Ozmán Nuri ghazi. 
Plexus (lat.), fonat, kül. idegfonat; pl. cervicalis,. 

nyaki idegfonat; pl. brachialis, karfonat; pl. lumba-
lis, ágyékfonat. 
Plica (lat.), redő, ráncz. 
Plica polonica (lat.), l e n g y e l h a j f o n a t , a fej 

hajas részének izzagjánál (eczema capillitii) fordul 
elő tisztátalan egyéneknél, midőn a hosszú, zsíros 
hajszálak az izzag által termelt nedv és gyakran ál
lati és növényi élősdiek, össze-vissza kuszált, tapa-
dós, szétbonthatatlan tömeget alkotnak. 

Plinius, 1) G a j u s P. S e c u n d u s , az idősb (Ma
jor), római tudós, szül. 23. Comoban, 45—54. a ró
mai lovasságnál szolgált Germániában, Nero és 
Vespasianus alatt magasabb polgári és katonai 
tisztséget viselt, utoljára hajóhadparancsnok volt 
Misenum mellett; f 79. a Vezúv kitörése következ
tében. »Historia naturális* ez. műve fontos az ó-kori 
természet- és műtörténelemre nézve; — 2) G a j u s 
P. C a e c i l i u s S e c u n d u s , ifjabb, az előbbi fivére 
és fogadott fia, szül. 62. Comoban, 93. praetor, 100. 
consul, 103. proconsul Bithyniában és Pontusban. 
Művei: »Epistolae« 10 könyvben, kora történetére 
nézve fontos és érdekes, és »Panegyricus«, melyben 
Trajanusnak a consulságot megköszöni. 

Pliocen, 1. pleiocen. 
Plissée (franczia, -szé), sűrűen és egy irányban 

összerakott fodor ruhadíszítésre; manapság már leg
nagyobb részt gép segélyével állítják elő. 

Plitoviczai tavak, a horvát Karsztban a Pljesivicza 
és Kis-Kapela hsgek között elterülő térségen. 13 
egymás felett lépcsőzetesen s egymástól mészszikla 
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gátaktól elválasztott tóból áll; a viz egyik meden: 
czéböl a másikba szép esésekkel szökik alá. Ltfolyr.-
suk az itt eredő Korava folyó. 

Pljesivicza, hsg, a horvát Karszt fenföldnek k. pár
kányi hsége; a Plitoviczai tavaknál a Kis-Kapelához 
csatlakozik s innen az Una mentén a Zermanja for
rásáig húzódik, hol a Velebittel találkozik. Legmaga
sabb csúcsa a Szeblin (1657 m.m.), karszt jellegű ko
pár mészkő hsg; az Una felé még erdők borítják. 

Plocsa, község Lika-Krbava m., 1434 lak. 
Ploczk, orosz-lengyel kormányzóság, ter. 10.878 

km2, 598.179 lak. Fővárosa P. a Visztula mellett, 
22.000 lak. Élénk kereskedelem. 
Ploermel, város Morbihan franczia depart.-ban, 

5881 lak., régi templom, ipar. 
Plojest, város Romániában, 33.000 lak. Élénk ke

reskedelem, petróleum források. 
Plomb (francz., plon), l)fogtömesz; — 2) ólom, 

ólomjegy v. ólompecsét, rnelylyel az áruval telt zsá
kot, hordót, ládát stb. a vámhivatalnál ellátják, úgy
hogy a pecsét megsértése nélkül nem lehet felbon
tani; p.-age (-ázs), ólommal való lepecsételés. 

Plombálás , szuvas v. megrongált fogak kitömése 
ezüsttel, aranynyal, czementtel stb. anyagokkal. 

Plombiéres (plonbiér), fürdőhely Voges franczia 
departementben, meleg sós kénfürdők (11 — 70° C.) 
és hideg vasforrások. 

Plon-Plon, Napóleon Jerőme (f 1891. márcz. 17.) 
herczeg gúnyneve. 

Plosicz, község Temes m., 1793 lak. 
Plósz, 1) Pál , a bpesti egyetemen az élettan és kór

vegytan tanára, a kórvegytani intézet igazgatója, 
szül. 1844. okt. 9. Bpesten; szakmunkákat irt, 1880. 
a magy. tud. Akadémia lev. tagja; — 2) S á n d o r , a 
bpesti egyetemen a váltó-, kereskedelmi és polgári 
törvényjog tanára, szül. 1846. jun. 10. Bpesten. Több 
szakmunkát irt, 1884. a m. tud. Akadémia lev. tagja. 

Plotinos, uj platonikus bölcsész, szül. 205. Lyko-
polisban (Egyiptom), 244. a bölcsészet tanára Rómá
ban; t 270. Plató eszméin nyugvó tana szerint a lélek 
az erény gyakorlása által az egy istenhez emelkedik. 
Plötzen, tó Berlin m., mellette államfogház. 
Plugova, község Krassó-Szörény m., 1087 lak. 
Plumbago (lat.), irón, plajbász. 
Plumbum (lat.), ólom (1. e.). 
Plumeau (francz., plümó), tollas takaró, kis dunna 

a iábak betakarására. 
Plum-pudding, angol nemzeti eledel, meleg tészta, 

lisztből, zsemlyemorzsából, mazsolából, czitromhéj-
ból, tejfelből, tojásból, rumból stb. asztalkendőben 
megfőzve, azután leöntik rummal s ezt meggyújtják. 

Plurale tantum (lat.), oly szó, melyet csak töb
besben használnak (pl. ném. Leute). 

Plurál is (lat.), többes, többes szám (a nyelvtanban) ; 
pl. majestatis, a fejedelmek, uralkodók azon szokása, 
hogy rendeleteikben a többes számot használják 
(»Mi I. Ferencz József...«);_p. modestatis, a szónok 
v. iró által szerénységből használt többes, miután ez 
hallgatóját v. olvasóját is beleérti. 

Plural ismus (uj lat.), a monismus-sa.\ szemben 
azon bölcsészeti nézet, mely nem egy, hanem sok lé
tezőt vesz fel a világ megmagyarázására; kosmolo-
giai pl., azon föltevés, hogy a földön kivül még más 
lakott világok is vannak. 

Pluska , község Várasd m., 1611 lak. 
Plusquamperfectum (lat.), az igének végzett- v. 

régmúlt ideje, rnelylyel a múltban bevégzett s más 
múlt időbeli dolgot megelőző cselekvést szokás jelezni. 

Plutarchos, görög iró, szül. Kr. e. 50 körül Chae- I 
roneiában (Boeotia), a bölcsészet tanára RómábanS 
Traján és Hadrian alatt tisztviselő; f 120 körül hal 
zajában. Bölcsészeti iratai, »Moralia« és »Ethika«J 
plátói szellemben irvák, történetiek: »Vitae paraM 
lelae« |(hires görög és római férfiak 46 életrajza™ 
melyeket Székács József, ujabban Szilasi Móriasi 
fordított magyarra. Innen életrajz-gyüjteményekej 
gyakran neveznek P.-nak, péld. »Magyar PlutarcljM 
Bajza Józseftől, »Paedagogiai Plutarch« Orbók Mói9 

Pluto (Hades), Kronos és Rhea fia, az alvilág urafl 
nevei: Aidoneus (láthatatlan) és Polydektes (sokafl 
elfogadó). P. nevét azért nyerte, mert a növények tenyíH 
szetét előmozdítja és az embereket becses érczekkel I 
látja el; neje Persephone. Tiszteletére fekete bikát ésB 
kecskét áldoztak. A rómaiaknál Orcus v. Dis. 

Plutokrat ia (gör.), pénzuralom. 
Plutonikus kőzetek, tömeges silikát-kőzetek, m f l 

lyeknek képződését a jelenkori vulkanikus kőzete^M 
hez hasonlónak tekintik, u. m. gránit, syenit, zöldk^B 
diabas, diorit, gabbro, porphyr, melaphyr. 

Plutonismus, a Huttontól eredő nézet, mely s z e ^ H 
az összes nem mechanikailag elrendeződött s i l^^J 
kőzetek tűzfolyós tömegből keletkeztek. 

Plutos, a gazdagság vak istene. 
Pluviometer (lat.), esőmérő, 1. csapadékmérő. 
Pluvius, esőtadó, Jupiter mellékneve. 
Plymouth (plimösz), megerősített város DevonshirS 

angol grófságban a Plym és Tamer torkolata közti 1 
öbölben 84.000 1. Hadikikötő, világító-torony (Eddy- 1 
stone sziklán), hullámtörő, tengeri arzenál és matróz- I 
kórház. Élénk forgalom a brit gyarmatokkal, a kivan- I 
dorlók egyik fő indulóhelye. Mellette Devonport (1. e.).l 

P. M., rövid, pro memória (lat.), emlékezet okáért, I 
emlékül; piac memóriáé, boldog emlékezetű; pn I 
mense, egy hónapra; pro v. per mille, ezertől. 

Pneubiomantika (gör.), tüdőpróba, a tvszéki ^H 
vostanban segédeszköz az élveszülöttség megálla- I 
pitására. 

Pneuma (gör.), lehellet, levegő, szél; lélek, sze^H 
lélek. 

Pneumaticitas (gör.), a madárcsontok légtartali^H 
Pneumatika (gör.), I. aéromechanika. 
Pneumatikus alapvetés, sűrített levegővel valfl 

alapvetés, 1. alapozás. 
Pneumat ikus gyógymód, belégzési gyógymd^M 

melynél a betegek magas helyeken fekvő klimatila^B 
gyógyhelyek (1. e.) tiszta levegőjét v. sűrített levegőt I 
saját készülékekből (pneumatikus kamrák) lélegzenek 
be, kül. tüdőlégdag, asthma stb. ellen használják, j 

Pneumat ikus vegytan, a gázokról szóló vegytan. 
Pneumatokele (gör.), levegővel telt v. felfúvódott 

sérv. 
Pneumatometer (gör.), légzésmérő, készülék a be-

és kilégzésnél alkalmazott izommunka mérésére. 
Pneumatotherapia (gör.), léggyógymód, 1. klíma-j 

tikus gyógyhelyek, pneumatikus gyógymód. 
Pneumonia (lat.), tüdőlob; pn. catarrhalis, huru-

tos tüdőlob; pn. crouposa, álhártyás tüdőlob; jmA 
inlerstilialis, szövetközti tüdőlob; pn. lobularis, le- I 
benykés tüdőlob. 

Pneumonoconiosis (gör.), porbelégzési tüdőbán- I 
talmak, milyenek a szénpor (anthracosts p.), kopor I 
(chalikosis p.), vaspor (siderosis p.), stb. belégzése 
által létrejött tüdőelváltozások. 

Pncumopericardium (gör.), szivburokbeli lég- I 
gyülem. 
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Pneumorrhagia (gör.), belső tüdővérzés. 
Pneumothorax (gör.), légmeli, mellürbeli lég-

gyülem. 
Pneumotyphus (gör.), hagymázszerü lefolyású 

tüdőlob. 
Pnyx (gör.), a régi Athénben a népgyűlések helye; 

maguk a népgyűlések is. 
P. o, a »példának okáért« rövidítése. 
Po, Olaszország legkiválóbb folyója, a Monté Viso-

ban ered, átfolyik a lombard-velenczei lapályon és 
felvéve mellékfolyóit (Dóra Riparia és Baltea, Ticino, 
"Adda, Oglio, Mincio, Tanaro, 'Trebbia) több ágban 
(P. della Maestra és della Gnocca) a velenczei öbölbe 
szakad. Turintól kezdve hajózható; ó-kori neve 
Eridanus és Padus. 
Pobedonoszczev K o n s t a n t i n P e t r o v i t s , az 

orosz szent zsinat főprocuratora, szül. 1821.; előbb 
a szenátus titkára, azután moszkvai jogtanár, 1860. 
II. Sándor fiainak, főleg a most uralkodó czárnak 
tanára, 1878. a szent szinat főprokuratora, III. Sán
dor befolyásos tanácsadója, pánszláv, a legmerevebb 
orthodoxia és korlátlan egyeduralom képviselője. 
Püchlarn, város 6000 lak. Alsó-Ausztriában a Duna 

m., a Nibelung-énekben Bechelarn, a római Arelape. 
Pöckling, füstölt hering. 
Poco (ol.), kevéssé, kicsit. 
Pocsaj, község Bihar m., 2990 lak. Közel hozzá az 

Ér és Beretyó egyesülnek. Egykor nagy földvárral. 
Pócs-Megyer, község Pest m., 1119 lak. 
Pöcsök, tdbanus, rovarcsalád a kétszárnyúak 

(diptera) rendjéből. Testük széles, kissé lapos, fejük 
nagy, széles. Nőstényeik érzékenyen szúrnak s vért 
szinak; a himek ártalmatlanok. A m a r h a p. vagy 
m a r h a l é g y , l. bovinus, 21 mm.; a haematopota 
plnvialis, kül. eső és vihar előtt szállja meg az 
embert s a barmot. 
Pocsolyakerülő, a bakák tréfás elnevezése. 
Pócs-Petri, község Szabolcs m., 1348 lak. 
Poculum (lat.), serleg, pohár; inter pocula, poha

razás mellett, ivás közben. 
Pocz, kövér, elhízott has. 
Pöczegödör, kifalazott gödör a föld szine alatt, 

'melybe az árnyékszékekből az ürüléket vezetik és 
melyet időről időre kitisztítanak. 
Poczok, arvicola, állatcsalád a rágcsálók (rosores) 

rendjéből; az egerektől gyökértelen zápfogaik által 
különböznek. A vi z i p., hipudaeus amphibius, feketés 

'szürke, a szőrök hegye sárgás, hossza farokkal 
együtt 16-f-8'5 cm.; a földi p., a. arvalis, terre-
slris, 18+7 cm. h.; a meze i p., nálunk a mezőkön 
nagy kárt okoz; 13 cin. h.; a z i b e t h p., fibes zibe-
thicits, vörösbarna, házinyúl nagyságú; Észak-Ame
rikában él; szőrét kalapgyártásra használják. A 
lemming, myodes Umnius, 14 cm. h., a skandiná
viai hegyekben él. 
Podagra, 1. köszvény. 
Podbjel, község Árva m., 1051 lak. 
Podesta (ol.), polgármester; a város legfőbb tiszt

viselője. 
Podewils F ü l ö p báró, szül. 1809. Ambergben, 

', 1853. fegyvergyári igazgató Ambergben, t u. o. 
E885. nov. 25. Elültöltő fegyvert szerkesztett, melyet 
1868 hátultöltővé alakított át. 
Podex (lat.), alfél, far. 
Podgajci, község Szerem m., 1030 lak. 
Podgorac, község Verőcze m., 1793 lak. 
Podgoricza, város Montenegróban a Ribnicza m., 

4000 lak. Ipar 

Podgorie, város Galíciában a Visztula m., 8000 I. 
Krakó külvárosa. 

Podgorje, község Zágráb m., 2196 1. A Zagorjeban. 
Podgyászdijszabás, az utas podgyászának szállí

tásáért fizetendő dijak rendszeres összeállítása; a 
zónadijszabás behozatala óta a szabadsuly meg
szűnt és a podgyászszállitás tekintetében 3 zóna 
van alkalmazásban u. m'. 1—50 km.-ig, 51 —100-
km.-ig és 100 km.-en tul. A podgyász szintén 3 osz
tályba sorozható: 1 — 50 kg.-ig, 51 — 100 kg.-ig és 
100 kg.-on felül, úgy hogy a díjszabás a következő: 

1—50 kg.-ig, 50—100 kg.-ig, 100kg.-on tul' 
1— 50km,-ig — ft25 kr — ft50 kr 1 ft— kr 

50—100 » — » 50 »• 1 » — » 2 » — » 
100 kg.-on tul 1 » — » 2 » — » 4 » — » 
Podhraczky József , magyar történetíró, szül. 

1795. jan. 18. Udvardon, Komárom m. 1816 óta a 
magy. kir. udvari kamara számvevői osztályában 
hivatalnok, 1834. az Akad. levelező, 1858 rendes, 
tagja lett. f 1870. aug. 14. Pozsonyban. 

Podiebrád György, cseh király, teljes nevén P.-i 
és Kun st a ti Gy., régi cseh nemesi család ivadéka, 
szül. 1420. ápril 1. Podiebradban. A huszitákhoz, 
tartozott s ezekkel együtt küzdött Albert cseh király
sága ellen. 1444. az utraquisták vezérévé lőn; 1448. 
elfoglalta Prágát s 1452. kormányzóvá választatott. 
1453-ban keresztül vitte V. László megválasztását s 
az ifjú király nevében, mint annak helytartója kor
mányozta Csehországot. László halála után vissza
adta a fogoly Hunyadi Mátyásnak szabadságát s el
jegyezte leányával Katalinnal; sógora Ujlaky utján 
befolyt Mátyásnak magyar királylyá való megválasz
tásába. 1458. márcz. 2. cseh királylyá választatva, 
színleg visszatért a kath. egyház kebelébe s 1459. 
május 7. a Mátyástól küldött két magyar főpap: 
Vincze váczi és Ágoston győri püspökök által koro
náztatta meg magát. Morvaországot, Sziléziát és 
Lausitzot elfoglalta és a vallásháborúk által kimerí
tett Csehországot okos belügyi politikájával és köz
gazdasági újításaival ismét virágzóvá tette. De a val
lási kérdésben kétszínű szerepet játszott, majd 1462. 
nyíltan visszatért a kelyhesekhez, miért II. Pius egy
házi átokkal sújtotta és II. Pál Mátyás királyt fegy
verre szólitá ellene. Mátyás III. Frigyes császárral 
szövetkezve, 1468. ápril 8. inditá meg a háborút; 
máj. 20. elfoglalta Trebicset, jun. 28. Brünnt, jul. 11. 
Olmützöt, 1469. febr. 12. Spielberget. Ápril 7. a két 
uralkodó Olmütz mellett találkozott és fegyverszü
netre lépett, de Mátyás már május 3. a katholikus 
rendek által cseh királylyá választatta magát és 
jul. 27. P. fiát Viktorint elfogta. P. erre Ulászlót, a 
lengyel király fiát jelölte ki trónja örökösének s ke
resztül is vitte megválasztatását. A háború 1470. 
tovább folyt; 1471. P. elfogadta Mátyás békefölté
teleit s Ulászló megválasztatását semmisnek nyilvá
nítva, Mátyást ajánlá örököséül. De mielőtt a béke 
tényleg létre jött volna, f 1471. márcz. 22. Utód
jává a csehek Ulászlót választották; fiai Henrik és 
Viktorin a münsterbergi herczegséggel elégedtek meg. 
Bachmann: Böhmen unter Georg v. P. (Prága, 1873.). 

Podiebrád, város Csehországban az Élbe m., 
5000 1. Podiebrád György cseh király születéshelye. 

Pódium (gör.), emelvény; a színpadnak hátul emel
kedő padlózata. 

Podlachia (Podlesia), a Bug által átszelt orosz
lengyel tartomány Masuria és Litvánia közt, főhelye 
Bjelsk. 

Podlapac, község Lika-Krbava m., 1686 lak. 
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Podmaniczky (Podmanini és aszódi), bárói család, 
a hagyomány szerint Podmanin vára uraitól szárma
zik, akik közül P. J á n o s főkamarás mestert II. 
Ulászló 1502—1506 körül az ország bárói közé 
emelte; I s t v á n 1505-től nyitrai püspök, 1526. esz
tergomi érsek nem létében I. Jánost, 1527. pedig 
I. Ferdinándot királylyá koronázta. 1528. odahagyta 
püspöki székét, Luther tanainak hódolva megnősült 
s mint Árva m. főispánja f 1569. Ennek állítólagos 
leszármazója volna P. Gábor, 1654. korponai főbiró 
és országgyűlési követ, kinek dédunokái János és 
Sándor 1782. aszódi és podmanini előnévvel báró
ságra emeltettek. Doby Antal: P. család. (1892.) 
— 1) F r i g y e s , orsz. képviselő, szül. 1824. Buda
pesten. Jogot végzett, 1847. részt vett a pozso
nyi, 1848. a pesti országgyűlésen és a szabadság-
harczban; később több regényt irt; 1860. a tud. 
Akadémia lev. tagja, 1861. orsz. képviselő, 1869— 
71. lapszerkesztő. 1875. orsz. képv. és a nemzeti 
színház, 1885 — 87. a nemz. és opera szinház inten
dánsa, a fővárosi közmunkák tanácsának elnöke. — 
2) G é z a báró, a főrendiház tagja, szül. 1839. márcz. 
26. Aszódon. Csillagászattal foglalkozik, a m. tud. 
Akadémia tiszt, tagja. 

Podol, falu Csehországban az Iser m., 1866. jun. 
26. éjjeli ütközet a poroszok és osztrákok közt. 

Podola, község Nyitra m., 1191 lak. 
Podolia, nyugot-orosz kormányzóság, ter. 42.019 

km2, 2,516.618 lak. Főhelye Kamenez-Podolsk. 
Podolin, község Szepes m., 1634 lak. A 16 szepesi 

városok egyike. 
Podophyllum, növény a berberidák családjából. 

P. peltatum, májusi alma, vad czitrom, Észak-
Amerikában, gyöktörzse mérges, czitrom alakú 
gyümölcse ehető. Gyöktörzsének hatóanyaga a po-
dophyllinum, gyantás anyag, a gyógyászatban has
hajtóul szolgál. 

Podosje, hosszúszőrű, sürü, apró, egyenlő hosszú 
piheszőrrel fedett czobolygerezna. 

Podrágu, tengerszem a Fogarasi havasokban, a 
Nagy-Ucza (2431 m.) alatt. A sziklától körülzárt 
medenczében felhalmozott hótól nyeri vizét. 
Podvilk, község Árva m., 1565 lak. 
Podvoloczyszka, falu 3752 lak., Galicziában, 

osztrák végállomás a Volocsiszk-odesszai vonalon. 
Poe (pó), E d g á r Al lan , Amerika leghíresebb köl

tője, szül. 1809. febr. 19. Baltimoreban. Miután az 
egyetemről kizárták s a katonaságtól elszökött, az 
írói pályára lépett, több helyen lapot szerkesztett s 
kicsapongó és boldogtalan élet után f 1849. okt. 7. 
szülővárosában. Költeményei közül legismertebb »A 
holló« (ford. Szász Károly, ujabban Lévay József, 
a hires »nevermore« refraint »soha már«-ral adva 
vissza). Beszélyei, melyekben a phantastikus és bor
zalmas elem az uralkodó, nagyobbrészt szintén meg
jelentek magyarul (ford. Hang Ferencz). L. Szana 
Tamás, Nagy szellemek. 1870. 
Poéma (gör.-lat.), költemény, vers. 
Poena (lat.), büntetés; poenale, bírság. 
Poenitentia (lat.), a kath. egyházban a töredelem 

szentsége, mely az elkövetett bűnök meggyónását, 
megbánását s az elégtételt foglalja magában. 

Poésis (gör., >poiein« = csinálni, szószerint csi
nálmány), költészet (1. e.), költőiség. 

Poéta (lat.), költő; poéta laureatus, koszorús költő, 
I. laureatus. 

Poétika (görög), költészettan (1. e.). P o é t i k u s , 
költői, költőies. 

Pofa, az arcz két oldalsó tájékának boncztani el 
nevezése. 

Pöfeteg, lycoperdon, gombafaj a hasas gombái 
rendjéből. Á m é h s z é d i t ő p., I. bovista, lapitot 
gömbalaku, gyakran emberfejnyire megnő, átmérőji 
egész 45 cm. Gyenge korában ehető; azelőtt vérzés* 
csillapításra használták. Gyenge fehér húsa késóbí 
sárgásbarnás finom porrá változik, mely a gombi 
felpattanása után elszáll. 

Pofóka, dracocephalum, növény az ajakosak (la-
biatae) rendjéből. A d. canariense, czitromfű, a Ka
nári szigeteken és a d. moldavicum, török czitromfű, 
Oláh- és Törökországban, leveleit ideggyógyszerüí 
használták, dísznövények. 

Pogácsa, tepertős v. vajas tésztából készült kerel 
sütemény ; magyar étel. így nevezik egyes nyelw 
emlékeink a zsidók maczeszét. P o g á c s á s ünnep,* 
zsidók húsvétja. 

Pogány, a pagamis = falusi latin szóból, mely 
elnevezés onnan eredt, hogy a római és görög nd 
vallás a mind hatalmasabbá váló kereszténységS 
a városokból a falvakba szorult s parasztvajBB 
lett. A keresztes hadak idején a törököket is a p.-hoi 
számították s régi emlékeink is igy nevezik, m 
jelenleg csak a polytheistikus vallások követői^B 
vezik p.-oknak. De ez az elnevezés nem elég szabd 
tos, mert a polytheistikus vallások közt is vannJJ 
olyanok, melyekben sok a monotheistikus el 
pl. a brahmanismusban. 

Pogány, 1) K á r o l y , orsz. képv., szül. 1848.Nagd 
Enyeden. Jogot végzett, az erdélyi udvari kanczel-
láriából mint fogalmazó lépett 1867. a belügyminisz
tériumba, 1870. titkár, 1875 óta orsz. képviselBJ 
2) S á n d o r , országos képviselő, szül. 1842. Kenyér
mezőn, Máramaros megye. Ügyvédi vizsgát tetl 
mint megyei főszolgabíró működött, 1892. országos] 
képviselő. 

Pogány magyarok, tört. színmű Gabányi ÁH 
(1890. Kóczán-dijat nyert). 

Poggio Bracciolini (podzso bracso-) Gian F;-
r e n c z , hires humanista, szül. 1380. febr. 
ranuoveban Flórencz m., f 1459. okt. 31 
utazásai közben becses ó-klasszikus kézira: 
dezettfel. 

Poglizza, grófság, terület Dalmácziában a CetJJ 
folyó mentén, a XIII. szdban bevándorló magjJJ 
nemesek alapították s a legújabb korig nag} 
ságokat s bizonyos önállóságot élvezett. 
Pogodin M i h á l y P e t r o v i t s , orosz történetiről 

szül. 1800. nov. 23. Moszkvában, a hol tanár ésl 
pánszlávizmus hive, a moszkvai szláv egylet alapi
tója volt, f 1875. decz. 8. Igen sok történeti munkál 
irt s régi szláv tört. kútfőt adott ki. 

Pogrányi József , orsz. képv., szül. 1845. márci 
23., 1867. Komárom m. alügyésze, 1868. szolgabit 
1872. járási főszolgabíró, 1878. árvaszéki elnök, 
1892. orsz. képviselő. 
Pogson N o r m a n Róbe r t , csillagász, szül. 1S29. 

márcz. 23. Nottinghamban, előbb Hind assistens 
Londonban, 1861 óta a madrasi csillagvizsgáló 
igazgatója. Számos bolygót fedezett fel. 

Pohánka, polygonium fagopyrum, 1. czikszár. 
Pohárnokok, a középkori királyi udvartartásban 

a királyi asztalra szánt bor termelésével, kezelésé
vel és felszolgálásával foglalkoztak; élükön a kir. 
f ő p o h á r n o k (1. e.) állott. 

Pohárszék, polczos szekrény, kül. az ebédlő-terem
ben, edények, poharak eltartására. 
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• Pohók, gastropacha, lepkefaj a szövönczök (bom-
V bycida) családjából. Szőrös hernyói nagy gubókat 
I fonnak. Ismeretesek a tölgy p., nyárfa p.; a f enyő p., 
mg.pint, rengeteg számú hernyói néha egész fenyve-
I seket tesznek tönkre. A g. neustria, a gyümölcsfá-
I kat rongálja; petéit a fák ágaira gyűrűalakban rakja. 
I Pohorella, község Gömör m., 2464 lak. Dobsina 
I és Igló vasbányáinak anyagát feldolgozó vasgyár 
i á vasolvasztó. 
I Poikile (gör.), oszlopcsarnok falképekkel. 
[ Pnikilothermikus (gör.), változó hőmérsékü; e 

I
I névvel illetjük a téli álmot alvó állatokat (vakond, 
' mormota stb.), melyek hőmérséke 0°-ra is leszállhat. 
I Ellentéte a homoeoíhermikus, egyenlő hőmérsékü, 
I ilyen az ember. 
I Poil (francz., poál), haj, szőr, a posztó, bársony 
I szine ellentétben visszájával; p. de chévre (dö sévr), 
I az angorakecske szőre. 
I Point (francz., poén), pont; többese: points, sze-
I mek a kártyán v. koczkán. 
I Point de Gallé (poén dgál), kikötőváros Ceylon 

szigeten, 48.000 lak. 
I Point d 'honneur (francz., poén donor), becsület-
I teli dolog. 
I Pointe (francz., poént), előfok; éleznek csatta
llója, éle. 
I Pointeur (francz., poéntőr), szerencsejátékos, ki a 
I bankár ellenében játszik. 

Pointirozni (poén-), kipontozni, kiélezni. 
Points (francz., poén), varrott csipke. 
Poitiers (poátjé), Vienne francz. departement főhe

lye a Clain m., 37.000 lak. Akadémia (3 kar), szé
kesegyház. Bőr-, papir- és posztógyártás. Római és 
kelta régiségek. 732. P. és Tours közt Martell Ká
roly győzelme a mórokon, 1356. szept. 19. az ango
lok győzelme János király franczia seregén. Az 
ó-korban Lemonum v. Pictavium. 

r Poitou (poátú), régi franczia tartomány (herczeg-
ség), melyből Vendée, Deux-Sévres, Vienne depart. 

I alakultak. Főhelye Poitiers. 
Pojácza (ol., pagliaccio, bajazzo), a régi olasz szin-

Ipad egyik mulattató szereplője; bohócz. 
I Pojala, a finn hitregében a legszélsőbb északon 
I fekvő birodalom, a rossz szellemek hazája; ellentéte 
: Kaleva, a bőség és boldogság hazája. 

Pojana, község Krassó-Szörény m., 1090 lak. 
| Pojána-Ruszka, hegység, az Erdélyi havasok (1. e.) 
I Surián (második) vonulatának csapás-irányába esik. 
; Az Erd. havasoktól a Sztrigy völgye, a Retyezát-
I tói a Lajkány-Bisztrai völgyek, a Krassó-Szörényi 

hsgtől a Temes völgyülése választják el; é. felé a 
í Béga és a Maros mentén nyúló egykori neogen ten

geröböl-szorosok határolják. A neogen tenger csak-
i aem mai alakjában találta a -hsget, melyet minden 
! oldalról környezett; a nagy magyar medencze és az 

erdélyi harmadkori tenger összekötő szorosai a ros-
l'sovai hágón és a branyicskoi szorosnál vannak s a 
' Bukova-Zajkány közti Vaskapu szorosnál sejthetők. 

E harmadkori tengerek rétegei szegélyezik a kristá
lyos pala-hsget. Tömeges hsg, széles, gömbölyded 
hátakkal. Főcsúcsai: a Ruszka (1359 m. m.), Pad-

[ jes (1380 m. m.). 
Pok n e m z e t s é g , régi genusaink egyike, főfészke 

| a győrmegyei P. helység. A Dunán tul virágzott, de 
Szatmár, Kraszna és Torda megyékben is el volt 
terjedve. Körébe tartoznak az Abaffy, Megyesaljai 
és Moruzludni (Mórócz) családok. Wertner; Nemzet
ségek II. k. (1892.). 

Pók, 1. pókok. 
Póka, pulyka. 
Pókafalva, község Alsó-Fehér m., 1175 lak. 
Pókál la tok, pankányok (1. e.). 
Pökhendi, henczegő, hányiveti. 
Poklosság, 1. bélpoklosság. 
Pókok, araneina, ízeltlábúak a pankányok (arach-

noidea) osztályából. Fejtoruk, potrohúk nem izeit; 
csáprágonyaik átfúrt sarlóban végződnek, mely mé
regmirigygyei függ össze. Lábaik két fésűszerü ka
romban végződnek, melyek a háló szövésénél szere
pelnek. Potrohúkban vannak a szövőmirigyek, me
lyek a potroh alsó részén kissé kiálló 4—6 szövősze
mölcsben végződnek. A mirigyek által elválasztott 
váladék a levegőre jutva megannyi fonállá szilárdul, 
melyből fésűjökkel mesteri hálót fonnak. A szemek a 
fejtor homlokrészén vannak, számuk 8, ritkábban 
6. Szivük hátedény; a viszeres vér a potrohban 2—4 
tüdőben élenyül. Petéket raknak, azokat finom bu
rokba göngyölik s gondosan őrzik. Rablásból élnek, 
más állatok vérét szívják ki, mely czélból hálót sző
nek v. orozva támadnak. Az egész földön elterjed
tek ; több ezer faj ismeretes. Ásatag fajokat a boros
tyánkőben, egyeseket a harmadkorban találtak. Fel
osztásuk: 1) n é g y t ü d ő s e k , tetrapneumones, a 
madárpókok (mygalida) családjával; 2) k é t t ü d ő -
sek, dipneumones, a) s z ö v ő p ó k o k (sedentaria) a 
kerekhálósok, orbitelae (keresztes pók, epeira dia-
dema), tölcsérhálósok, tubitelae, kuszáithálósok, 
inaequitelae és ódalgó pókok, laterigradae, családjá
val; b) k ó b o r p ó k o k , vagabundae, a fürgepókok, 
citigrada (tarantella) és az ugrópókok, saltigrada, 
családjával. L. H e r m á n O t t ó Magyarország pók
faunája, Bpest. 

Pokol (szláv: puklu), a legtöbb nép vallásos fo
galmai szerint azon túlvilági, sötét hely, hol a gonosz 
ember lelke a földi élet után büntetésből tartózkodni 
fog. A keresztény felfogás szerint a gonoszok a 
p.-ban isten szemléletétől megfosztva, mindörökké 
szenvednek és kínlódnak. Különbözik tőle a purga
tórium v. t i s z t i t ó h e l y , mely »pokol tornáczának* 
is neveztetik, hol a kath. tan szerint ideiglenesen bűn
hődik azok lelke, kik megbocsátható bűnben haltak, 
mig a halálos bűnnel terhelt lélek a pokolba megy. 

Pokolgép, népies elnevezése a különféle szerke
zetű robbanó gépezetnek v. bombának. 
Pokolkő, salétromsavas ezüstéleg 1. ezüstkészit-

mények. 
Pokolsár , 1. Kovászna. 
Pokoltó, tó Magyar-Igennél Alsó-Fehér m., mint

egy 5 holdnyi terjedelmű, 4—5 öl mély; innen foly 
ki a m.-igeni v, Nagypatak, mely a Nagy-Ompolyba 
szakad. 

Pokol tornácza, 1. pokol. 
Pokolvar , carbunculosis, l é p f e n e (1. e.). 
Pokrócz, durva fonalú gyapjú, gyapot, juta szövet, 

takaróul szolgál. 
Pokupsko, község Zágráb m., 1092 lak. 
Pokutia , Galiczia keleti része a Dnjester, Pruth és 

Kárpátok közt, főhelye Kolomea. 
Pola, város Isztriában az Adriai tenger m., 23.000 

lak. Az osztrák-magyar monarchia megerősített fő 
hadi kikötője, tengerészeti arzenál, nagy raktárak, 
hajóműhelyek. Elénk fakereskedés. A római Pietas 
Júlia, állítólag 1350. Kr. e kolchisiak alapították; 
amphitheatrum. Augusztus és Roma temploma, Porta 
aurea maradványai. 

Polacca (ol.), táncz, 1. polonaise. 
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Polar v. poláris (lat.), sarki. 
Polar isat io , fénysarkitás, 1. sarkított fény. 
Polarisat io, e l e k t r o m o s , azon jelenség, hogy 

két elektród, melyet az áram megszakítása után ösz-
szekapcsolunk, az elsővel ellentétes (sarkított) ára
mot szolgáltat. Ilyen sarkított elektródokból össze
állított villamtelepek (akkumulátorok) kifogyás után 
ismét megtölthetők, ha áramot vezetünk le rajtuk. 

Polar iskop, készülék a fény sarkitásának meg
vizsgálására. 

Polder, az Északi tenger alacsony tengerpartján 
gátak által védett és a tenger szine alatt fekvő ártér, 
melyről a vizet levezető csatornákkal és vizemelő ké
szülékkel vezetik le, s így a megmivelésre alkalmassá 
teszik. 

Polemarchos (gör.), az athéni archonok egyike, 
ki a hadügyet vezette. 

Polémia (gör.), szellemi harcz, tollcsata, vita. Po-
lemíka, a vitázás művészete, kül. az egyházi tan 
megvédésének, a hitvitázásnak elmélete. Polemi
zálni, vitatkozni, vmely tárgy felett tudományos vi
tát folytatni. 

Polemikusok, a XVI. és XVII. szdbeli magy. iro
dalom hitvitázói, protestánsok és katholikusok 
<1. magyar irodalom). 

Polena, község Bereg m., 470 lak., ásványos sa-
vanyuviz-fürdő. 273 m. m. 

Polenta (ol.), kukoriczalisztből készült olasz nem
zeti eledel. 

Polgár , civis, hazai jogunk értelmében p.-ok voltak 
a szab. kir. városok nem nemes lakói, kik azonban 
a nemesekéhez sok tekintetben hasonló kiváltságo
kat élveztek; saját tanácsuk intézte ügyeiket és kü
lön törvényszékeik voltak. Ma p. egyértelmű az ál
lampolgárral; különösen azonban a középosztály 
tagjait értik e szó alatt. Vmely község p.-a alatt vi
szont azt értik, hogy az illető ama község kötelékébe 
tartozik. 

Polgárdi, község Fejér m , 3741 lak. 
Polgárháború, belháború, ugyanazon állam lako

sainak egymással való fegyveres küzdelme. 
Polgári házasság, c iv i lh . , az a házasság, mely a 

törvényesen kirendelt polgári vagyis állami hatóság 
előtt köttetik; van: 1) k ö t e l e z ő , midőn az állam 
csakis ilykép kötött házasságot ismer el jogérvé
nyesnek s itt a p. h.-nak meg kell előznie az egyházi 
esketést; — 2) f a c u l t a t i v , midőn a felek tetszé
sétől függ az egyházi v. polg. hatóság előtti házas
ságkötés; — 3) s z ű k s é g b e l i p. h., midőn a háza
sulandók csak akkor fordulnak a p. hatósághoz, ha 
saját lelkészük olyan okokból, melyeket az állam 
nem tekint házassági akadálynak, meg nem esketi 
őket. L. még házasság. 

Polgári iskola, 1. népiskola. 
Polgári jogok, v. szabadságjogok, rendesen tör

vényben nem biztosított, de a modern államban elis
mert közszabadságon alapuló a polgárok azon u. n. 
szabadságjogai, melyekbe beavatkozni és mel3'ek 
gyakorlását korlátolni az államnak nem szabad. Ilye
nek: a személyes szabadság, tulajdon sérthetetlen
sége, vallásszabadság, sajtószabadság, egyesülési, 
gyülésezési jog, kérvényezés és sérelememelés joga, 
jogegyenlőség, nemzeti egyenjogúság, tanszabadság. 
Egyes alkotmányok a p.-i j.-at törvénybe iktatták, 
nálunk egyeseket szintén törvény, de a legtöbbet al
kotmányunk szabad szelleme biztosítja a polgároknak. 

Polgári törvénykönyv, a magánjogi viszonyokat 
szabályozó és magában foglaló törvénykönyv. Ná

lunk évtizedek óta folynak az előmunkálatok megal
kotására és több javaslat el is készült, de törvénynyé1 
egy sem vált. Részben bíróságaink az osztr. ált. p.fl 
t.-et alkalmazzák 

Polgárjog, a nemzet tagjainak külön jogosítva- J 
nyai az államéletben. Ma e névnek nincs külonöJ 
jelentősége. A római jogban a ius civile volt ti 
polgári jog, mely a római polgár teljes jogát je-fl 
lentette. 

Polgármester , a szab. királyi és rendezett tanácsúi 
városok első tisztviselője. 

Polgárosodás v. p o l g á r i a s o d á s , civilisatio, a z j 
egyes népek és nemzetek jogi, vallási, erkölcsi és 1 
társadalmi viszonyainak köztörvények utján rende
zett állapota; megkülönböztetendő a m ű v e l ő d é s i 
tői (kultúra), mely azon tényezőket öleli fel, melyesH 
által az emberiség műveltségre telt szert. 

Polgárosí tás , ált. a polgárosodás terjesztése; küdB 
katonailag szervezett területeknek polgári kormány-B 
zat alá helyezése, p. a határőrvidék p.-sa. 

Polgárság, 1) a polgárok összesége bizonyos terü
leten v. körben; — 2) tagság vmely testületben, p. ] 
egyetemi p. 

Polhova, község Árva m., 1508 lak., a Szlamiczai 
völgyében. 

Polianthes, tubarózsa. 
Polichinelle (francz.), bohócz, 1. Pulcinella 
Polignac (-linyák) G y u l a Á g o s t A r m a n d Mi- , 

r ia , franczia államférfi, előbb gróf, később herczeg, 1 
szül. 1780. máj. 4., 1828. követ Londonban, 1829. 
miniszterelnök, 1830. jul. 25. ő irta alá azon alkot-J 
mányellenes kir. rendeleteket, melyek a júliusi fórra-1 
dalmát előidézték, aug. 15. elfogták, decz. 21. élet
fogytiglani börtönre Ítélték, 1836. nov. 29. kegyelmet \ 
nyert; t 1847. márcz. 22. Parisban. 

Poliklinika (gör.), vagyontalan bejáró betegek szá- .] 
mára berendezett ingyenes orvosi rendelő intézet. 

Póling, numenius, madár a szalonka-félék (scolo-| 
pacidae) családjából. A s z é l k i á l t ó p., n. arquatus^i 
nálunk elég gyakori. 

Poliosis (gör.), kóros őszülés. 
Politesse (francz., -tesz), udvariasság, finomság. . 
Politia (gör.), 1. rendőrség. 
Poli t ika (gör.), 1) általános államtudomán3r, vagyis 

azon tudomány, mely az állam keletkezésével, ala
kulásával, fejlődésével, feladataival, czéljaival, böl- I 
cseleti és történeti, legújabban természettudományi 
alapon foglalkozik, hogy megállapítsa az államszer-] 
vezet és államélet általános törvényeit. L. Kautzj 
Gyula, Politika; — 2) a gyakorlatban azon czélokl 
összesége, melyeket az állam v. egy államférfi elérni : 
törekszik; ily értelemben szólnak külső, belső, egy
ház-, kereskedelmi, közoktatási, nemzeti, udvari stb. 
politikáról. 

Polit ikai, közigazgatási; p.-kus, közügyekkel fog
lalkozó; eszélyes, furfangos. 

Politikai bűntett , ártörvényben tiltott oly csele
kedet, mely az állam rendje, biztonsága, alkotmá
nya, uralkodója ellen irányul és nélkülözi rendesen 
ama haszonleső v. aljas czélzatokat, melyek a kö
zönséges bűntettet jellemzik. E miatt enyhébben 
büntetik és különösen idegen államok nem kötelesek 
a p. b.-est kiadni. 

Politikai divatok, reg. Jókai M.-tól (1863.). 
Politikai jogok, az állampolgárok azon jogai, me

lyek az államhatalomban, tehát az állam politikai 
életében, a törvényhozásban (választás, választatás), 
a kormányhatalomban (cselekvő és szenvedő válasz-
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• tói jogosultság, az önkormányzat közigazgatása) 
• való részesedését biztosítják. 
I Politikus asszonyok, vigj. S z á s z K.-tól (1871.). 
I Politikus csizmadia, Jókai »Üstökös« ez. élczlap-
I jának közmondásossá vált alakja, a politizálás szen

vedélyének karikatúrája. 
I Politura, lenyes födő réteg fából készített tárgyak 
I felületén, 1. fényezés. 
I Poliziano (tkép. Ambrogini) A n g e l o , olasz költő 
I és humanista, szül. 1454. jul. 14. Montepulcianoban, 
[ Medici Ló'rincz barátja, 1480. a görög és római iro-

Rrtom tanára Flórenczben, végül u. o. kanonok; 
P 1494. szept. 24.; költeményéi: »Stanze per la gio-
Istra di Giuliano de' Medici« (befejezetlen, 1494.) és 
|»0rfeo« (pásztorjáték); fordított a kasszikus Írókból 
lés történeti művet is irt. 
I Polizza (ol.), biztosítási levél, kötvény. 

Poljana, község Belovár-Kőrös m., 1649 lak. 
[ Poljanica, község Zágráb m., 1231 lak. 

I
Polk J a m e s Knox, az é.-am. Egyesült-Államok 

11. elnöke, szül. 1795.; előbb ügyvéd és képv., 1844. 
K k , háborúban megszerzé CaliforniátsUj-Mexikót; 
(• 1849. 
Polka, kedvelt táncz, melyet 1830. a csehországi 

Elbeteinitzben egy Slezak Anna nevű parasztleány 
Italált fel s mely a benne uralkodó féllépéstől (pulka 
1= fele) kapta nevét; 2/i ütemben tánczolják. Fran-

czia tánezmesterek több alfaját képezték ki, minők: 
a p. mazurka, p. hongroise (magyar polka), p. á la 

.polacca stb. 
Poll (ang.), fej; jegyzék; szavazás. 

' Pollex (lat.) hüvelykujj; mint hosszm. = Via láb. 
Pollutio (lat.), magömlés, 1. ondófolyás. 

i Pollux, 1. Dioskurok. 
Polo, 1. Marco Polo. 

! Polonaise (francz.,-néz) v. p o l a c c a , daliás len
gyel táncz, 3U ütemben. 
Polonia (lat.), Lengyelország. 
Polonico, gabonamérték Triesztben = 24'7 1. 

I Polonina-Harmaneczlca, 1. Máramarosi havasok. 
Polonina-Runa, 1. Keleti Beszkédek. 

I Poloninka, csúcs 1625 m. m. Máramarosi hava
isokban. 
I Polonius, Shakespeare »Hamlet«-jében egy szűk 
i látkörü, n}'árspolgárias, öreg udvaroncz. 
I Polonka, község Gömör m., 2897 lak., vasgyár. 
I Polónyi Géza , orsz. képv., szül. 1848. Köröskény-
Iben Nyitra m. Jogot végzett, ügyvéd lett Budapes
ten, 1881 óta orsz. képviselő. 
I Poloskák, heteroptera, rovarcsalád a félszárnyuak 
| (hemiptera) rendjéből. A v e r e s l á b u p a l a c z k a 
I pentatónia rufipes, 10 mm. h., a hernyókat pusztítja; 
| más fajok, mint apyrrhocoris apterus, b o d o b á c s , 
I b u d a b á c s , a phytocorh punctatus, aph . nasatus, 
I ípent. oleracea és a p. baccarum, a kertekben tesz-
I nek kárt. A h á z i p., b ü d ö s féreg, cimex Uciula-
ttius, 5 mm. h., már a régiek ismerték. A XI. szdban 
j jelent meg Strassburgban, a hugonották elterjesz

tették, ma már mindenütt előfordul. Ellenszere: tisz
taság, rovarpor. 
Pölöske, község Zala m., 1280 lak. 

I Poltava (Pultawa), kis-orosz kormányzóság, ter. 
49.896 km2, 2.780.302 lak. Főhelye P. a Worskla m., 

142.000 lak. Élénk kereskedelem, évenkint júliusban 
'. híres vásárok. 1709. jul. 8. Nagy Péter győzelme 

XII. Károly svéd királyon. 
Pöltenberg Ernő , 1848/49-iki honvédtábornok, 

az aradi vértanuk egyike; idegen eredetű család iva

déka, szül. 1804. Bécsben. Mint hadapród lépett 
1830. a hadseregbe; 1832. hadnagy; a szabadság-
harcz kitörésekor kapitány volt. A magyar hadse
regbe lépve, 1848. őszén őrnagy s mindvégig részt 
vett a szabadságharcz egész küzdelmében. Kiválóbb 
szereplése a kápolnai ütközetnél (1849. febr. 26 — 
27.) kezdődik; nagy része volt a szolnoki, hatvani és 
az ezután következő győzelmekben. Ekkor már ezre
des és a 7. hadlest parancsnoka volt. Júniusban 
tábornok, Buda visszafoglalása után mint győri pa
rancsnokot Haynau bekerítette, de ő vitézségével 
utat tört seregének az ellenségen át. Világosnál 
Görgey parlamentairje gyanánt szerepelt. Az osztrá
kok kezébe kerülve, osztozott társai sorsában, 1849. 
okt. 6. Aradon bitófán, mint a sorrendben első, vé
gezve életét. Sirja ismeretlen. V. ö. Aradi vértanuk. 

Polt inik (orosz), félrubel. 
Pol t ron (francz.), pulya, gyáva; szájhős. 
Pol tura v. p o l t r a (tót: pol-turak, mely a 3 kraj-

czáros t u r a k felét jelenti), régi magyar pénz, mely 
másfél kr. értékű volt. Közm.: Hánykolódik, mint 
p'.-ás malacz a garasos kötélen. 

Poluciaccho (ol., polucsakkó), dalmát gabona
mérték = 133V3 1. 

Pólus (gör.), sark, tengely. 
Poluska, orosz rézpénz = '/* kopek = 0'3 kr. 
Poly- (gör.), összetételekben: sok. 
Pólya 1) J a k a b , közgazdasági író, szül. 1844. 

okt. 22. Szt-Andráson Békés m., jogot végzett, jogtu
dor és ügyvéd, később magánhivatalnok, 1882 óta 
számos nagy nemzetgazd. munkát irt s akadémiai 
pályadijat is nyert. Megírta a bpesti kereskedelmi 
bank félszázados történetét (Bpest 1892.). — 2) Jó
zsef, orvos, született 1802. január 1. Nagy-Sze-
csén, Bars m. A pesti kórházban működött mint 
másodorvos és az 1831. évi kolera alkalmával nagy 
szolgálatokat tett. Tapasztalatait József nádor kíván
ságára » Summa observationum de cholera orientali« 
ez. művében irta le. 1832. a kormány megbízásából 
Fiúméban tartott a choleráról előadásokat. A m. tud. 
Akadémia 1832. 1., 1858. r. tagjává választotta. Ér
demei vannak a műnyelv megállapítása körül is. 
t 1873. jun. 14. Pesten. 

Pólya, 1) tiszta flanelból, vászonból, mullból, or-
gantinból v. egyéb anyagokból készült néhány ujjnyi 
széles, több méter hosszú szövetcsík, melyet sebek 
körülkötözésére, megsérült testrészek rögzítésére stb. 
használnak. — 2) A csecsemők begöngyölgetésére 
használt szövet, mely ne legyen nagyon szűkre kötve. 

Polyaemia (gör.), bővérűség. 
Polyák, lengyel. 
Pólyán, község Szeben m., 3796 lak. 
Polyána hegység, az Osztrovszki Vepor hegy

csoportban; a Szalatna és Garam között szigetként 
álló trachit tömeg, körülvéve a Zólyomi medencze 
neogen rétegeitől. Központja a Polyána 1459 m. m, 
nyúló trachit tömege; több oldalágat bocsát. Szá
mos völgy szeldeli minden irányban. 

Polyána-Szinyák, az é.-k.-i Kárpátok (1. e.) Vihor-
lat-Gutin-Lápos trachyt vonulatának második tagja, 
az Ung áttörési völgye választotta el a Vihorlattól; 
ennek d.-k.-i csapás-irányában húzódik aLatorczáig, 
melynek szintén áttörési völgye határolja, folytatása 
a Borló Gyil felé. É.-ra a Polonina-Runától (é.-k.-i ha
tárkárpátok) a Túrja és Nagy-Pinye völgyei s az 
ezeket összekapcsoló Olenyovai horpadás választja 
el. A hget egy horpadása Polyanai és Szinyák cso
portokra osztja. Főbb csúcsok: Polyána 961 m., 
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Makaicza; a Szinyák hegységekben; Obavszki-Ka-
men 1007 m., Mencselik 992 m., Bili-Kamen 970 m., 
Dunanka 1014 m., Szredni-Vrech 981 m, 

Polyandria (gör.), többférjüség, már csak Ázsia 
egyes vidékein (Himalája, Tibet stb.) dívik. 

Polyarthritis (gör.), sokizületi lob, 1. izületi bán
talmak. 

Polybius, görög történész és államférfi, szül. Kr. e. 
212—204. közt, Megalopolisban, Árkádiában; elő
kelő szerepet vitt s 1000 honfitársával Rómába kül
detvén ott 17 évet töltött; azután bejárta az akkor 
ismert világ nagy részét; megírta Róma és tartomá
nyai történetét 40 könyvben, melyből csak az 5 első 
maradt ránk teljesen, f 112 Kr. e. 

Polychromia (gör.), többszinüség, különösen az 
ókortól kezdve egész a renaissanceig divott díszítése 
a falaknak tarka színekkel; ujabban megint felkap
ták, különösen a márvány-, agyag- és broncz-szo-
brászati tárgyakon (1. többszínű diszitmények kép-
magyarázatunkat I. kötet). 

Polychromikus, p. chromatikus (gör.), többszínű. 
Polychromographia (gör.), azon eljárás, mely sze

rint a kő- v. könyvnyomdasajtón több szint egy
szerre nyomnak. 

Polydeukes (lat.), Pollux, 1. Dioskurok. 
Polydipsia (gör.), fokozott szomj. 
Polydoros, görög szobrász Rhodosból, a Kr. u. 

I. szdban, Agesandrossal s annak fiával Athenodo-
rossal a Laokoon-csoportozatot készítette. 
Polyeder, sokoldalú lapok vagyis polygonok által 

határolt zárt szögletes test, minők pl. a jegecz alakok; 
közelebbi meghatározás a lapok száma által történik. 

Polyedrális számok, azon pontok számai, melyek 
vmely szabályos test szögletein, oldalvonalain és 
oldalsíkjain egymástól egyenlő távolságra állíthatók. 

Polyembryonia (gör.), több csirának előfordulása 
egy magban. 

Polygala Senega, növény a polygaleák rendjéből, 
szolgáltatja a senegagyökeret; dísznövény. 

Polygamia (gör.), többnejűség, el van terjedve nem 
csupán a mohammedánoknál, hanem sok más népnél 
is főleg Ázsiában. 

Polygén, Sólymos Béla kir. mérnök (szül. 1844., f 
1892.) irói neve. Mérnöki tanulmányait befejezve 
Angliába, onnan Szudánba ment, melyről később 
angol munkát irt. Haza térve ismeretterjesztő és tud. 
czikkeket irt P. névvel, főleg a Főv. Lapokba. 

Polyglott (gör.), soknyelvű ; polyglotta, soknyelvű 
mű, kül. több nyelvű biblia, melyben az eredeti szö
veg mellé több nyelven készült fordítások vannak 
csatolva. Ilyenek: a c o m p l u t u m i p., mely Alcala 
de Henaresben (lat. Complutum) nyomatott (1514— 
17., 6 köt.), az a n t v e r p e n i (1569—72., 8 köt.), a 
p á r i s i ( 1 6 2 9 —45., 10 köt.), s a legteljesebb lon
d o n i Walton-féle 10 nyelven (1657 — 69., 8 köt.). 

Polygon v. s o k s z ö g , több egyenes vonal által 
határolt egy sikban fekvő zárt alak az oldalok száma 
által közelebbről meghatározva; így: 3-, 4-, 5-szög. 

Polygonális számok, azon számok, melyeket az 
elsőrendű, 2, 3, 4 stb. különbséggel bíró arithmeti-
kus sorok folytatólagos összeadása által nyerünk. 

Polygynikus (gör.), soknejű, a számos himszállal 
v. bibeszállal ellátott virág. 

Polyhistor (gör.), sokat-tudó, oly tudós, ki a tu
domány igen sok ágában otthonos. 
Polyhymnia (gör.), a lantos költészet és a zene 

múzsája, komoly elmélkedő arczczal, jobb kezének 
mutató ujját ajkára helyezve ábrázolják. 

Polykarp (gör.), többszörösen termő növény. 
Polykephal (gör.), sokfejű. 
Polykleitos, görög szobrász, Sikyonból, Agelada. 

tanítványa, Phidias kortársa. Főművei: Héra szobra 
Argosban, Diadumenos, Doryphoros, Amazonok. 
Építészeti műve: színház Epidaurosban. 

Polyklinika, 1. poliklinika. 
Polykotyledonok (gör.), növények, melyek csirája 

látszólag több, mint kétszikű; főleg fenyőfajok. 
Polykrates, Ajakes fia; 537. Kr. e. Samosban ma

gához ragadta a hatalmat s nagy hódításokat tett: 
527. megöletett. Nagy pártfogója volt az irodalom
nak és művészetnek. 

Polymastia (gör.) a tejmirigyek számának rend
ellenes megszaporodása embernél v. állatnál. 

Polymeria (gör.), vegyületek, melyek hasonló ösz-.í 
szetétel mellett tömecssulyaikban különböznek. 

Polymerismus (gör.), a testrészek számának rend
ellenes megszaporodása. 

Polymorphismus (görög), azon jelenség, hogy 
egyenlő vegyalkatu testek eltérő alakokban jege-
czednek. 

Polynesia, az ausztráliai szigetcsoportok közös \ 
neve (Tonga, Samoa, Unió, Phönix, Manihiki, Fan-
ning stb.), lakói a malájokhoz tartoznak. 

Polyneuritis (gör.), s. neuritis multiplex, egymás
után több idegen fellépő ideglob. 

Polynikes, Oedipus és Jokaste fia; fivére Eteokles 
elűzvén őt Adrastos argosi kastélyba menekült, kinek 1 
leányát nőül vette és ez módot nyújtott neki. hogy a 
7 vezér alatt álló sereggel Theba ellen induljon. 
Eteokles ölte meg. 

Polynom (gör.), kettőnél több tagból álló mennvi-
ség, melynek tagjai + és — jelekkel vannak össz'e-
kötve; p o l y n o m i n á l i s t a n t é t e l , azon képlet, 
mely vmely p. hatványának fejlődését kifejezi. 

Polyomyelitis (gör.), kiterjedt gerinczvelőlob. 
Polyopia (gör.), kettős látás. 
Polyphemos, kyklops, Poseidon fia, Odysseus 61 

társát megemészté, Odysseus megvakította. 
Polyphon (gör.), sokhangu, sokszavu. Polyphonia, 

vmely zeneműnek többszólamusága, mely mellet: 
minden egyes hang megőrizze önállóságát. 

Polyporus, tapló. 
Polyptoton (gör.), azon stilisztikai alakzat, midőn 

ugyanazon névszó különböző esetben v. jelentésben 
ismételtetik, pl. Rózsánál rózsább, gyönyörűbb vala
mennyi gyönyörnél (Vörösmarty). 

Polyptychon (gör.), több lapra terjedő irat. 
Polypus (gör.), habarcz, pöfeteg, az orvostanba:: 

többnyire nyákhártyából kiinduló kocsányos daga
nat (nyák p., p. mucosus), leggyakrabban az orr-
üregben,^ méhben és a végbélben fészkel. Kezelése: 
eltávolítása műtét utján. 

Polysarcia (gör.), elhízás, zsíros elfajulás. 
Polyspermia (gör.), bő ondóelválasztás. 
Polysyllabum (gör.J) soktagu szó. 
Polysyndeton (gör.), stilisztikai alakzat, a kötőszók 

halmozása, pl. A folyamba tekintettünk, és alattunk .>-
felettünk, és bennünk is a menny volt (Kisfaludy S.). 

Polysynthet ikus (gör.), többszörösen összetett. 
P. v. t ö m k ö d ő n y e l v e k , az amerikai nyelvek, me
lyek egész mondatot (alany, tárgy, határozó) bele
olvasztanak az igébe. 

Polytechnika (gör.), az összes műszaki tudomá
nyok, beletudva a művészetek és mesterségek íze
sére vonatkozókat is. 

Polytechnikum (gör.), műegyetem (1. e.). 
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Polytheismus (gör.), sokisten-hivés, eredetileg az 
egyes természeti erőknek imádása, melyeket aztán 
személyesítettek s szellemi és erkölcsi hatalmakká 
alakítottak. Az ősi magyar vallás szintén p. volt (1. 
magy. vallás). Polytheista, sok istent hivő. 
Poíyuria (gör.), bő vizelés. 
Polyvacsúk, phalaris, növény a pázsitfélék (gra-

mineae) rendjéből. A n á d képű p., ph. arundinacea, 
gyakori; tarka csikós levelii válfaját kertekben mí-
velik. A k a n á r i p.,ph. canariensis, a Kanari szige
tekről származik, Közép- és Bél-Európában müvelik, 
magva madáreledelül, liszt-és kásakészitésre szolgál. 

Polyxena, Priamos és Hekabe leánya, Achilles 
arája, kinek sirján feláldozták. 
Pomadc (francz.), illatszerezett zsiradék, hajkenőcs 

(l. hajnövesztő). 
Pomagránát, gránátalma, 1. punica. 
Pomákok, a régi thrákok utódai, a Rhodope hegy

ségben lakó mohammedánus bolgárok. 
Pomáz, község Pest m., 3473 lak. 
Pombal (pónbál) S e b e s t y é n J ó z s e f C a r v a l h o 

e Mello, Oeyras grófja, marquis de, portugál állam
férfiú, szül. 1699. máj. 13. Soureban Coimbra m., 
1757. első miniszter, előmozdította a gazd. fejlődést, 
korlátozta az inquisitió hatáskörét, javította a jog
szolgáltatást és a közigazgatást, 1759. kiutasította 
a jezsuitákat Portugálból; f 1782. máj. 8. 

Pomerellia, vidék Németországban a Visztula és 
Persante közt. 
Pomeridian (olasz, a latin post meridiem-ből röv.: 

p. m.), délután. 
Pomerius, Temesvári Pelbárt (1. e.) szerzetes-irónk 

latin neve. 
Pommeránia, porosz tartomány a Keleti tenger 

mentén, az Odera Elő- és Hátsó-P.-ra osztja, ter. 
30.110 kma, 1.521.211 lak. Ny.-i részén termékeny 
lapály, k.-en dombos és homokos, sok sóval, állatte
nyésztés, halászat, hajóépítés. Feloszlik: Köslin, 
•Stettin és Stralsund kormánykerületekre. Főváros 
•Stettin. Nevét a pommeráni szláv néptől nyerte. 

Pomogy, község Mosón m., 1812 lak. A Hanság 
közelében. 

Pomologia (lat., gör.), gyümölcsészet. 
Pomona, Vertumnus neje, a rómaiaknál a gyü

mölcstenyésztés istennője. 
Pompadour (pónpadúr) J e a n n e A n t o i n e t t e 

P o i s s o n marquise de, XV. Lajos franczia király ked
vese, Lenormand főbérlő és Poisson asszony termé
szetes leánya, szül. 1721. decz. 29. Parisban, 1741. 
nőül ment Lenormand d'Estioleshez, szépségével 
magára vonta Lajos király figyelmét, 1745. megje
lent az udvarnál és 1'. marquise rangra emeltetett, 
csakhamar teljesen megnyerte a királyt s állam
ügyekben is nagy befolyást gyakorolt, kegyenczeit a 
legjobb hivatalokhoz juttatta; t 1764. ápr. 15. 
Pompe funébre (francz., pómp fünebr), temetkezés, 

gyászpompa; e n t r e p r i s e de p. f., temetk. vállalat. 
Pompeji, egykor virágzó és népes város Campa-

niában, 79. Kr. u. a Vesuv kitörése lávaréteg alá te
mette Herculanum és Stabiae városokkal együtt. 
1748. és kül. 1860 óta ásatásokat eszközölnek és 
az elpusztult város java része már fel van tárva s a 
régi római város nagyszerű látványát nyújtja. 
Pompejus, római plebejus család, melynek több 

tagja vált híressé. A legkiválóbb G n e j u s P . Mag-
nus, szül. Kr. e. 106., 83. Sullához csatlakozott s 
leányát nőül vette ; Sulla azonban mégis féltékeny 
volt reá s a harcztérről, hol P. diadalmasan műkö

dött, haza rendelte; minthogy ez engedelmeskedett 
a rendeletnek, Sulla a Magnus (nagy) czimmel jutal
mazta. Sulla halála után legyőzte Marius híveit s 
Crassussal elnyomta a rabszolgák nagy felkelését; 
70. consul; 60. Caesarral, kinek leányát nőül vette, 
megalakította az első triumvirátust; de később 
Caesar ellen fordult, ki 48. Pharsalianál megverte. 
P. Egyiptomba menekült, de még a hajón megölték. 
Egyik fia G n e j u s P. Magnus folytatta a harezot 
Caesar ellen, de 45. megveretett s megöletett. Másik 
fia, S e x u s P. Magnus később kibékült ugyan Octa-
vianussal, de 35. megöletett. 

Pompiers (francz., -pié), tűzoltók. 
Pomposo (ol.), a zenében: ünnepélyes, méltóságos. 
Pomum (lat.), alma; p. Adatni, Ádámcsutka, a 

pajzsporcz mellső kiálló része. 
Poncé (pondse), város Portorico spanyol szigeten 

38.000 lak. Kikötő, élénk keresk. 
Ponceau(francz., ponszó),skárlátvörösszinti festék. 
Poncé de León F r a y La jos , spanyol költő, szül. 

1527. Granadában; később egyetemi tanár Salaman-
cában, egy dalnak spanyolra fordítása miatt sokáig 
ült a? inquisitió börtönében, f 1591. aug. 23. Vallá
sos költeményeket irt, főleg ódái híresek. 

Poncelet (pónszlé) J á n o s Vik to r , franczia föld
mérő, szül. 1778. jul. 1. Metzben, 1838 — 48. tanár a 
párisi tudományegyetemen; f 1867. decz. 22. Vizke-
reket szerkesztett és több mechanikai művet irt. 

Poncianus históriája v. a »hét bölcs mester", a 
keleti mesegyűjtemények egyike, mely elterjedésre 
nézve vetekedik a szentirással; 1573. Bécsben meg
jelent magyar fordítása az első prózában irt világi 
elbeszélés nyelvünkön. A gyűjtemény »kerete« ez: 
P, császár második felesége hamisan bevádolja férje 
előtt mostoha fiát, a hét bölcs által tanított Diocle-
tiánt, ki nem hajlott csábításaira; a császár halálra 
itéli fiát, de a hét bölcs hét elbeszéléssel hét napig 
halasztja az Ítélet végrehajtását s a hetedik nap ki
világlik a királyfi ártatlansága. 

Pond, Németalföldön a kilogramm neve. 
Ponderabilia (lat.) sulylyal biró, mérhető anyagok. 
Pondicherry (-serri), a kelet-indiai franczia gyar

matok főhelye a Koromandel-parton, 40.000 lak. 
Kikötő, a főkormányzó székhelye. 

Pondoföld, brit védnökség alatt (1885 óta) levő 
terület Dél-Afrikában, ter. 11.120 km2, 150.000 lak. 

Pondró, kukacz, hernyó, féreg. 
Ponfick Emil , német orvos, szül. 1844. nov. 3. 

Majna m. Frankfurtban, 1867. orvos, 1868. Virchov 
segéde Berlinben, 1873-ban a kórboneztan tanára 
Rostockban, 1S76. Göttingában, 1878. Boroszlóban. 
A kórboneztan köréből számos fontos művet irt. 
P. kísérletei alapján tűnt ki, hogy a festanyagoknak 
szövetekbe való felvétele a sejtekhez van kötve. 

Pongau, a Salzach folyó regényes völgye, Salz
burgban, benne a Lueg-szoros. 

Pongrácz, s z e n t , Diocletian alatt 303. tizennégy 
éves korában vértanúhalált szenvedett; emléknapja 
máj. 12. (1. f a g y o s s z e n t e k ) . 

Pongrácz, 1) Á g o s t gróf, a főrendiház tagja, szül. 
1841. nov. 4. Gazdálkodik. — 2) K á r o l y gróf, 
orsz. képv., szül. 1832. márcz. 3. Bpesten. A had
seregben szolgált, 1870. őrnagyi ranggal a m. kir. 
honvédséghez lépett át, melyet nyugdíjba léptekor 
mint tábornok hagyott el; 1885 óta orsz. képv. — 
3) E m i l báró, iró, szül. 1842. febr. 13. Mohorán, 
Nógrád m. Beutazta majdnem egész Európát s utazá
sairól számos útirajzot irt. 1868. államszolgálatba 
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lépett a pénzügyminisztériumba. Irt regényt, elbe
szélést, költeményt, pénzügyi dolgozatokat; f 1886. 
Pongyola, kényelmes és könnyű reggeli v. esti 

öltözet; p o n g y o l a s á g , hanyagság, gondatlanság. 
Poniatovszki , 1) J ó z s e f A n t a l herczeg, saüL 

1762. máj. 7. Varsóban, 1792. a lengyel sereg fő
parancsnoka, 1807. hadügyminiszter Varsó nagy-
hgségben, 1809. az osztrákok elleni háborúban a 
lengyel csapatok vezére, 1813. I. Napóleon tábor
nagy gyá nevezte ki, ez év okt. 19. Lipcsénél a sereg 
visszavonulását kellett volna fedeznie, mely alka
lommal az Elsterbe fúlt. Emlékszobra Lipcsében. — 
2) J ó z s e f M i h á l y X a v é r F e r e n c z J á n o s her
czeg, szül. 1816. febr. 21. Rómában, 1854 óta Fran-
cziaországban, III. Napóleon senatorrá nevezte ki s 
több izben diplomatiai küldetéssel bizta meg; f 1883. 
jul. 3. Londonban. Több operát szerzett. 

Poniatovszki-féle csillagzat, P.-féle bika, tiz ne
gyed- és ötödrendü csillagból álló csillagkép a Kigyó, 
Cerberus és Ophiuchus között. 

Ponik, község Zólyom m., 1720 lak. 
Ponikvar i , község Zágráb m., 1212 lak. 
Ponikve, község Modrus-Fiume m., 1014 lak. 
Ponny, keletindiai számítási pénz = Vaa rúpia. 
Pönögei Kis P á l , Petőfi egyik költői álneve. 
Ponor, 1) község Alsó-Fejér m. 1183 lak. — 2) P., 

község Bihar m., 1118 lak. 
Ponor, (búvó) patak, az Aranyos mellékvize, a 

krajnai Pojk párja, támad az 1222 m. m. Furcito-
ritor nevű hegy tetején ős tőzeges mocsárban. Ma
gas völgyek, 1000 m.-nyi csúcsok közt kanyarodik, 
mig Ponor falunál a dolinát éri el; itt 10 m.-t bukik, 
a második fokozatról 24 m.-t esik a sziklás teknőbe, 
melynek fenekén lévő hasadékban (3 m. széles 1 m.m.) 
örvényelve, habbá törve tűnik el a viz. 6 kim. föld 
alatti ut után tetemesen meggyarapodva kerül elő, 
az Aranyosig megrakva a barlangból hozott höm-
pöly-kövekkel folj'ását. A kifolyás 10 m. gádort vájt 
ki; befelé menve a barlang kitágul s hátterében a 
magasból lezuhanó patak örvényt alkot. 

Ponorel , község Torda-Aranyos m., 1678 lak. 
Ponori Sándor , a kézdivásárhelyi törvényszék 

elnöke, szül. 1836. aug. 24. Hunyad m., Ponoron, 
1858. nagyszebeni tszki gyakornok, 1859*. tszki 
figyelő, 1861. erdélyi főkormányszéki fogalmazógya
kornok, 1862. hátszegi tszki ülnök s egyes b., 1872. 
puji járásbiró, 1887. k.-vásárhelyi törv. elnök. 

Ponori Thewrewk, 1. Thewrewk. 
Pons (lat.), hid; p. asinorum (lat.), szamarak hidja, 

segédeszköz (aprólékos magyarázat stb.) tudatlanok 
számára. 

Ponsard (pónzár) F e r e n c z , franczia drámaíró, 
szül. 1814. jun. 1. Vienneben, előbb a klasszikus tra-
goedia modern képviselője, később a polgári drámát 
művelte; f 1867. jul 13. Parisban. 

Ponson du Terrai l (-dü terraj) P é t e r A lex i s , 
franczia regényíró, szül. 1829. t 1871. Rémregényei
vel, melyek nagy része magyarul is megjelent, tűnt fel. 

Pont (lat. punctum), 1) mint Írásjel, a befejezett 
mondatok végére tétetik; — 2) a mértanban vonalnak, 
siknak, v. térnek egy képzelt helye, melynek kiterje
dése nincs; — 3) a zenében annak a hangnak, mely után 
áll, időtartamát felényivel nagyobbítja; — 4) vmely 
okmány v. czikk egyes szakasza. 

Pontacq, város Basses-Pj'renées franczia departe-
mentben 3000 lak. Bortermelés. P.-nak nevezték a 
németek a XVIII. szdban a bordeaux-borokat 

Pontafel, hegység Karinthiában, 810 m. mag., vas

úti határállomás az olasz l'dine felé; szemben veleJJ 
az olasz P o n t e b b a helység. 

Pont-á-Mousson (pont a musszon), város Meurthe« 
et-Moselle franczia departementben a Mosel r... j 
10.000 lak. A lotharingiai berezegek egykori egye- I 
teme; római régiségek. 

Pontarl ier (pontarljé), város Doubs franczia de;: 
tementben.a svájezi határon a Doubs m., 7000 lak. • 
Fontos erődje a neuenbürgi tó felé vezető hágóka^B 
őrzi. Elénk ipar, 1871. febr. 1. itt vonultak a franczia 
hadak a semleges svájezi területre. 

Pontebba, 1. Pontafel. 
Pontianak, maláji fejedelemség Borneo szigeteM 

hollandi fensőség alatt, főhelye P., 15.000 1. Kikötő, 
Pontifex (lat.), főpap. 
Pontificale (lat.), szerkönyv a kath. püspökök szá-M 

mára. Pontificalidk, a püspöki hivatalos öltözet, (*• 
pontifi calibus, ily hivatalos öltözetben. Pontificdl«i,U 
ünnepélyes misét (egyházi segédlettel) végezni. P 
tificalis v. püspöki mise, mely püspök-süveggel tar- 1 
tátik. Pontificalus, papi, kül. pápai méltóság. 

Pontini mocsarak, mocsárvidék az olasz ten 
parton Rómától dk.-re, 42 km. hosszú, 28 km. sze 
A régi római lecsapoló csatornát VI. Pius pápa á f lH 
totta helyre. 

Pontini szigetek, a Tyrrheni tengerben fekvő szi-H 
getcsoport, Gaetatól ny.-ra (Ponza, Parmarola, Zan-M 
nőne, Vantotiena), a római császárok idején erkölo^H 
telén nők számüzetési hetyéül szolgáltak. 

Pontius Pi lá tus , 1. Pilátus. 
Pontiustól Pilátusig, e mondás Lukács evanJM 

23, 6 —12. alapján keletkezett, s helyesen igy volnSM 
»Herodestől Pilátushoz* küldeni v. szaladgálni. 

Ponton (francz.), hidhajó; lapos, nyilt vizi járműM 
hadi hidak előállítására. 

Pontos, kis-ázsiai birodalom a Fekete tenger meiJM 
tén. Kappadokia é. része, fénykorát Nagy Mithridat^H 
alatt élte, később galatiai, polemoni és kappadokiJB 
P.-ra oszlott. Kr. u. az I. szdban római tartomán^H 

Pontosvessző, Írásjel (;), mely összetett v. köfB 
mondatok egyes részei közé tétetik. 

Pontremoli , megerősített város Massa-CarraaH 
olasz tartományban, 3000 lak. Püspökség, székesB 
egyház. A XII. és XIII. szdban köztársaság. A p.-M 
hágó neve La Cisa. 

Pontresinia, falu Graubünden svájezi kantonban ál 
l'iz Bernina lábánál, gyönyörű fekvése miatt sokaffl 
látogatják. 

Pontus (lat.), tenger; p. eitxinas, az ó-k 
Fekete tenger neve. 

Ponty v. p o t y ka, cyprinus, hal a pontyfélék (1. 
családjából. Fajai a k ö z ö n s é g e s p., c. cary 
4 bajuszszállal, szája tágas, vastagajku. Szereti a 
lassan folyó, zsiros, iszapos fenekű vizeket; ikrái
ideje május, június, egész augusztusig; egy nősténJJ 
200—250.000 petét «ak; a fejlődés gyors, harm? 
évükben ivarérettek.Eletük 10—12év, Buffon szei 
150 évig is elélnek. Vanna közöttük teljesen kifej
lődött ivartalan egyedek is ; ezek húsa különös 
ízletes. Tavakban való tenyésztésre kiválóan alkal
mas. Egész l'/a m. hosszura és 35 kg.-nyira megnő: 
elterjedt Európa, Ázsia, meghonosodott Jáva, ÉszadH 
Amerika, Ausztráa vizeiben. 

Pontyfélék, cyprinoidei, halak a nyilthólyaguaB 
(physostomi) alrendjéből. Állkapcsuk gyenge, fog 
lan; alsó garatcsontjuk fogakkal van ellátva. Ed 
vizi halak. Ide tartoznak a ponty (cyprinus carpio), 
az aranyhal (c. auratus), agkárász (carassius), a 
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czompó (tinca), a márna (barbus), a diszponty (rho-
j deus), a karcsú p., egri p. v. ökle (phoxinus laevis), 
-a keszeg v. száp (leuciscus), a fehérke (alburnus), a 
durda (abramis) és a gárda (pelecus). 
Pontyi, Bessenyei György »Philosophus« ez. víg

játékának egyik hires alakja, a szűk látkörü, régi 
divatú, minden ujitást ellenző, parasztos beszédű hét 
szilvafás falusi nemes typusa, Mokány (1. e.) ősképe. 

. Pony, lófaj, 1. Házi állatok I. Lovak ez. tábl. és 
képmagyarázatot I. köt. 987. lap. 

. Ponyvairodalom, népies irodalmi termékek, melye
iket vásárokon leterített ponyván szoktak árulni: 
népmesék, utczai dalok stb. L. népkönyvek. 
Pool (ang. púi), 1) játékbetét, 2) iparos, kereske-

delmi v. forgalmi vállalatok egyesülése a verseny 
megakadályozása v. közös nyerészkedés czéljából. 
Poole (púi) S t a n l e y L a n e , angol iró, szül. 1854. 

decz. 18. Londonban, Oxfordban tanult, nagy uta
zásokat tett Egyiptomban, Orosz- és Törökország
ban. Igen sok régészeti, numismatikai, tört. művet irt. 
Pópa, a gör. kel. egyház papjainak neve. 
Popé (póp) Sándor , angol költő, szül. 1688. máj. 

22. Londonban, f 1744. máj. 30. Twickenhamban. 
[Az angol költészet ugynev. franczia iskolájának feje; 
műveit előkelőség, világosság és humor jellemzik; 
legjelesebbek tankölteményei. »A műbirálatróN ez. 
tanulmánya magyarul is megjelent. (Olcsó ktár.) 
Popea Mik lós , karánsebesi gör.-kel. (román) püs-

;pök, a főrendiház tagja, szül. 1826. febr. 17. Hosszu-
láluban Brassó mellett, 1849—56. közigazg. tiszt
viselő, 1856. szerzet-rendbe lépett s még ez évben 
szentszéki titkár, hittud. tanár, 1864. szentszéki ül-

ilíök, 1870. érseki helynök, 1871. archimandrita és 
még ez évben püspök. 
Popelins (francz., poplen), könnyű, fényes félse-

iyemszövet; p. de l a i ne , tiszta fésügyapjuból ké
szített szövet. 

Popina-Velika, község Lika-Krbava m., 1438 lak. 
Popincz, község Szerem m., 1147 lak. 
Poplaka, község Szeben m., 2376 lak. 
Popocatepetl (= füstölgő hegy), 5420 m. magas, 

működő vulkán az anahuaei (Mexikó) fensikon. 
Popovics, 1) N i k á n o r , temesvári gör.-kel. püspök, 

a főrendiház tagja, szül. 1831. Kisfaludon Baranya 
m. Jogot és hittudományt hallgatott, 1860, mint vi-

Í
.gi pap a karlóczai szerb gymnasium tanára, 1862. 
lébános, 1865. tiszt, esperes, 1880. csurgói p'.ébá-
os, 1890. szerzet-rendbe lépett s csakhamar püspök 
tt. — 2) V a z u l , orsz. képv., szül. Ó-Becsén Bács 
[, Jogot végzett, hosszabb ideig járásbiró, 1878 óta 

orsz. képviselő. 
Poppelsdorf, falu Köln porosz kormánykerületben 

'Bonn m., 4000 lak. Gazdasági akadémia. 
Popper, 1) Ármin, báró, orsz. képv., szül. 1860. 

szept. 8. Nemes-K.otessóban Trencsén m. Jogi és böl
csészeti tanulmányokat végzett, 1892. orsz. képv. 
— 2) Dáv id , gordonkaművész, szül. 1845. jun. 
18. Prágában, u. o. tanult, 1868—73. a bécsi udvari 
opera első gordonkása, azután hosszabb időn át ne
jével, Menter Zsófia hegedüművésznővel, kitől utóbb 
elvált, körúton; Budapesten él. 
Poprád, rend. tanácsú város Szepes m., 1156 lak. 

A 16 szepesi városok egyike. A magas-tátrai kirán
dulók egyik fő állomása. Hozzá tartozik a Virág
völgy és Huszpark. A Kárpát-egyesület kárpáti-mú
zeuma; papirmalom, keményítő- stb. gyár. 
Poprád, folyó, a Magas-Tátrában ered s számos pa

takot felvéve a Dunajeczbe szakad; 133 km. hosszú. 

Poprádvölgyi vasút , engedélyeztetett 1887-ben 
90 évre, alaptőkéje 450.000 frt törzs- és elsőbbségi 
részvényekben, mely összegből azonban 206.800 frt 
még nincs kibocsátva. A pálya hossza 13'B km. és 
Poprádtól Késmárkig terjed. 

Popularis fiat.), népszerű, közérthető; a népnél 
kedvelt; popularitás, népszerűség, közkedveltség; 
popularizálni, népszerűsíteni, szélesebb körök előtt 
érthetővé tenni. 

Populatio (lat.), népesség. 
Populus (lat.), nép; p. romanns, a római nép. 
Por, 1) finoman elosztott állapotban levő szilárdtest, 

képződik elmállás, dörzsölés, ütés, őrlés, zúzás által, 
v. a vegyi munkálatoknál föllengités, kicsapás, meg
olvadt állapotban történt erős rázás stb. által; — 2) 
gyógyszeralak, melynél a gyógyszert mozsárban 
megtörik, majd megszitálják; oly anyagokat, melyek 
ily módon nem adnak elég finom port, porczellán 
csészében vízzel finom iszappá dörzsölik, felhígítják, 
felkeverik s megszűrik. 
Pór (ném. Bauer), paraszt (1. e.). 
Pór A n t a l , kanonok, történész, szül. 1834. okt. 

18. Esztergomban. Irt számos történelmi munkát a 
görög-, római és magyar történelemből. Főműve Nagy 
Lajos király élete (M. Tört. Életrajzok 1892.). A m. 
tud. Akadémia rendes tagja. 

Porács, község Szepes m., 1078 lak. Határában vas-
és rézérczek. 

Póráz v. j á r s z a l a g , azon szíj v. zsineg, melynél 
fogva a vadászebeket vezetik. Szólásmód: r ö v i d 
p.-ra fogni , szigorúbb fegyelem alá venni. 

Porcsalma, község Szatmár m., 1625 lak., a Sza
mos és Ecsedi láp közt. 

Porcsesd, község Szeben m., 1444 lak., a vörösto
ronyi szoros mellett. Környékén eoczen-féle durva 
mészben rendkívül sok kagyló, nummulit, őskori gyik-
fog fordul elő. A szorosra néző meredélyen barlang. 
-Porcsin, portulaca, növény a p. félék (portulaceae) 

rendjéből. Az o l a j o s p.,p. oleracea, Közép-és Dél-
Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában szá
mos változatban elterjedt konyhafüszer és főzelék: 
több faja szpbanövény. 

Porcz, cartilago, állati szövet; porczsejtekbőlssejt-
közötti áliományból áll; ez utóbbinak mineműsége 
szerint van üveg (hyalin) p., rost p. és reczés porcz. 
Ü v e g p. alkotja az ébreny csontvázának legnagyobb 
részét, a bordaporezokat, a gége gyürü- és pajzspor-
czát, a légcső, hörgők és orr porczait. R e c z é s p. 
alkotja a fülkagyló, Wrisberg- és Santorini-féle, a 
gégefedő kannaporcz és a hangszálak porczait stb., 
Ros t p. alkotja az ízület közötti p.-okat és a csi
golya közötti korongokat. 

Pörcz, némely vidéken a tepertő neve. 
Porczdaganat, chondroma, rostos, reczés v. üveg-

porcz elemekből álló álképlet. 
Porczellán, a porczellánföldből v. kaolinból ké

szített tárgyak neve, tulajdonképen Khinából szár
mazik. Gyártásánál a nyers anyagot iszapolás által 
tisztítják s az igy nyert tömegből a különféle edé
nyeket v. fazekas korongon idomítják v. sajtolják v. 
pedig öntik. Azután az idomitott és megszántott tár
gyakat kiégetik, majd finom földpát-porral kevert 
vizbe mártják, mire a még lyukacsos tárgyak a vi
zet magukba szívják, a por pedig finoman elosztva 
rakodik fölületökre. Ezután külön-külön tokokba he
lyezve a porczellánégető kemenczébe kerülnek, hol a 
por az edényeken megolvad, mi által felületök simává 
és fényessé válik. A p. tömege fehér, áttetszős, de 

90* 
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csak összesült s nem megolvadt. Hazánkban Heren-
den van nevezetes p.-gyár. Sokféle változata van: 
p á r i á n , sárgásfehér angol p., leginkább alakok elő
állítására; c a r r a r a , párián és kőedény között álló 
anyag, kevéssé áttetsző és az utóbbinál fehérebb stb. 

Porczellánfestészet, mázas porczellánra való fes
tés, mely rendesen virágokat, arcz- és genreképeket 
stb. ábrázol, a festéshez ásványi festékeket v. fém-
oxydokat használnak. A befestett darabok tokokban 
v. bödönökben az égető kemenczében az izzó hőnek 
egyszer v. többször kitétetnek, addig mig a festékek 
a mázzal megömledtek. A p. hazánkban is virágzik, 
továbbá Sévres, München, Drezda, Pétervár stb., 

Porczellánföld, kaolin (1. e.). 
Porczhártya, 1. szem. 
Porczika, vminek legkisebb része, ize. 
Porczszáj , chondrostoma, hal a pontyfélék (cypri-

noidei) családjából. A p a d u c z p., eh. nasus. Háta 
feketés-zöld, oldala és hasa ezüstszínű, hátuszonya fe
ketés. Egész K.-Európában, főleg a Dunában, elterjedt. 

Porczukor, színesre festett ezukorpor, sütemény 
behintésére, díszítésére szolgál. 

Pordenone (tkép. S a c c h i J á n o s A n t a l , Licinio-
nak v. Regillonak is nevezték), festő a velenczei is
kolából, szül. 1483. Pordenoneban, többnyire Velen-
czében élt, Tizian hatása alatt állott; f 1539. Szá
mos erőteljes színezésű, drámailag componált fres
kója van Cremonában, Piacenzában, Velenczében. 

Pőre, csupasz, félmeztelen; p.-re levetkőzni, az 
alsó ruháig mindent levetni s gatyában lenni. 

Poré hagyma, 1. hagyma. 
Pörge, felhajtott karimájú (kalap), felkunkorodó 

(bajusz). 
Porhanyi tó eke, töltögető e., cultivator, 1. eke. 
Porhanyósság , némely szilárd testnek azon tulaj

donsága, melynél fogva részecskéi elmállás, őrlés 
stb. folytán önmaguktól v. csekély erővel szétvá
laszthatok. 

Por isma (görög), következtetés; p o r i s t i k a , a 
mathematikai bizonyítás elmélete. 
Pork (ang.), disznóhús. 
Porkoláb (a német Burggraf-ból), 1) régen várpa

rancsnok, várnagy (Tinódinál: Jó vitéz Szondi 
György, benn porkoláb vala); — 2) börtönőr, régi 
büntető eljárásunkban az ítéletek végrehajtói, ka
tonaságnál a kaszárnyában a rend és szabadság
vesztésre Ítéltekre felügyelő altiszt: p r o fősz . P.-
f o g s á g , a fogságbüntetés, melyet a börtönőr helyi
ségeiben töltenek ki. 

Pörkölés , azon kohászati munkálat, midőn a ké-
neges érczeket alkalmas kemenczében v. a szabad
ban halomban a levegő szabad hozzáférése mellett 
hevítik, éppen a kén eltávolítása czéljából. A p.-nél a 
kén a levegő oxygénjével vegyül s kéndioxyd (S02) 
lesz belőle, mely v. elszáll v. kénsavgyártásra hasz
náltatik fel, az érezben volt fémek pedig oxydokká 
lesznek (oxydáló p.), illetőleg némely esetben, az 
u. n. e l s a l a k ' i t ó p.-nél, mindjárt vegyülnek a jelen
lévő kovasavval v. pedig az érezhez kevert konyha
sóban lévő chlorral; az utóbbi eljárást, t. i. a chlo-
r o z ó p.-t, az ezüstnek és aranynak lugzás általi 
nyerésénél alkalmazzák. 

Pörkölő kemencze, berendezés a pörkölés keresz
tülvitelére; 3 részből áll, egyik a tűzhely, másik a 
tér, hova a pörkölendő erezet kiterítik, harmadik a 
munkanyilás, melyen át vaslapátokkal forgatják az 
érczlisztet, hogy a levegő könnyebben hozzá férhessen. 

Pörköl t , apróra szeletelt marha-, disznó-, borju-

stb. hus sűrűbb huslével erősen füszerezv. 
gyár étel. 

Pörköl t érez, a pörkölésen keresztülment érez, 
mely a szükséges pótlék-anyagokkal keverve az 
olvasztóba kerül, v. a chlorozólag történt p.-nél a 
lugzásnak vettetik alá. 

Pornographia (gör.), fajtalan, érzékcsiklandó köny
vek, pornographus, ily művek írója. 

Pöröly, hámor (1. e.); gőzp . , kalapálásra való nagy 
vasdarab, melyet gőzzel emelnek; kisebb p.-t kall 
pácsnak neveznek. 

Pörölyhal , sphyma, zygaena, hal a czápák (squali) 
családjából. Feje lapos, két oldalt szélesre laputtj 
kalapácsszerű ; 3 m. hosszú. A Földközi, Atlanti és 
Indiai oczeánban él. 

Pörölymű, a fémeknek pöröly alatt való megdol
gozására szolgáló berendezés. L. hámor. 

Poronty, gyermek (megvetőleg); fogoly- e 
madárfi; a béka egyik fejlődési alakja, ebi hal. 

Poros, Kalauria sziget neve, főhelye P. 5< 
tengerészeti arzenál. 

Porosi tas (lat.), likacsosság. 
Poroskó, község Ung m., 1674 lak. 
Poroszka, apró és gyors lépésű ló, mely enn 

nem ráz; p.-kálni , apró, gyors lépéssel futni, üget™ 
Poroszkék, berlini kék (l. e.). 
Poroszló, község Heves m., 5012 lak. 
Poroszló, törvényszolga, ki a hatóság áltai 

egyéneket elfogja. Előfordul emlékeinkben (Bécsi ésj 
Müncheni codex) p o r o s z t ó alakban is s ezt r.éme-j 
lyek p e r o s z t ó r a magyarázták (Arany J.). 

Poroszország, királyság, a szövetséges német biJ 
rodalom vezérlő állama, ter. 348.354 kms, 29,959.388! 
lak. É. része jobbára az é.-német alföldhöz tartozik,! 
melyet helyenként a tenger áradásai ellenében gátak) 
védenek. Csehország felé az Óriás-hegység emelke
dik a lausitzi és glatzi hegység nyúlványaival, a 
déli középső részt a Thüringiai erdő és a Harz ágai! 
borítják, a bajor határon a Rhön és a Spessart van
nak. A ny.-i rész tulnyomólag hegyvidék, a Hunsrűck, 
Eifel és Magas Venn hegyekkel. A Rajnától k.-re 
húzódik a Taunus, Westerwald, Siebengebirgu 
Haarstrang, Teutoburgi erdő, Egge- és Weserhegy-j 
ség, Schleswig-Holsteinban homokiapály és mocsaras! 
vidék terül el, számos tóval. Tengerei: az Északi ésj 
Keleti tenger, melyekbe a főfolyók ömlenek, így: 
a Memel, Pregel, Visztula, Odera, Élbe, Weser, EmsJ 
Rajna (Majna, Lahn, Sieg, Ruhr, Lippe, Mosel, Saarj.j 
A k.-i részen sok tó és csatorna, az Óriás hegység! 
mentén és Nassauban gyógyforrások, Hannoverában 
nagy mocsarak. Az éghajlat általában mérsékelt és 
egészséges. A lakosok (86 lélek: 1 km2) németek, len
gyelek, mazurok, kaszubok, litvánok, dánok, csehek,] 
vendek, vallonok, vallásra nézve evang. (64'43%)1j 
róm. kath. (33'97°/o), zsidók (l"29°/o), más felekeze
tűek (0'8i°/o). A ipűveltség magas fokon ál!, ennek 
terjesztői 9 egyetem (Berlin, Boroszló, Bonn, Greifs-
wald, Halle, Königsberga, Göttinga, Marburg, Kiél), 
tud. (Berlin), képzőművészeti akadémiák (5), nép-, kö
zép-, tengerészeti, polg. iskolák, képezdék, lyceumok, 
theol.-bölcsészeti akadémia (Münster); műegyete
mek, zene-, bányászati, gazdasági, erdészeti akadé
miák, hadi akadémia, számos katona-képzőintézet, 
kereskedelmi és ipariskolák stb. Az ország 14 tar-j 
tományra (Heigolanddal) oszlik: Kelet- és .'•• 
Poroszország, Brandenburg,Pommerania, Pos 
lézia, Szászország, Schleswig-Holstein, Hannovera, 
Westfalia, Hessen-Nassau, Rajnatart., Hohenzollem; 
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•b Berlin város. Ezek 36 kormánykerületből álla
nak. Az államforma alkotmányos, a korona férfiág-

Bian öröklődik, jelenlegi uralkodó II. Vilmos. Az 
írszággyülés az urak házából (főrendek és a király 

i által kinevezett tagok) és a képviselőházból (432 tag) 
• áll. Főváros Berlin, 2. székváros Potsdam. 

G a z d a s á g i élet . A lakosság főfoglalkozása a 
^•dmivelés , mely a nép nagyobb felének nyújt ke-
Hpyeret és kül. virágzik Poroszországban, Posenben, 

Schieswig-Holsteinban és Hannoverában. Az összes 
területnek nagyobb fele szántóföld és kert, Va'/o-a 

•szőlő, ötödrésze rét és legelő és majdnem egy negye-
Kdét erdő borítja. Termelnek főleg rozsot (43 millió q), 
• zabot (27 millió q), árpát (10 millió q), búzát 
• (15 millió q), de a gabonatermés nem fedezi a szük-
•ségletet. Termelnek továbbá burgonyát, czukorrépát 
•főleg a szász tartományban), dohányt, komlót, lent, 
• kendert, bort (Rajna mentén, Mosel és Saale folyók 

•partjain az évi termés V* millió hl.), gyümölcsöt. Az 
erdészetet észszerűen űzik, de a nyert famennyiség 
- szükségletet nem fedezi. Az á l l a t t e n y é s z t é s 

• lágyon fejlett; az állatállomány 2'4 millió ló, 8'7 
•millió szarvasmarha, 15 millió juh, 6 millió sertés, 
I 1'7 millió kecske, virágzó a méhészet, a selyemher-

tenyésztés jelentéktelen. H a l á s z a t t a l (lazacz, 
• angolna, hering) is sokan foglalkoznak. A b á -
• n y á s z a t főfontosságu keresetforrás s a bánya-
I termékek értéke évenkint 200 millió frtra rug. Főbb 
• termékek: kőszén (főleg Sziléziában), barnaszén, vas-
[ érez, horgany (9 millió q h.-ércz), ezüsttartalmu 
[ ólomércz, réz (a legtöbb egész Európában, 5 mill. q) 

• ezüst, arany, kősó, borostyánkő. Az i p a r nagyon 
• kifejlődött, fő székhelye az ország déli és nyugati 

rezében van. A kisiparosok közt kül. sok a takács; 
l ' a gyári ipar virágzó. Egyes iparágakban (p. öntött 
| aczélgyártás) a világon az első helyet foglalja el, 

másokban csak Anglia és Belgium versenyeznek 
vele. Egyes városok (Berlin, Elberfeld, Essen) Európa 

• első gyárvárosai közé tartoznak. A főbb iparágak: 
• fém-, különösen vasipar (26 millió q vas), gyapju-
| szövetgyártás, pamutszövet-, selyem- és bársony-
•ipar, továbbá vászonszövés és posztógyártás; na-
I gyón előrehaladott még a vegyi ipar, bor, szesz, 
•bzukor, üveg, porczellán, kőedény, papir, dohány, 
•szivar és sör gyártása. Nagyon jelentékeny a hajó-
Képítési ipar is. A k e r e s k e d e l e m főleg saját árui-
l nak eladásával foglalkozik, de jelentékeny az át-
[ meneti k. különösen Oroszország, az osztrák-magyar 
I monarchia és a délnémet államok felé. A szárazföldi 
I kereskedelmet a jól hajózható folyók mellett mintegy 
i'23.000 km. vasútvonal (melyből 9/i0 rész az állam 
I tulajdona), hajózható csatornák, 65.000 km.-nyi 
• közút, 82 kereskedelmi kamara, számos jól szerve

zett bank és hitelintézet, és 1400 takarékpénztár 
I támogatja. A szárazföldi kereskedelem főbb helyei: 
I Berlin, Boroszló, Königsberga, Magdeburg, Majna és 

Odera-Frankfurt, Köln, Elberfeld stb. A tengeri ke
reskedelmet jelentékeny és jól kifejlődött tengerpart 

I és számos kikötő szolgálja. A főbb kikötők: Memel, 
I Danzig, Swinemünde, Stettin, Stralsund, Kiél, Altona, 
I Harburg stb. 

Tör téne t . A porosz állam hatalmának meg
alapítója Frigyes Vilmos, a nagy választófejedelem 
(1640—88). Utóda III. Frigyes (1688-1713) 1701. 

•jan. 18. Königsbergában mint I. Frigyes királylyá 
koronázta magát. II. Nagy Frigyes (1740 —86) sze
rencsés hadjárataival (sziléziai és 7 éves háború) 
és a nép anyagi és szellemi érdekeinek ápolásá

val P.-t nagyhatalommá emelte. II. Frigyes Vilmos 
(1786—97) alatt Lengyelország 2. felosztásakor 
nagy területet nyert, de a bázeli békében 1795. 
ápr. 5. a francziáknak kellett átengednie a Rajnán tul 
fekvő birtokokat. III. Frigyes Vilmos (1797—1840.) 
alatteleintemégrosszabbra fordult P. sorsa, a jenai és 
auerstádti szerencsétlen csaták után (1806. okt. 14.) 
a francziák lettek az ország urai, a tüsiti béke pedig 
(1807. jul. 9.) területének felétől megfosztotta. I. Na
póleon bukása után a párisi béke és abécsicongressus 
visszaadta előbbi birtokait. IV. Frigyes Vilmost kö
vette I. Vilmos (1858 óta régens), ki a szerencsés há
borúk hosszú sorát viselte; az 1864. dán háborút 1866. 
a porosz-osztrák-német háború követte, melyben P. 
megkapta Hannovera, Schleswig-Holstein, Messen, 
Nassau tartományokat és Frankfurt városát s feje lett 
az észak-német szövetségnek. Az 1870 — 71. franczia 
háború P.-ot Németország vezérlő államává tette. 

Poroszvörös , 1) hevítés által vörös színűvé váló 
sárgaföld; — 2) fernambukfából készített lakkfesték. 

Porotypia (gör.), másoló eljárás, melynél az ere
deti lap nem nyomtatott részén keresztül gázok jut
nak és vegyileg előkészített, sötét papirosra hatnak, 
s azt a niegfelelő helyeken színtelenítik, mig a többi 
része sötét marad. 

Porphyr , kőzet, sűrű, vörösbarna, néha zöldes, 
szürke alapanyaggal, melybe nagyobb jegeczek van
nak beágyazva (p.-szerű alkat), túlnyomó földpát-
tartalommal. Fajai: a k v a r e z p . (felsitp.), alap
anyaga (felsit) orthoklász és kvarcz, beágyazva 
u. ezek, ritkán sanidin, oligoklas, csillám; s z a r u p . , 
nagyon kemény, szálkás törésű; a g y a g k ő p . , alap
anyaga puha, csaknem földes; g o l y ó p . , gömbszerü 
alkattal. Vegyi összetételét illetőleg a p. a gránithoz 
hasonló, előfordul mint kitörésbeli kőzet; o r t h o -
k l a sp . , kvarcz-zárványok nélkül (Elfdal); f e l s i t k ő , 
zárványok nélkül, némelykor nagyobb kvarezp.-
telepek szegélyét alkotja; k v a r e z m e n t e s o r t h o -
k l a sp . , zárványai orthoklas, oligoklas, szarukő, 
csillám, épületkő, köszörülik is (Elfdal, Jekaterin-
burg, Kolywan), termékeny szántóföldet ad; malom-
kőp., likacsos, kvarczczal bekérgesedett kis üregek
től áthatott p. 

Porphyrbreccia, p o r p h y r t u f a , porphyrtörmelék-
ből álló kőzet, melyet agyagos, kovás kötőanyag 
ragaszt össze. 

Porphyri t , tömött, felsitszerü kőzet, mely porphyr-
szerüen belehintett oligoklas v. orthoklas kristályo
kat tartalmaz. Fajai a csillám és amphibol p. 

Porphyrogennetos (gör.), bíborban született, több 
görög császár, igy VII. Konstantin (1. e.) mellékneve. 

Porphyroid, szövetileg a porphyr és pala között 
álló kőzet. 

Porrigo (lat.), fejkosz, ótvar (1. e.). 
Pörsenés, a felhám kisfokú folytonossághiánya. 
Por ta (lat.), 1) kapu, ajtó; 2) a nemesi és régi 

jobbágyi belső telek a rajta lévő épületekkel, ez szol
gált századokon át a jobbágyok adózásának alap
jául; 3) m a g a s p. v. f ényes k a p u (p. ottomanica v. 
fulgida), a török kormány és diplomatia neve; ez 
elnevezés még azon időből származik, mikor keleten 
a városok és a fejedelmi paloták kapuja használta
tott törvénykezési helyül. 

Portabil is (lat.), hordozható. 
Portai (lat.), vmely épület főbejárata, a román és 

gót építészetben kiváló kiképződést nyert. 
Portálni (francz.), vmely személy v. dolog iránt 

előszeretettel viseltetni. 
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Por t Arthur (khinai nyelven lusunko), Khina leg
újabb hadi kikötője, 2*fa km. hosszú, 1V> km. szé
les, magaslatok veszik körül. A Peiho folyam torko
latát és Peking fővárost védi. A magaslatokon ka
szárnyák, fegyvertárak. 
Por ta te (ol), a hajón megérkezett árukról és az 

áruk átvevőjéről vezetett napijegyzék. 
Por ta t ivum (lat.), hordozható (pl. kis orgona). 
Por ta Orientális , Krassó-Szörény m.-ben, a Temes 

és Cserna folyók közti völgyi vízválasztón, Komijá
nál szép alagút van, melynek é. végét vaskapuval 
zárják el, hogy télen a szél tele ne hordja hóval. Ez 
alagutnál van P. 0. vasúti állomás. 

Porta Westphal ica (westphaliai kapu), hegyszo
ros Westfaliában, Minden város m., a Weser szeli át. 

Port-au-Prince (ó prensz), Haiti néger köztársa
ság fővárosa, 61.000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 
Por t de salut (francz. por dö szalu), finom fran-

czia sajt. 
Porte-épée (francz.), bojt, melyet a tisztek és al

tisztek kardjukon viselnek. Az osztrák-magyar had
seregben, vmint a honvédségnél a tisztek kardbojtja 
aránypaszomántból, az altiszteké rangfokozat szerint 
selyemből v. gyapjúból való. 
Portefeuille (francz., portföj), tárcza, levelek, raj

zok stb. elrakására; nagy bőrtárcza, melybe a pénz
intézetek értékpapírjaikat (váltóikat) rakják, innen 
átv. ért. az intézet birtokában levő összes váltók; 
miniszteri tárcza. 

Por téka, áru, áruczikk. 
Por t Elisabeth, kikötőváros a Fokföldön, 16.000 

lak., élénk kereskedelem. 
Porte-monnaie (francz. portmoné), pénztárcza. 
Por te r (ang.), sötét sör. 
Por teur (francz., -tőr), vivő, bemutató, az értékpa

pír tulajdonosa; papier au p., bemutatóra szóló ér
tékpapír. 
Portici (-esi), város Nápoly olasz tartományban a 

nápolyi öböl m., 13.000 lak. Részben a régi Her-
culanum fölött épült 

Port icus (lat.), oszlopos csarnok v. folyosó, mely 
v. külön áll v. az épülettel össze van kötve; az ó-ke
resztény bazilikánál az oszlopos előudvar. 

Port ier (francz., portyé), kapus, ajtónálló. 
Port io (lat.), rész, adag; népiesen: adó. 
Por t land (pórtlénd), 1) a La Manche csaternába 

nyúló angol félsziget Dorset grófságban, melyet a 
szárazfölddel földnyelv köt össze. Közte és Wey-
mouth kikötő-város közt a p.-i rév erődökkel és vilá
gító toronynyal; — 2) élénk kereskedelmi és kikötő
város Maine észak-amerikai államban 34.000 lak. és 
— 3) Oregon államban 18.000 lak. 
Port landczement, 1. czement. 
Port Louis, Mauritius brit sziget megerősített fővá

rosa 65.000 lak. Kikötő. 
Por t Natal , 1. Dúrban. 
Portó, 1. Oporto. 
Portó (ol.), szállítási dij, kül. a levél és csomag 

szállításának postadija. 
Por tó Alegre, Rio Grandé do Sul brazíliai tarto

mány főhelye a Jaeuhy és a Lagua dos Pátos m., 
45.000 lak. Kikötő, püspökség. 

Por tó bor, bíborszínű, csersavban gazdag, a bur
gundi borhoz hasonló, sajátságos zamatu bor, mely 
a Douro folyó partjain terem és nevét Portó kikötő
től vette, honnan világgá szállítják; tiszta p. nem 
kerül kereskedésbe, hanem mustszörppel keverik, 
bodzabogyóval festik és szeszszel vegyitik. 

Portoferrajo, Elba sziget megerősített fővárosa, 
4000 lak. A trónvesztett I. Napóleon székhelye 
1814. máj. 5. — 1815. febr. 26. 
Port of Spain (port of spén, Spanishtown), Trini

dad nyugat-indiai sziget főhelye, 32.000 lak. Kikötő. 
Portó Novo, franczia birtok az afrikai rabszolga

parton, hasonnevű főhelylyel. 
Portó Praya, a Zöldfoki szigetek fővárosa Saó 

Thiago szigeten, 12.000 lak. Kikötő. 
Portoré (Kraljevica), község Modrus-Fiume m., 

1104 lak. A Buccari öböl egy d.-k.-i bevágódásánáL 
A kikötő bejárata előtt magas sziklán a Frangepá-
nok vára, magas négyszegletű épület saroktornyok-: 
kai; udvarát köröskörül fedett és ivezett oszlopcsar-j 
nok környezi, közepén régi cziszterna, a Frangepáiv 
és Zrinyi czimerekkel. Jelenleg franczia jezsuiták1 

lakják. A Zrínyiek régi kastélya a városban áll, 
három emeletes épület, keskeny oldalával r,éz a ten
ger felé. Első udvarát oszlopcsarnok veszi körül, a 
nagyobbikon cziszterna van a Zrínyiek czimerével 
1671-től pálosok lakták, majd kaszárnya, most vá
rosház. Eg3'ik része templomul szolgál. P. hanyatll 
város, szép kikötője csendes, körülte romladozó rak 
tárak s kincstári épületek. III. Károly hadi kikötővé 
akarta tennni, de utóbb felhagytak a tervvel. 

Portó Rico (Puerto Pico), a Nagy-Antillákhoz tar 
tozó spanyol sziget, ter. 9620 km2, 810.934 lak. Igeo 
termékeny; dohány, ezukor, kávé, rum, gyapot fi 
kiviteli czikkei. Fővárosa San Jüan de P. 

Portó Santo, portugál sziget a Madeira csoporttól] 
é.-k.-re, 44 km-. 

Portrai t (francz., -tré), arczkép; p. festészet j 
arczképf, 1. arczkép. 

Port Royal des Champs (por roájál dé sán), czisJ 
terczi kolostor Versailles m.; a XVII. szdban a jan--
senismusnak egyik központja. 

Port Said, 1860. alapitottkikötó'város Egyiptomban] 
a Suez csatorna é.-i végénél, 25,000 lak. Elénk ke-1 
reskedelem. 

Pörtschaeh, nyaraló- és fürdőhely Karinthiában a 
wörthi tó mellett. 

Por tsmouth (-möth), város Hánts angol grófság
ban Portsea szigeten a La Manche csatorna mellett, 
159.000 lak. Anglia első hadi kikötője, arzenál,' 
óriási hajóműhelyek, hajófelszerelési czikkek, nagy] 
raktárak; tengerészeti akadémia és hajóépítési iskola.i 
Feloszlik P., Portsea, Southsea, Landport részekre. 
Közelében Kingsroom híres tengeri fürdő. 

Portugália, alkotmányos királyság, a pyrenei fél
sziget d.-ny.-i részén, ter. 88.872 km2, 4,306.554 lak., 
gyarmataival ter. 2,005.171 km2, 10,003.077 lak.' 
Spanyolországból benyúló hegyek ágazzak be, folyói j 
a Guadiana, Tajo, Douro, Minho; vannak termékeny 
lapályok. Az éghajlat mérsékelt, de földrengések 
gyakoriak. Tanügy: egyetem (Coimbra), orvosi aka
démiák, műegyetemek^ történeti és bölcsészeti tara 
folyam (Lissabon), tud., zene-, művészeti akadé
miák, gazdasági iskola, hadi- és tengerészeti akadé
mia, gremio litterario (Lissabon), nép- és középisko
lák. A lak. suev-román, castiliai és franczia, azon
kívül mór elemekkel vegyült nép, továbbá francziák, 
angolok, gallegok, kreolok, a r. kath. vallás az ural
kodó. Az államforma alkotmányos egyeduralmi 
királyság, a korona fiú- és nőágon egyaránt öröklő
dik, jelenlegi király I. Károly. Az országgyűlés (cor-
tes) 2 házból áll: a 154 tagú urak házából (élethosz-
sziglanra a király által kinevezve) és a képviselő
házból (173 tag). A védkötelezettség általános, de a 
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helyettesítés és a kiváltás megvan engedve; az or
szág 6 tartományra oszlik, főváros Lissabon. Kül
földi g y a r m a t o k (eltekintve az Azoroktól és Ma
deirától") Afrikában: 1,893.430 kma, 4,445.234 lak., 
Ázsiában: 19.666 km3, 849.665 lak. 
G a z d a s á g i élet . A földmivelés kevéssé fejlett, 

a minek oka a földbirtok egyenlőtlen felosztása; az 
összes terület 23°/o-a szántóföld, 2°/0 szőlőhegy, 
l7°/0 legelő és rét, 8°/0 erdő, középszerű években 
terem 3 4 millió hl. búza, 2'/s millió hl. rozs, l'a mill. 
hl. árpa és zab, 7'8 millió hl. kukoricza, 3'2 millió 
hl burgonya; a szőlőtermelés SŰ. ötvenes évek végén 
a különféle szőlőbetegségek folytán nagyon hanyat
lott, de most ismét emelkedik, az évi termés mintegy 
4 millió hl. Termelnek még olajbogyót, gesztenyét, 
czitromot, narancsot, melyből évenkint mintegy 350 
millió drbot visz ki. Az ál l a t t e n y é s z tés fejletlen; 
legvirágzóbb a juhtenyésztés, van sok kecske, sza
már, sertés. A b á n y á s z a t ujabban nagy lendüle
tet vett; bányásznak kénkovagot, rezet, ólmot, 'ónt, 
vasat, kőszenet, sót, márványt, petróleumot. Az 
ipar 1852 óta, mióta az iparszabadság uralkodik, 
nagyot haladt, főleg a gyapot-, gyapjú- és selyem
ipar, arany- és ezüstárugyártás, a dohánygyártás, 
fegyver, porczellán, üveg, papir és vegyi termények 
gyártása, hajóépítő ipara is jelentékeny. A ke re s 
kedelem többnyire kiviteli A főkivitel Anglia, 
Francziaország és Brasilia felé irányul. Fő kiviteli 
czikkek: italok (főleg bor), déli gyümölcsök; fő beho
zatali czikkek: gabona, gyapot, gyapjú, bőr, gyar
matáru. Az évi behozatal mintegy 40 millió milreis, 
a kivitel 28 millió millreis. A kereskedelmi hajóraj 
mintegy 470 hajóból áll, melyek űrtartalma 90.000 
m8. A kitelszükségletek kielégítésére 54 bank szol
gál, köztük a Banco di Portugál. A vasutak hossza 
2300 km., a táviró-vonalaké 5000 km. A pénzegység 
a reál = >/* kr., 100 reál (többesben reis) = 1 tos-
tao, 1000 reál = 1 milreis, 1000 milreis = 1 conto. 
A mértékek és sulyok a méterrendszeren alapulnak. 

T ö r t é n e t e . Régi lakói a lusitanok; 27. Kr. e. óta 
P. Lusitania néven római tartomány, a IV. szdban 
az alánok és suevek pusztították, 711 óta az ara
bok birták, kiketl. Alfonz (1112—85.) legyőzött, mire 
1139. királynak kiáltatott ki. A burgundi ház után 
I. János (f 1433.) személyében a nem valódi bur
gundi ág következett; a XV. szd óta kezdődik P. 
virágzás-kora, midőn merész tengerészei gyarmato
kat alapítottak Ázsiában és Afrikában; de a helyte
len politika hamar aláásta az ország jólétét. A spa
nyol uralom után a Braganza-ház került a trónra 
(1640.), 1807. a francziák foglalták el, kiktől csak 
1811. szabadult meg. 
Portugál nyelv és irodalom. A p. n y e l v a román 

nyelvekhez tartozik, tehát a latin leánynyelve. Leg
közelebbről a spanyollal rokon, de sziszegő és orr
hangjai, vmint egyes grammatikai sajátságai által 
különbözik ettől. A leglágyabb hangzatu a román 
nyelvek közt, kiejtését azonban nehéz megtanulni. 
Portugálián kivülbeszélikmégaKanariésAzori szige
teken, Brasiliában, Kelet-India néhány helyén s Afrika 
partjain. A p. i r o d a l o m kevés eredetiséggel dicse
kedhetik, nagyobbára idegen irodalmak visszhangja. 
Alapjellege az elégiái lágyság. Története 4 korszakra 
osztható. I. korszak:a. XIV. szdig tart s népköltési ter
mékeket, később pedig francziás szerelmi lyrát ho
zott létre. II. korszak: XIV — XV. szd, a spanyol 
befolyás kora; a királyok IV. Alfonztól egész Nagy 
Emanuelig egytől-egyig költők és énekesek. A leg

utolsó s legkiválóbb költő Ribeira (1515.). A prózai 
irodalom a világhírűvé vált »Amadis de Gaula« ez. 
lovagregénynyel indul meg (1350. körül). III. kor
szak: 1500—1750., a p. költészet virágzási kora, 
mely tetőpontját Luis de Camoensnál, a »Lusiádok« 
írójánál érte el. Utána teljes hanyatlás állt be. IV. 
korszak: 1750-től, a franczia klasszicismus uralmá
nak kora. Eredetibb hangokat csak Fr. Man. do Nas-
cimento (f 1819.) és Barbosa du Bocage (f 1805.), a 
legnépszerűbb p. költő költészetében találunk. Ujab
ban a p. irodalomBan is a nemzeti irány kezd felül
kerekedni s az irók lehetőleg szabadulni igyekeznek 
az idegen befolyások békóiból. Sikerrel működnek 
ez irányban : Almeida Garrett, Herculano de Carvalho 
és Feliciano de Castilho. 
Portugal-olaj , 1. narancshéj-olaj. 
Portulák,portulacca, 1. porcsin. 
Por tunus , a római kikötő-isten, a görögöknél Pa-

laemon vagy Melikertes. 
Por tus (lat.), rév, kitötő. 
Por tyázás , többnyire lovas katonákból szervezett 

csapatnak ide-oda kalandozása, hogy az ellenséget 
oldalt támadja, a sereghez intézett tudósításokat 
elfogja s az utakat elállja. 

Porubszky J en ő , a rózsahegyi törvényszék el
nöke, szül. 1854. május 10. Árva-Jablonkán. 1874. 
árvamegyei aljegyző, 1877. trsztenai joggyakor
nok, 1877. aljárásbiró, 1881. námesztói albiró, 
1881. országos képviselő, 1887. a rózsahegyi tör
vényszék elnöke. 

Pórus (gör.), likacs, a verejtékmirigyek nyilasa. 
Porzó, Ágai Adolf egyik irói álneve. 
Porzó, az irományok megszáradásának gyorsítása 

s széttörlés ellen való megóvására szolgáló finom 
érezpor, rendesen pyrit- v. galenit-por, mely a ned
ves irásra reá szóratik. 

Porzókék, 1. smalte. 
Porzószálak v. h ímek, stamina, a virág azon ré

szei, melyek a megtermékenyítő hímsejteket (virág
por) magukban foglaló portokokat tartják. 

Porzsolt (barátosi), 1) E r n ő , műépítész, szül. 
1856., részt vett Szeged reconstructionalis munkála
taiban; mint sportsman Magyarorsz. első »bajnoka«, 
megnyervén három egymás utáni versenyben a két 
angol mértföldes pályán a m. athletikai club "Cham
pion* czimét. — 2) G y u l a , szül. 1848., sportsman 
és sportiró, előbb min. titkár, jelenleg ügyvéd; 1868 
óta részt vesz a sportmozgalmakban, számos dijat 
nyert és szakezikket irt. — 3) J en ő , tanár és szak
író, szül. 1858.; fivérével Kálmánnal szerkeszti a 
Herkules szaklapot s az első magyar könyvet irta a 
korcsolyázásról (A k. kézikönyve). — 4) K á l m á n , 
iró, szül. 1860. nov. 19. Ludason, Heves m., tanul
mányait Kecskeméten s a bpesti egy. bölcsészeti ka
rán végezte; 1877 óta hirlapiró; 1881. a budapesti 
színházban a »Párbaj« egy felvonásos drámáját ad
ták. Számos novella-kötete jelent meg (Szerencsétlen 
furulyások, Viharos élet, Fürdői emlékek, Sport és 
szerelem, a két utóbbit németre is lefordították). Irt 
A testgyakorlati oktatás rendszere(1886.) ez. munkát 
s 1884 óta szerkeszti a Herkules ez. lapot, a testi ne
velés reformját sürgetve. Több naptárt is szerkesztett, 
a Dunántúli közm. egylet titkára s a Nemzet főmun
katársa; neje, szül. L u k á c s Juliska, kivel 1891. 
kelt egybe, a népszínház kedvelt drámai hősnője. — 
5) La jos , szakiró és sportsman, szül. 1850. Művei: 
A magyar labdajátékok könyve, A tornázás kézi 
könyve és Tornakártyák. 
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Posa m a r q u i s , Schiller »Don Carlos«-ának egyik 
főalakja, az emberi jogok és szabad eszmék ideális 
előharczosa. 

Pósa La jos , költő, szül. 1850. april 9. Radnóton; 
tanulmányait befejezve Szegeden hirlapiró és szín
házi titkár. Számos költeménykötete jelent meg. Ki
váló sikert arattak gyermekversei, melyekből szintén 
több kötet jelent meg. 

Posarevácz, l. Passzarovicz. 
Poschinger H e n r i k lovag, német iró, szül. 1845. 

aug. 31. Münchenben. Bölcsészeti'és jogi tanulmá
nyainak befejezése után 1876. német államszolgá
latba lépett és csász. titkos kormánytanácsos lett. 
Bismarckkal szoros érintkezésben állott és kiadta 
Bismarck herczeg diplomatiai levelezéseit 1851—59., 
továbbá a Bismarck gazdasági politikájára vonat
kozó okiratokat stb. Irt még számos pénzügyi és 
nemzetgazdasági művet. 

Pöscsap, liatheter, fémből v. kaucsukból készült cső 
a vizeletnek a húgyhólyagból való eltávolítására, a 
hólyag kiöblítésére, a húgycső tágítására, stb. 

Pose (francz., póz), állás, testtartás; hatásvadászó, 
mesterkélt magatartás. S á l o n de p., fényképészeti 
műterem. 

Poseidon (Neptunus), Kronos és Rheia fia, ki a 
tengeren uralkodik, hatalmának jelképe a 3 águ szi
gony (tridens), melylyel a hullámákat felzavarja s 
lecsillapítja. O okozza a földrengést (Enosichton), ne
jével Amphitriteval Aegae közelében lakik; ha sze
kerével a vizén végig vágtat, nymphák és szörnye
tegek úsznak körülötte. Szentelt állata a ló. 0 neme
sitette Árion és Pegasus lovakat. Oltalma alatt állot
tak a versenyjátékok; az isthmosi játékokat az ő 
tiszteletére rendezték. Zeushoz hasonlóan ábrázolják, 
de arczkifejezése komorabb. 

Posen, porosz tartom., ter. 28.957 km2, 1.752.094 
lak. Termékeny lapály, folyói a Warthe és Netze. 
Földmivelés, álattenyésztés, bányászat (vas, szén), 
ipar (üveg, posztó, bőr), kereskedelem. A lak. len
gyelek ás németek. Feloszlik Posen (ter. 17.508 kma, 
1,126.879 lak.) és Bromberg kormánykerületekre. 
Azelőtt Nagy-Lengyelország része. Fővárosa P. (len. 
Póznán), a Warthe m., 70.000 lak. Elsőrangú vár, 
középiskolák, siketnémák intézete, élénk kereskede
lem, kath. érsekség; fejlődött ipar, nagy könyvtár, 
több szép templom. 

Poseur (francz., pozőr), nagyképűsködő. 
Posilipo, hegy Nápoly közelében, benne a p.-i bar 

l a n g , vagyis 640 m. hosszú, állítólag Augustustól 
származó alagút. Abejáratnál az u.n. Vergi l ius-s i r , 
római columbarium. A hegyet nyaralók, kertek borítják. 

Posilovics G y ö r g y , zenggi és modrusi püspök, 
a főrendiház tagja. Budapesten és Bécsben végezve 
a hittani tanulmányokat, a zágrábi egyetemen a 
theologia tanára, később püspök. 

Positio(lat.), 1)állás, hadhelyzet; — 2) a logikában 
állítás, igenlés, ellentétben a tagadással, továbbá 
vmely positiv fogalomnak tételül felállítása (thema); 
— 3) a verstanban vmely rövid magánhangzónak 
oly helyzete, hogy két v. több mássalhangzó követ
kezik utána, mi által hosszúvá válik; — 4) tőzsdei 
ért. .az egyes üzérkedőnek v. az egész tőzsdének bi
zonyos időpontban fenforgó kötelezettségei. 

Posit iv, a negatívnak ellentéte, je le-)- ; egyszers
mind jele az összeadásnak is, mely esetben a hozzá
adandó mennyiség elébe helyeztetik. 

Posi t ivismus (ujlat.), azon bölcsészeti irány, mely 
a positiv ismeretekhez, az exact tudományok hatá

rozott tartalmához ragaszkodik, kül. Comte Ágost 
bölcsészete, ki mellőzve minden metaphysikai specu-
latiót, az emberi tudás egész körét a mathematika, 
astronomia, physika, vegytan, élettan és sociologia 
(positiv tudományok) szakmáiba foglalta s a psycho-
logiát mint az élettan legmagasabb részét, szintén 
természettudományi módszer szerint kívánja művel
tetni. P.-nak nevezik Mill Stuart bölcsészetét is, de 
kevesebb alappal. 

Posit ivisták, a positivismus (1. e.) hivei. 
Posito (lat.), föltéve, teszem föl; p., sed non con-

cesso, föltéve, de meg nem engedve. 
Posi tura (lat.), testtartás, állás. 
Positus (lat.), föltéve, teszem fö!. 
Possar t E r n ő , német színész, szül. 1841. máj. 11. 

Berlinben, 1873. főrendező, 1878. az udvari szín
ház igazgatója Münchenben, 1888 óta a Lessing-
szinházé Berlinben. Jellemszerepeket játszik. 

Possenhofen, helység Bajorországban München 
közelében, a starnbergi tó m., 141 lak. Miksa bajor 
herczeg kastélya és parkja. 

Possessio (lat.), birtok. 
Possessivum (lat.), birtokos névmás, 1. névmás. 
Possessor (lat.), birtokos, birlaló. 
Possibilis (lat.), lehetséges; p.-litas, lehetőség. 
Possibil isták, a franczia szoczialisták egy töredé

kének neve; határozott ellentétben vannak az anar
chistákkal s olyan gazdasági czélokat tűztek magok 
elé, melyek elérését lehetségesnek hiszik. 

Post (lat.), után, mögött. 
Posta, küldemények (levél, csomag, nyomtatvány, 

pénz stb.) állandó rendszeres továbbítására szolgáló
közintézmény, mely egyes államokban személyek 
szállításával is foglalkozik. A rendes p. intézmény 
első nyomára a perzsáknál akadunk, a rómaiaknál 
már fejlődött és Július Caesar által' hadihirek továb
bítására felállított lovaskatonák intézményétől (positi 
equites) ered a neve is. Az ó- és középkorban p. in
tézmények csak meghatározott egyének v. testület, 
első sorban a közigazgatás érdekeit szolgálták. Az 
első mindenkinek rendelkezésére álló postát 1516. 
létesítette Thurn Taxis Mátyás gróf I. Miksa német 
császár ösztönzésére Bécs és Brüsszel közt. Hazánk
ban a p. intézmény első nyomára ugyancsak a XVI. 
szdban akadunk, mikor I. Ferdinánd Thurn Taxis. 
Mátyás grófnak a magyar birodalomra nézve is 
megadta a postaállitás jogát. A Taxis család 1612. 
jogosítványát királyi beleegyezéssel Magni Károly 
olasz nemesnek, ennek fia pedig 1623. Paar J. Kris
tóf báró stíriai főpostamesternek adta el. Mária 
Terézia 1743. a Paar családtól a p. feletti intézke
dést évi 66.000 frton megváltotta, de a p. igazgatá
sát és kezelését csak 1813. vette át teljesen az állam. 
Az 1715: XXII. t.-cz. szerint p.-mesterré csak magy. 
honos nevezhető ki, az 1790/1: XXII. t.-cz. a p.-ügy 
kezelését a helytartótanácsra bízta, tényleg azon
ban a magy. p.-ügy az>osztrák p.-igazgatóság alatt 
állt 1867-ig. Ekkor a p.-ügy a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztériumba osztatott be, ds 
1881. jan. 1 óta a közmunka és közlekedési, illetve-
1S89 óta a kereskedelemügyi minisztérium hatáskö
rébe tartozik, hol a p. és evvel egyesitett távirdaügy 
kezelésére külön szakosztály áll fenn (1. kereskede
lemügyi minisztérium). E szakosztályok közvet
lenül alárendelt hivatalai a postajárati iroda, az. 
országos posta és távirdag-azdászati hivatal, a min., 
posta- és számvevőség és a központi p. és t.-pénztár 
(1. egyébként »posta és távirdaszerkezet«). Ap. szál-
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litás részint az országutakon e czélra berendezett 
kocsin, küldönczszekeren, avagy kisebb forgalom és 
távolság mellett lóháton v. gyalog, részint vasúton, 
részint vizén történik. A postai küldemények vas
úton való szállítása körül az 1867. vámszötvetség-
ben elfogadott 1851. vasúti üzletrend irányadó, mely 
szerint a vasút köteles egy nyolczkerekü v. két 
négykerekű kocsit és a postakezelőt ingyen, minden 
további kocsit mértföldenkint számított jutányos 
áron szállítani; de a helyi érdekű vasutak a p. in
gyen szállítására nem köteleztetnek (1880: XXXI. 
í.-cz.). Folyókon a p. szállítást* a Dunagőzhajózási 
társaság, tengeren a » Adria* és osztrák Lloyd köz
vetíti. A magyar posta szállít levelet (250 gr.-ig, ül. 
belföldön 500 gr.-ig, portomentes hivatalos levelet 1 
kg.-ig), levelezőlapot, nyomtatványt (czimszalaggal 
átköt ve v. nyitott borítékban v. levélalakra összehaj tva 
lezáratlanul 1000 gr.-ig, külföldre 2 kgr.-ig), áru
mintát 350 gr.-ig, Németországba csak 250 gr.-ig, 
csomagot, pénzeslevelet, postautalványt, közvetít p. 
..uínvételt és p.-i megbízást. A keresztkötésü nyom-
tatványszállitást mérsékelt díj m. 1850., a p. utal
ványozást szintén az ötvenes évek elején hozták be. 
A levelezőlap használata 1869. kezdődött, még pedig 
először az osztrák-magyar monarchiában. A külfor-
galomban a p. szállítást eleinte minden állammal 
külön kötött egyezmények biztosították, 1874. okt. 
9. azonban létrejött a nálunk 1875: VIII. t.-oz-kel 
beczikkelyezett berni egyetemes p. szerződés, mely
nél fogva Európa összes államai Francziaország 
kivételével, továbbá az Egy.-Áll. és Egyiptom mint a 
szerződést aláiró államok a leveleknek p. hivatalaik 
közt való kölcsönös kicserélése végett á l t a l á n o s 
p. egy le t név alatt egységes p. területté alakultak. 
A berni p. szerződés tovább fejlesztése az 1878. jun. 
1. aláirt és az 1879: XIV. t.-cz.-kel beczikkelyezett 
párisi p. szerződés, melynek alapján az általános p. 
egylethez Francziaország és még több más állam 
csatlakozott és így az n e m z e t k ö z i p. e g y l e t t é 
lett, melyhez ma már úgyszólván a föld minden ál
lama tartozik (világp.-egylet). Az egyletnek egysé
ges portótételei vannak: 25 centimé (10 kr) közön
séges levélért 15 gr.-onként, 10 centimé (5 kr) leve
lezőlapért, 5 centimé (3 kr) nyomtatványokért és 
árumintáért 50 gr.-onként. A p. hivatalok v. állami 
intézetek (állami p.) v. kisebb helyeken magánválla
latok (nem kincstári p.), melyeket az állam pályá
zat utján szerződésileg ád ki, az igy alkalmazott 
közegek p o s t a m e s t e r e k n e k neveztetnek. A p. 
egyes államokban a távirdaszolgálattal van egye
sítve, ami főleg pénzügyi okból (személyzet- és helyi
ség-megtakarítás) történik; nálunk a két szolgálat 
egyesítését 1887. eszközölték, mi már az első évben 
közel Va milliónyi megtakarításra vezetett. 

Postabélyeg, levélbélyeg (1. e.). 
Postadijszabás, a postára adott küldemény szállí

tásáért fizetendő dijak rendszeres áttekinthető ösz-
szeállitása. 
Postaegyezmény, az államok között kötött szer

ződés a postaküldemények szállítását illetőleg; leg
fontosabb a nemzetközi postaegyezmény, 1. posta. 
Postaegylet, ál talános, 1. posta. 
Posta- és távirdai szaktanfolyam, Baross Gábor 

miniszter által 1888. Budapesten felállított közleke
désügyi tanfolyam ága, a posta- és távirdatiszti és 
közigazgatási személyzetnek elméleti kiképzésére. 
A kisebb minősültségü segédtisztek kiképzésére az 
egyes posta- és távirdaigazgatóságoknál tartanak 

tanfolyamokat. A postamesterek kiképzésére egyes 
posta és távirdahivataloknál van időnkint tanfolyam. 

Posta- és távirdai szervezet, a legfőbb magyar 
postai hatóság a kereskedelemügyi minisztérium; 
mint középhatóságok neki vannak alárendelve a Bu
dapesten, Kassán, Nagyváradon, Kolozsvárott, Pé
csett, Pozsonyban, Sopronban, Temesvárott és Zág
rábban székelő posta- és távirdaigazgatóságok. A 
posta- és- távirdaigazgatóság élén az igazgató áll;, 
mellette működik a tanácsos, titkár, felügyelő, fogal
mazó, segédfogalmazó, mint közigazgatási személy
zet. A kezelési szolgálatot a posta- és távirdahiva-
talok látják el, melyek személyzete, a kezelési sze
mélyzet (főtiszt, tiszt, segédtiszt, kezelő, gyakornok,, 
szolga) az igazgatóságnak van alárendelve. A köz
igazgatási személyzettől a jogvégzettség, a kezelési 
személyzettől az érettségi vizsgálat, illetve 4 közép
iskolai osztály vmint a szaktanfolyam sikeres elvég
zése kívántatik. 
Posta-főnök, a posta- és távirdaigazgatóság előter

jesztésére a kereskedelemügyi miniszter által kincs
tári postahivatal vezetésével megbízott hivatalnok. 

Postaforgalom. Magyarországban 1891-ben 4373 
postahivatal működött, ugy hogy 72.3 km2 területre és 
3925 lakosra egy-egy postahivatal jutott. Az alkal
mazott személyek száma 1891-ben 14.105 volt. A 
magyar posta a legújabb kimutatások szerint éven-
kint 276 millió küldeményt szállít. Ezek közt van 
120 millió levél, 37 millió levelezőlap, 23 millió 
nyomtatvány, 2 millió áruminta, 68 millió hírlap, 12 
millió postautalvány, 198.000 postai megbízás, 11 
millió csomag, 2Va millió pénzes levél. A közvetített 
küldemények összes értéke mintegy 2395 millió frt; 
csak a postautalványok utján közvetített összeg 
385 millió frtra rúgott, míg az érkezett utánvételek 
23 millió, a megbízások 7 millió frttal szerepelnek. 
Régebben a posta kiterjedt személyszállítással fog
lalkozott, jelenleg ezen üzletág a vasúthálózat ki
építése folytán jelentőségét egészen elvesztette. 1891. 
a postán szállított utasok száma alig 13.000 volt. 

Postagalamb, 1. galambposta. 
Postahajó, gyorsan közlekedő gőzhajó személy- és-

podgyászszállitásra, melyet postaszállitásra is fel
használnak. 

Postai megbízás, a postahivatalnak adott megha
gyás, okmányon alapuló v. számlával, nyugtával 
igazolható követelés behajtására. Egy p. m.-sal kü
lön-külön okmányok alapján egy adóstól vagy egy 
helyben lakó több adóstól több követelés is beszed
hető, de legfeljebb öt. Egy p. m.-sal legfeljebb 500' 
frt behajtása kérhető. Dij: feladó fizeti az ajánlott 
levél diját, melylyel az okmányokat a megbízandó 
postahivatalhoz küldi, ez pedig a beszedett pénzből 
okmányonkint 5 krt és az utalvány diját vonja le, a 
melylyel feladónak elküldi a beszedett összeget. 

Postakényszer , a postaintézmény kötelezettsége a. 
kellőleg bérmentesített és előírás szerint csomagolt 
postaküldemények szállítására vonatkozólag és ezzel 
összefüggőleg az állam azon joga, hogy a levelezés 
és hírlapok szállításából minden más egyént kizár
hat (posta-regale). 

Postakötelék, az egymással postaszerződésben 
álló államok által alkotott egyesület. 

Pos tamentum (lat.), lábazat, alzat, oszlopláb. 
Postamester , a kisebb postahivatal ellátására szer

ződésileg alkalmazott egyén; az állam csak azt al
kalmazza, ki magyar honpolgár, a középiskola 4 
osztályát és a p.-i tanfolyamot sikerrel elvégezte. 
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Postán marad (poste restante), postai küldeményre 
irt megjegyzés, melynek czélja, hogy a küldeményt 
a postahivatal ne közegei által kézbesítse, hanem 
mindaddig,migaczimzett nem jelentkezik, megőrizze. 
Ha az ilyen jegyzettel ellátott küldeményért a czim-
zett 2 hónap alatt nem jelentkezik, a küldeményt v. 
a feladónak visszaküldik, v., ha az ismeretlen, meg
semmisítik. Ajánlott levélnél, csomagnál, utalványnál, 
értékes küldeménynél a poste restante küldeményért 
jelentkező tartozik személyazonosságát igazolni. 

Postaregale , 1. postakényszer. 
Postaszerződés, két v. több állam közt a postai 

küldemények szállítására vonatkozólag kötött egyez
mény, legnevezetesebb a világposta-egyesület, mely
hez a világ minden czivilizált állama csatlakozott s 
mely lehetővé teszi, hogy levelek az egész világra 
egyenlő díjazás és feltételek mellett küldessenek. 

Postatakarékpénztár , apró megtakarítások elhelye
zésének megkönnyítését, a takarékossági hajlam ál
talános fejlesztését czélzó intézmény, mely a posta
hivatalok közvetítését veszi igénybe. A p. intézmé
nyét először Anglia léptette 1860. életbe, jelenleg 
van p. még Magyarországon, Belgiumban, Franczia-
országban, Németalföldön, Olaszországban, Ausz
triában, Japánban. Magyarországban a p. az 1885: 
IX. t.-cz. alapján kezdte meg 1886. febr. 1. műkö
dését, 700 közvetítő hivatallal, melyek száma azon
ban immár mintegy 4000-re nőtt. Eleinte csak taka
rékbetét elfogadásával foglalkozott, de az 1889: 
XXXIV. t.-cz. alapján a oheque- és clearing-forgalmat 
is üzletkörébe vette és magyar értékpapír vételével 
is foglalkozik. A p. élén az igazgató áll, mellette 7 
tagú tanács működik, javasló, felügyeleti és ellenőrző 
hivatással. 

Postauta lvány, a pénzküldés legolcsóbb és legké
nyelmesebb módja. A p. igénybevételével elküldendő 
összeget a feladás alkalmával a postahivatalnál le
fizetik, ez aztán a feladó által kiállított utalvány át
küldésével a rendeltetési postahivatalnak meghagyást 
ad az összegnek a czimzett részére való kifizetésére. 
Egy utalványnyal legfeljebb 500 frt küldhető. A 
pénzküldésre (belföldre és Ausztriába) rózsaszínű, a 
külföldre sárga űrlap szolgál, mely a postahivata
loknál kapható. A belföldön adó és illeték befizeté
sére azonkívül még külön űrlapok vannak. 

Post bili (post note), 5 font sterlingről vagy ennél 
nagyobb összegről szóló, lát után 7 napra fizetendő 
váltó, melyet a Bank of England és az Orange köz
társasági Bloemfontain Bank a postahivatalok által 
a megfelelő ellenértéknek készpénzben való lefizetése 
ellenében magukra intéztetnek. 

Postdébit (francz., -bi), a sajtó termékeinek, hírla
poknak, folyóiratnak stb. postán való szállítása; a 
külföldi hírlapoknak Magyarországba való szállítása 
a kereskedelemügyi miniszter engedélyétől függ, ki 
azt meg is vonhatja. 

Poste restante (francz., posztresztant), postán ma
rad (1. e.). 

Posteri (lat.), utódok; p.ora, utóbb történtek; pos-
teritas, utókor, utóvilág. 

Post festum (lat.), ünnep után, azaz elkésve. 
Posthi t is (gör.), a fityma belső lemezének lobja. 
Pos thumus (lat.), helyesebben poslumus, utószü

lött, méhbenhagyott, árván szülött, atyja halála után 
született gyermek. Opera postuma, a szerző halála 
után kiadott művek. 

Postil la (lat.), bibliai fejezetek (perikopák) fejtege
tései, melyeket a templomokban amazok után (post 

illa) adtak elő; most ált. prédikácziós könyv, kül. 
otthoni ájtatosságra. 

Postil lon (francz., posztilyón), postakocsis; p. 
d ' a m o u r (p. damúr), szerelmi küldött, szerelmes 
levelek kézbesítője. 

Postl iminium (lat.), hazatérés; jus p.-i, a római 
jognak azon intézménye, melynél fogva az ellenség 
által elfogott római polgár, ki e fogság következté
ben polgárjogát elvesztette, azt ismét megszerezte, 
pusztán a hazatérés ténye által. 

Postludium (lat.), utójáték az orgonán. 
Post nubila Phoebus (lat.), felhők után a nap, 

borura derű. 
Postnumerando (lat.), utólag fizetendő. 
Posto (ol.), szilárd állás (a hareztéren). 
Postposit io (lat.), rag, képző, névelő. 
Post remum (lat.), az utolsó, végső. 
Postscriptum (lat.), rövid. p. s., utóirat. 
Postula tum (latin), közvélemény, kívánalom; a 

mennyiségtanban oly feladat, melynek megoldása 
magából a feladatból következik; a bölcsészetben 
Kant szerint oly erkölcsi eszmék (erény, szabadság, 
halhatatlanság), melyek be nem bizonyíthatók, de a 
gyakorlati ész szükségképen követeli őket. 

Post urbem conditam (lat.), a város (Róma) ala
pítása után; a római időszámítás Róma alapításával 
(754. april 21. Kr. e.) kezdődik. 
Pöstyén, község Nyitra m., 4643 lak. A Vág part

ján s részint kis szigetjén fekszik a hires fürdő. Több 
fürdőépület a szigeten van. A bő kénes hőforrások 
sok iszapot is raknak le; az ivóforrás legmelegebb 
hőmérséklete 60 — 65° C. A források fő alkatrésze: 
kénsavas káli, kénsavas nátron, kénsavas mész és 
szénsavas mész, konyhasó, chlormagnezia, szén
savas magnezia, szénsav és kénköneg. 

Posvány, legkiterjedtebb neme a puhaföldnek, benne 
a föld nemcsak vízzel vegyes, hanem felületét rende
sen az u. n. p.-viz fedi; jellegzi továbbá buja nád, 
sás, káka és zsombékos növényzet; a nálunk előfor
duló nagy p.-ok távolról kiterjedt náderdőkhöz ha
sonlítanak. 

Posza-homok, futó homok (I. e.). 
Poszáta v. c s i p k e m a d á r , sylvia curruca, madár 

a zenérek (sylviidae) családjából; fülemüle nagyságú, 
felül szürkésbarna v. kékes-hamuszürke, alul fehér; 
4—6 fehéres-zöld, olajzölddel finoman foltozott tojást 
rak. Csalogató hangja olyan, mint mikor kavicsokat 
vernek össze. 

Poszméh v. p ö s z ö r , bombus, rovar a méhek csa
ládjából, zömök teste sürü szőrrel fedett. A nőstény 
rejtekben kitelel s tavaszkor uj, kevéstagu államot 
alakit. Fajai a b. íerrestris fekete-sárga övekkel, pot-
roha vége fehér; továbbá a b. lapidarms és b. mus-
corum. 

Pöszméte v. p i s z k e , e g r e s , k ö s z m é t e , ribes 
grossularia, cserje a piszkefélék (grossularieae) csa
ládjából. Gyümölcse fehiressárga v. vörös, mogyoró 
nagyságú, sokmagvu bogyó; ize édes. Levele kerek, 
2 — 5 karélyu, ágai tüskések. 

Pószogó, blaps mortifaga, bogárfaj, 1. blaps. 
Pöször, bombus, 1. poszméh. 
Posztó, gyaratolt gyapjufonalból készített szöve

dék; többnyire angol szövőszéken szövik, aztán, 
hogy a fonalak nemeződjenek és a szövet tömöttebb 
legyen, kallózzák és rothadt vizelettel, szapannal v. 
kallófölddel kezelik, hogy zsírtartalmától megfosszák. 
Erre kiszárítják, takácsmácsonyával felborzolják, 
megnyírják, decatirozzák (üres hengerek felett erősen 
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kifeszítve, vízgőz hatásának teszik ki), sajtolják és 
kefélik, mi által szép, állandó fényt nyer és ha viz 
éri, nem lesz foltos. A p. finomsága a mejjék- és 
ontókfonal minőségétől függ. A mejjékfonalak száma 
finom p.-ban 3000—4000, durvában 1200-1500. 
A p.-t rendesen festett gyapjúból készítik, de gyak
ran csak a kallózás előtt v. azután festik meg. A ke
resztbe szőtt.p. c ro i sée , a gyapotlánezfonallal biró 
p. f é l p o s z t ó . Nevezetesebb p.-k: a doeskin, kazs-
mir, kalmük, düffel stb. A legfinomabb p.-t Angliában 
il.eeds, Wiltsbire, Huddersfigld), készítik; kifejlődött 
p.-ipara van Németalföldnek, Franczia- és Német
országnak, továbbá Cseh- és Morvaországnak. Ha
zánkban is készítenek durvább p.-t. Hazai p.- és 
gyapjúszövet-gyárainkat 1. gyapjuáruk. 

Poszvék S á n d o r , a soproni ág. hitv. ev. lyceum 
igazgatója, szül. 1839. jun. 20. Sopronban. Hittud. 
tanulmányait Jenában végezte, 1861. lelkész, 1S69 
a középvasi egyházmegye főesperese, 1877- óta a 
soproni lyceum tanára, 1889 óta igazgatója. A szak
irodalom terén működik. 
Pot (francz., po), bormérték, Marseilleben 1'0S7 1., 

Brüsszelben 1'35 !., Antverpenben 1'374 1.; p. de v in 
(podvén), borravaló, megvesztegetési kísérletből adott 
ajándék. 
Pot, folyadékmérték, Svájczban l'/s 1., Norvégiában 

0 965 1., Dániában 0'966 1. 
Pótadó, j ö v e d e l m i , 1. jövedelmi p. 
Potage (francz , -tázs), husieves zöldséggel. 
Potemkin (potyem-) G e r g e l y A l e x a n d r o v i t s 

herczeg, orosz tábornagy, szül. 1739. szept. 16. 
Smolenszknél, 1776. mint testőrtiszt II. Katalin czárnő 
kedvese lett és nagy befolyást gyakorolt az állam 
bel- és külügyeire, 1783. meghódította Krímet és 
1787. a czárnőt, ki e tartományt beutazta, csalárdul 
tévútra vezette a nép vagyonosságát illetőleg, mert 
a romban heverő falvakat a távolból ugy mutatta be 
neki, mintha nagy jólétnek örvendenének (P.-féle 
f a l v a k ) ; f 1791. okt. 16. 

Potenczirozni (lat.), hatványozni, fokozni. 
Potentatum (középlat.), hatalmasság, uralkodó. 
Potentia (lat.), erő, képesség, hatalom; orvosilag 

nemi képesség; a mathematikában hatvány (1. e.). 
Poleníialis, a mi hatni képes, de hatását még nem 
gyakorolja; p. e r é ly , 1. erély és elektromos p. 

Potentialis függvény, azon felsőbb mennyiségtani 
függvény, melynek diftérentialisa által vmely tömeg
nek bizonyos pontban való vonzó hatása kifejezve 
van; értéke azonos a differentialis hányadossal, 
melynek számlálója a tömegrészecskék összege, ne
vezője ped ezeknek távolsága ama bizonyos ponttól. 

Potenza (azelőtt Basilicate), a p. olasz tartomány fő
helye, a Busento m., 18.000 lak. Püspökség. 

Póteskü, nem teljes bizonyíték kiegészítésére a bi
zonyító félnek odaítélt eskü, melynek letételével a 
bizonyíték teljessé válik. így egy tanú vallomása 
mellé a tanuállitó fél, könyveinek tartalma mellé a ke
reskedő tehet p.-t. 

Potestas (lat.), hatalom, a rómaiaknál kül. azon 
hatalom, melyet az atya, mint a család feje, családja 
tagjain gyakorolt. 
Pótfedezet, a bankár által nagy árcsökkenés alkal

mával követelése biztosítására kért fedezet, melyet 
ha a fél szolgáltatni nem akar v. nem tud, speculatió-
jából kizökken. 

Pothenot-féle feladat, a földméréstanban azon fel
adat, hogy a mérőasztal segítségével három hozzá-
férhetlen pont ismert helyzetéből vmely másik, a me

zőn adott pont ismeretlen helyzetét csak szögmérés 
által meghatározzuk. Pothenot franczia akadémikus 
ismertette 1692. 
Póthitel, az államháztartásban a rendes költség

vetés keretén kívüli költségek, kiadások fedezésére 
igénybe vett hitel. 

Poti (Phasis), megerősített kikötőváros Kutais orosz 
kormányzóságban, a Rión torkolata m., 4000 lak. 
Potidaea, korinthusi gyarmat Chalkidike Pallene 

félszigetén, Kr. e. 429. az athéniek elpusztították; 
romjain épült Kassandreia. 

Potifar, az egyiptomi pharao testőrfőnöke, kinél 
Jákob fia, József, rabszolga volt; P.-né el akarta csá
bítani Józsefet, és mikor ez nem sikerült, bevádolta 
férjénél, ki börtönbe vetteté. 

Potio (lat.), ital; folyékony gyógyszeralak. P. Ki
veri, czitromsavval közömbösített szénsavas nátrium 
szénsavdús oldata. 

Potior temporo e tc , 1. prior tempore. 
Pótkávé, kávépótlék (1. e.). 
Potoczky Alfréd gróf, osztrák államférfi, szül. 

1817., 1867—70. földmív. miniszter az u. n. polgár-
minisztériumban, 1870—71. miniszterelnök, 1875 — 
1883. Galiczia helytartója, f 1889. 
Potom, nagyon csekély, jóformán semmi, pl. p. 

á r o n , igen olcsón, majdnem ingyen; p.-ba ment a 
fáradsága = veszendőbe, kárba; p. ember = ha
szontalan. 
Potomac (-mék), hajózható folyó E.-Amerikában, 

az Alleghany hegységben ered, Maryland és Virginia 
közt a határt alkotja, a Chesapeake-öbölbe torkol. 

Potom-ár, 1. potom. 
Potosi, Bolíviának egykoron népes városa, jelenleg 

12.000 lak., a Cerro de P. gazdag ezüstbányák 1545 
óta kiaknázva. 

Potpourri (francz.), egyveleg. 
Potroh, abdomen, az ízeltlábúak (arthropoda) hasa. 
Pótságai időszaki forrás, Alsó-Pótsága (Torda-

Aranyos rn.) közelében kopár mészszirtek közül, egy 
jelentéktelen nyílásból, időnkint földalatti morajtól 
kisérve viz ömlik ki s 10—15 percznyi folyás után 
ismét eláll. 

Potsdam, a brandenburgi p. kormánykerület (ter. 
20.638 km2, 1,404.960 lak.) főhelye a Havel m. 
54.000 lak. A porosz királyság 2. székhelye; közép
iskolák, képezdék, hadi és kadettiskola, altiszti is
kola. Nagy fegyvergyár, élénk ipar, szép paloták, 
középületek és terek; brandenburgi kapu, királyi 
várkastély, helyőrségi templom. Közelében Sanssouci 
és több más királyi palota. 

Potsefstroom, város a dél-afrikai köztársaságban 
a Mooi River m.,"2000 lak. 

Pótszer, surrogatum, vmely nyerstermék pótlására 
használt, annál csekélyebb értékű anyag. 

Pott Á g o s t , német nyelvész, szül. 1802. Nettel-
redeben (Hannovera), 1833 óta tanár Halléban, az 
összehasonlító nyelvészet egyik úttörője; f 1887. jul. 
6. Számos nyelvészeti és néprajzi művet irt. 

Póttartalék, az állandó hadseregek szervezetében 
a véderő azon része, melyhez tartozók jelentéktelen 
testi fogyatkozásuknál fogva besorozlatnak ugyan, 
de a rendes szolgálati időre nem kötelezettek v. pedig 
azok, akik teljesen megfelelnek ugyan, de az állítási 
lajstrom fölös számát teszik ; ezek oly esetben, 
midőn az állítási lajstromban előttük állott nem 
felel meg v. meghal, rendes szolgálattételre behívha
tok. Időről-időre hívják be gyakorlati szolgálattételre 
s rendesen 6 hetet töltenek fegyverben. Tartaléknak 
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azért hívják, mert háború esetén csak a végveszély 
idején szólítják fegyverbe. 

Pottendorf, város Alsó-Ausztriában, a magyar ha
tár közelében, 3272 lak., egykor Nádasdy-, azután 
Esterházy-birtok; élénk szövőipar. 

Pottenstein, helység Felső-Franken bajor kor
mánykerületben, a Püttlaeh m. A frank Svajcz láto
gatott helye. 

Potter Pá l , németalföldi festő, szül. 1625. Enkhui-
zenben; f 1654. Amsterdamban. Jeles állatfestő. 
Potteries, gj'árterület Stafford angol grófságban a 

Trent felső völgyében, az angol porczellánipar szék
helye. Főhelye Stoke upon Trent. 

Pott-féle betegség, malum Pottii, spondylar-
ihrocace, a csigolyák lobja és elgenyedése, mely 
gerinczoszlopgörnyét, némelykor lábhüdést, geny-
sülyedést okoz. Gyakran sorvadásra vezet. Kezelés : 
tartós hátfekvés, tej-kúra, csukamájolaj. 

Pottle (ang., pottl), angol ürmérték = Vs gallon = 
2'272 1. 
Pot tok, község Krassó-Szörény m., 1467 lak. 
Potval , physeter, hal; 1. szökető. 
Pótvám, a szabály szerinti vámhoz csapott pótlék, 

melyet v. mint megkülönböztető vámot, v. mint zászló
vámot szednek. A p. a megtorló vámjellegével isbirhat. 

Pótvizsgálat , bűnügyekben, ha a vizsgálat ered
ménye, mely a bíróság elé terjesztetett, nem elégséges 
arra, hogy az érdemben határozatot hozhasson, a 
vizsgálat kiegészítése, ill. a p. megejtése végett visz-
szaküldik a vizsgálatot megejtett közeghez. 

Potya, ingyenes (pl. mulatság). 
Potyka, ponty (1. e.). 
Poudre (francz., pudr), por, lőpor, púder (1. e.). 
Poudrette (francz.,pudrett), szárított ürülék, hamu

val, aljas sókkal stb. keverve, műtrágyául szolgál. 
Pouillet (pujé) C l a u d e S e r v a i s M á t y á s , fran-

czia természettudós, szül. 1790. febr. 16. Cusance-
ban, tanár Parisban; f 1868. jun. 14. Az optika, hő 
és villamosság köréből irt műveket. 

Poulard (francz., pulár), kappan. 
Pound (ang., paund), az- angol súlymérték egy

sége, még pedig: 1) avo i r d u p o i s p. (avoár düpoá 
v. evergyu pajsz), teljes névvel imperial Standard 
a. p. a kereskedelmi sulyegység = 0'4B359 kg.; — 
2) arany, ezüst és drágakő mértékegység a t r o y p. 
(1. e.). Az avoirdupois p. = 1 6 ounces (aunszesz) 
— 256 dram, 768 scrupulus = 7680 grán; p. s te r 
l i ng , livre sterling, 1. livre. 

Pour acquit (francz., púraki), nyugtatványkép, 
váltónak v. utalványnak hátuljára az ellenérték fel
vételéről vezetett nyilatkozat. 

Pourboire (francz., purboár), borravaló. 
Pour le mérite (francz., pur lö merít), »az érdem

é r t s porosz katonai érdemrend, melyet 1740. Nagy 
Frigyes alapított, 1842. külön osztályt nyert tudo
mányos és művészeti érdemek számára. 

Pourpar ler (purparlé), beszélgetés, tárgyalás. 
Pourprefrancais (francz., purpr franszé), finomabb 

orseille-készitmény. 
Poussin (-szén), 1) G á s p á r , tkép. D u g h e t , festő, 

Miklós tanítványa és sógora, szül. 1613. Rómában 
f u. o. 1675. Tájképfestő; — 2) Mik lós , franczia 
festő, szül. 1594. Villarsban, többnyire Olaszország
ban élt; f 1665. nov. 19. Rómában. A történet- és a 
tájképfesztészet terén, melyen jeles műveket alkotott, 
a klasszikus irány megujitója. 

Poussirozni (francz., pussz-), elősegíteni, tőzsdei 
ért. az árfolyamokat felhajtani, felszökkentem. 

Pouvoir (francz., puvoár), hatalom. 
Povedálni (szláv), beszélni, trécselni. 
Powderly (pódörli) T e r e n c e V i n c e n t , amerikai 

munkásvezér, szül. 1849. jan. 22. Mint gépész kez
dett szerepelni, 1877 — 78. Scranton város polgár
mestere, 1879. a Knights of labour (1. e.) munkásszö
vetkezet nagymestere. A nagy sztrájkok rendezője. 

Pozder K á r o l y , a budapesti V. ker. főgymnasium 
tanára, szül. 1855. Högyészen, Tolna m. Irt számos 
classica-philologiai értekezést és tankönyvet, s tanul
mányokat a török és perzsa nyelvek köréből. 

Pozdor, scorzonera, növény a fészkesek (compo-
sitae) rendjéből. Fajai közül fontos a s p a n y o l 
v. á r t i f i p., a r t i f i o l a , se. hispanica, délen vadon, 
nálunk tenyésztve termő konyhanövény. 

Pozmanovec, község Várasd m., 1040 lak. 
Pozsega, szab. kir. város Pozsega m., 4077 lak. A 

megye székhelye; fekszik az Orlyava d. oldalán, hol 
a Valicsanka belé ömlik. Főbb épületei a megye- és 
városház, a gymnasium. Van törvényszék, járásbir., 
adóhiv. A város közepén emelkedő dombon régi várá
nak romja. Hajdan helyén Romána Valéria város volt. 

Pozsega vármegye, Horvát Szlavonországban, 
4932-95 kms, 202.836 lak.; nagy részét a Psunj hsg 
(1. e.) borítja, csak d.-en sík, a Száva mentén mocsa
ras; másik folyója az Illova, a Száva mellékvize. 
Tartozik a 78. számú cs- és kir. hadkiegészítő kerü
lethez, a 27. és 28. honvédezredhez és a 89. és 91. 
népfölkelési járásokhoz. Székhelye Pozsega. 

Pozsony, törvényhatósági joggal bíró szab. kir. 
város, Pozsony m., 52.411 lak. A Duna balpartján, 
félkörben terül el s egy része szinkörszerüleg emel
kedve a hegyek lejtőin épült. P.-nál ér a Duna a 
bécsi medenczéből a kis magyar medenczébe, áttör
vén a Kis-Kárpátok d.-ny. szárnyát, melynek lábai
nál é. és d. felé öbölszerüleg nyúlik fel a Kis-alföld. 
Kereskedelmileg fontos hely, mert itt keresztezik 
egymást a d.- és k.-ny. utvonalak, alább a Duna szét-
ágazásai miatt át nem levén hidalható. A város öt 
részből áll; közepét a belváros foglalja el, hozzá k. 
felől a Ferencz-József-város, ny. felől a Terézváros, 
é. felől a Ferdinándváros csatlakoznak: ez utóbbi
tól é.-k. az Újváros (a régi Blumenthal-t is magába 
foglalja) terjed el. A város felett a vár uralkodik, 
mely a belváros ny. oldalán emelkedő magaslatot 
foglalja el; az első épitési ideje ismeretlen, 1635 — 46. 
helyreállíttatván, szabálytalan négyszeget alkotott, 
sarkain egy-egy erős toronynyal; földszinten a_ fegy
vertárak,, emeletein a kir. család lakhelyiségei vol
tak, a Farkasvölgy felé néző ny. toronyban 1784-ig 
a magyar sz. korona és a koronázási jelvények 
őriztettek. Mária-Terézia idejében a vár d.-k. és k. 
oldalán megtoldatott s környéke díszkertté alakítta
tott. 1802. laktanyává lett, de 1811. máj. 28. leégett 
s azóta düledező rommá lett, s négy tornyával Pozsony 
látképének karakteréül szolgál. A várost számos pa
lota és középület ékesíti, ? egészben hazánk egyik 
legszebb városa. A belváros utczái részben szűkek 
és szabálytalanok; legnevezetesebb épületei: a Sz.-
Márton-főegyház, gót modorban épült, valószínűleg 
a Szt István és László k. által épített egyház he
lyén; mostani alakja későbbi. Itt nyugszik Pázmány 
Péter bibornok. E templomban koronáztattak a ma
gyar királyok és királynék a mohácsi vész után. 
Köze! hozzá esik s papnövelde és paplak. A Főtéren 
van a jezsuiták 1636. épült temploma (eredetileg 
evang. templom), a városház és a nagy helytartósági 
palota; a Ferencziek terén a ferencziek kolostora és : 
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temploma, mely eredetileg 1272. kezdett épülni s 
III. Endre idejében szenteltetett fel. Egyik oldalká
polnája szép gót stilben épült. Az Orsolya-utczában 
az Orsolya szüzek temploma és kolostora, a János 
utczában az esztergomi érsek nagy palotája, a Mi-
hály-utczában az országház, egyszerű, de emlékeze
tes színhelye az 1848-ig tartott országgyűléseknek. 
Említendők meg az irgalmasok temploma és kolos
tora, a keresztes sz. háromság templom, az Erzsébet 
.apáczák temploma és kolostora és a vármegyeház, 
mely hajdan keresztes-baíátok kolostora volt. A 
Ferdinánd-városban az ev. temploma, a tót-magyar 
ajkúak temploma, gymnasium, ev. lyceum., m. kir. 
jogakadémia és számos tanintézet épületei vannak. 
A várhegytől é.-ra a Pálffy-kert, a berezegi palotá
val, melynek nagy terme színházul, hangverseny
helyül szolgál. Az Újvárosban a Grassalkovich-palota 
és a herczegprimás palotája és kertje; a Tivoli-kert 
mulatóhely. A Józsefváros a gyárak negyede. Tan
intézetek: kir. jogakadémia, k. kath. főgymnasium, 
ág. h. ev. főgymnasium, áll. reáliskola, m. k. áll. fel
sőbb leányiskola, bábatanoda, áll. tanitónőképezde, 
Stefánia-árvaház, kereskedelmi akadémia és számos 
alsóbb népiskola. Székhelye a pozsonyi magyar köz
művelődési egyesületnek és a pozsonyi Toldy-körnek. 
Van több kórháza és vakok intézete. Gyárai közül 
nevezetesebbek: gőzmalom, posztó-, papir- és csont
liszt-gyárak. Van kir. tábla, kir. törvényszék, járásb. 
és adóhiv., ügyvédi, közjegyzői, keresk. kamara. 

P o z s o n y v á r o s t ö r t é n e t e . A monda P. erede
tét Piso római hadvezérnek tulajdonítja, kiről P i so -
n i u m nevet viselt volna. Régi szláv neve, B rec i s -
la wa, melytől a német Pressburg is származik, szláv 
eredete mellett bizonyít. A XI. szdban, III. Henrik 
császárnak a magyarokkal vívott harczában már ne
vezetes szerepet játszik. Legelső kiváltságai 1291-
ből származnak. Nagy Lajos és Zsigmond sokat let
tek felvirágoztatásaért, az utóbbi 1429. itt tartotta 
a német bir. rendek gyűlését. A mohácsi vész és Buda 
elfoglalása után, mint a Bécshez legközelebb fekvő 
város, a főváros szerepét játszotta a királyi Magyar
országban. Itt tartattak jobbára az országgyűlések, 
itt székelt a királyi kamara, 1732-től a nádor és a 
helytartótanács is, míg nem II. József 1784. a kor
mányszéket Budára helyezte át. 1619. Bethlen Gá
bor elfoglalta, de Bucquoi 1621. visszafoglalta, s vára 
1648. megerősíttetett. E század elején itt köttetett 
(1805. decz. 26.) a p.-i béke. Az utolsó országgyűlés 
1847—48-ban tartatott a város falai közt. Ortvay: 
Pozsony város monográfiája I. köt. (1892). 

Pozsonyi codex, 1520-ból való nyelvemlék, mely 
imákat tartalmaz (imakönyv), a ferenezrendiek po
zsonyi könyvtárának birtoka volt, de nem régiben 
elveszett s csak másolatban van meg. Közzétette 
Volf György, Nyelvemléktár, XIII. köt. 

Pozsonyi mérő, 1. mérő. 
Pozsony vármegye, határai: Trencsén, Nyitra, 

Komárom, Győr, Mosón vármegyék és Alsó-Ausztria; 
ny. határa a Morva folyó, k.-n nagy darabon a Vág 
és a Holt-Vág, d.-ny.-i szélén az öreg Duna kanya
rodik el. Területe 4216-17 km3, 331,370 lak. A Kis-
Kárpátok hegysora (Kis-Kárpátok, Fehér hegység és 
Brezova-Nedzoi hsg.) a megyét két egyenlőtlen részre 
osztja; az é.-ny. rész a hsg. orographiai gerinczén 
tul a Morva medencze síkságának a Morváig való 
részét foglalja magába; a d.-k. rész a kis-magyar 
alföld Csallóköz és Vág-melléki lapályán terül el. 
Fővize a Duna, mely itt megoszolva többszörösen 

számos apró szigetet és főbb ágaival a Csallóköz, 
Szigetköz, Vizköz nagyobb szigeteket alkotja; to
vábbá aVágaDudvággal ;any. határán folyó Morava 
és a belé ömlő Miava. A síkság dus termőföld, kifej
lett gazdasági élettel; a hegységek előhegyein is sző
lők és gyümölcsösök vannak. Számos gyógyforrás, 
legnevezetesebbek Bajmócz és Pöstyén hévforrásai. 
P.-ban van egy önálló törvényhatósági sz. k. város, 
(Pozsony); öt r. t. város és 280 község. Közigaz
gatásilag felosztatik 7 járásra,még pedig: alsó-csalló
közi, felső-csallóközi, galántai, malaczkai, nagy
szombati, pozsonyi és szempezi járásokra. Tartozika 
cs. és kir. közös hadsereg 72. hadkiegészítő kerület
hez; a m. k. 13. honvéd ezredhez és a 40., 42. nép
felkelési járásokhoz. Székhelye: Pozsony, melylyel 
10 képviselőt választ. 
Pozzo di Borgo K á r o l y A n d r á s gróf, orosz dip

lomata, szül. 1764. márcz. 8. Alalaban Corsica szige
tén, u. o. ügyvéd, 1791. a nemzetgyűlés tagja, 1803. 
orosz szolgálatba lépett, 1814. orosz követ Parisban, 
hol a Bourbonok befotyásos tanácsadója lett, 1825. 
orosz grófságot nyert, 1834—35. követ Londonban; 
t 1842. febr. 15. Parisban. 

Pozzuoli (Puzzuoli, Puteoli), város Nápoly olasz 
tartományban a nápolyi öbölben, 12.000 1. Serapis, 
Neptun és Diana temploma. Közelében a Monté 
Nuovo, 1538. hirtelen támadt domb. 
P. p. 1) rövidítése a praemissis praemittendis-tiek 

(előrebocsátvaazelőrebocsátandókat, azaz a czimet; 
— 2) a per procura rövidítése. 
Pradilla (-dija) F e r e n c z , spanyol festő, sz. 1847.; 

egy évig a spanyol akadémia igazgatója Rómában. 
Számos nagy történeti festményével s kisebb genre-
képeivel tűnt fel. 

Prado, közkert Madridban; tőle kapta nevét a ki
rályi múzeum. 

Prae (lat.), előtt; előny (pr.-je van), előjog. 
Praebenda (lat.), javadalom, illetmény. 
Praecedens v. p r a e c e d e n t i a (lat.), megelőző 

eset v. ítélet, mely hasonló esetekben zsinórmértékül 
szolgál. 

Praeceptor (lat.), tanitó, nyelvmester. 
Praecessor (lat.), hivatalbeli előd. 
Praecipiálni (lat.), előre elfoglalni, kapni. 
Praecipitatio (lat.), lecsapás, csapadékképződés. 
Praecipuum (lat.),azon rész, melyet vki illetményére 

az egyenlően felosztandó vagyonösszegből már előre 
kapott, leginkább örökösödési ügyekben fordul elő. 

Praecis (lat.), szabatos, pontosan meghatározott; 
praecisio, szabatosság, pontosság. 

Praeconisatio (lat.), kijelentés; a pápa pr .-sál ja 
a püspököt, midőn titkos consistoriumban kijelenti, 
hogy az előzetes vizsgálat kedvező eredményéhez 
képest őt az üresedésben levő püspöki székbe kine
vezi; a kinevező okmányt csak a pr. után állítják ki. 

Praedestinatio (lat.), elővégzet, végzetszerüség; 
szent Ágoston és Calvin azon tana, hogy isten vég
zéséből előre el van határozva, ki üdvözül és ki nem. 

Praedialisták, v. praedialis nemesek, 1. egyházi 
nemesek. 

Praedicativ gyökök v. anyagszók, 1. alak- és 
anyagszók. 

Praedicatorok rendje, ordo praedicaíorum, a 
D o m o n k o s r e n d (1. e.) leggyakoribb neve. 

Praedicatum (lat.), nemesi előnév; nyelvtanban: 
állítmány, mondomány. 

Praedispositio (lat.), hajlam, hajlamosság, hajlan
dóság, p . -ná l t , vmely betegségre hajlamosított. 
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Praefabulatio (lat.), tanulság. 
Praefatio (lat.), előszó, bevezetés. 
Praefectus (lat.), főnök, a régi Rómában több pol

gári és katonai főtiszt viselte e czimet; belőle szár
mazik a franczia préfet (1. e.) szó. 

Praehis tor ia (uj lat.), a történelmi idő előtti korban 
élő emberről szóló tudomány; p . - k u s , történelem 
előtti korbeli. 

Praejudicált a váltó, mely érvénytelennévált azzal, 
hogy v. elévült v. nem idejében ovatolták. 

Praejudicium (lat.), elővélemény, előítélet; rövid
ség; késedelem. 

Praela tus (lat.), főpap, 1. főpapság. 
Praelegatum (lat.), jogi értelemben azon hagyo

mány, mely az örököst örökrészén felül illette. 
Prael iminaria (lat.), előzetes megállapodások, me

lyek alapján később a végleges szerződés köttetik. 
Praeludium (lat.), előjáték. 
P raema tu rus (lat.), koraérett; jelesen érett. 
P raemissa (iat.), előmondat, föltevés, melyből kö

vetkeztetést vonnak. 
Praemium (lat.), dij (1. e.). 
Praeneste (most Palestrina), Latium erős városa, 

Rómától dk.-re. 
Praenumerálni (lat.), előfizetni, p . -at io , előfizetés, 

1. abonnement. 
Praeparandia (lat.), képezde, főleg tanítóképző. 
Praepara tum (lat.), boncztani, szövettani, gyógy

szertani, vegytani, stb. készítmény. 
Praeponderálni (lat.), túlsúlyban lenni; praepon-

derantia, túlsúly, tulnyomóság. 
Praeposi t iók (lat.), elöljárók v. viszonyszók, az 

indogermán nyelvekben a mi ragjainknak megfelelő, 
de a szavak elé járuló szócskák, minők pl. a latin
ban: in, ante, post, sub stb. 

Praepotentia (lat.), tulhataiom, elbizakodottság; 
pr.-ns, hatalmasabb, erőszakoskodó. 

Praeput ium (lat.), fityma, a hímvessző makk
feletti bőre. 

Praerogat iva (lat.), előjog, kül. az uralkodó fel
ségjogai, ezek között pedig azok, melyeket az or
szággyűléstől függetlenül gyakorol (az országgyű
lés összehívása, megnyitása, elnapolása, bezárása), 
továbbá a törvénykezdeményezési és szentesitési 
jog stb. 

Praesens (lat.), az ige jelenideje. 
Praesentálni (lat.), bemutatni, felmutatni, régeb

ben a katonaságnál tisztelegni a fegyvernek függő
legesen maga elé tartásával. 

Praesenta t io (lat.), előállítás, bemutatás, 1) a kato
naságnál az ujonczoknak a sorozó bizottság elé állí
tása, 2) a váltó bemutatása, 3) ajánlás vmely meg-
rüesedett állásra. 

Praesenzmárka , jelenléti bárcza. 
Praeservat ivum (lat.), ovószer, védszer. 
Praeses (lat.), elnök, praesidium, elnökség. 
Praes idens (lat.), elnök. 
Praestabi lá l t harmónia , 1. Leibniz. 
Praesumptio (lat.), vélelem, jogi értelemben olyan 

tétel, mely mindaddig valónak fogadtatik el, míg 
ennek ellenkezőjét az, aki tagadja, be nem bizo
nyítja; rendesen tehát olyan tétel, mely a dolog 
rendes menetében, természetes lefolyásában gyöke
rezik, p. senkit sem tartanak bűnösnek, ha csak 
azt ellene be nem bizonyítják; p. hominis vei facti, 
olyan vélelem, melyet a törvény állit fel, p. juris ei 
de jure, melynek ellenkezőjének bizonyítása nincs 
megengedve. 

Praetendens (lat.), követelő, főleg trónkövetelő. 
Praeteri t io (lat.), elmeilőzés, 1. paralipsis. 
Praeteri tum (lat.), mu'.t idő, i. múlt. 
Praeter propter (lat.), többé-kevésbbé, körülbelül. 
Praetexta (lat.), 1. tóga; p. tragoedia, a rómaiak

nál honi tárgyú tragédia. 
Praetextus (lat.), ürügy, ál-ok. 
Praetor (lat.), Rómában a polgári törvénykezést 

kezelő, rangban mindjárt a consul után következő 
hivatalos személyek czime. Kezdetben csak 1 volt, 
majd Sulla alatt 8, Caesar alatt 16. A p. önállóan 
vezette a római igazságszolgáltatást, hivatalosko-
dása alatt felelősséggel senkinek nem tartozott. Műkö
désének megkezdésekor hirdetményben (edictum) 
közrebocsátotta azon elveket, melyeket követni fog; 
ehhez utódai kötve nem voltak, de a hasznosat át
vették és bővítették. Ez által a merev jus civile-t 
lassankint áttörték és a korral haladó jogot terem
tettek, az u. n. p.-i j o g o t (juspraelorium v. hono
rárium), melynekalapján fejlődött a romai magánjog. 
A római birodalom növekedésével eg3'es szakokra 
külön p.-állítottak. A p. imperiummal birt, jelvé
nyei a curulisi szék (sella), a bíborszegélyű tóga 
(tóga praetexta) és a lictorok, kik előttük hordot
ták az impérium jelvényeit, a vesszőköteget (fasces) 
a bárddal. 

Praetor ianusok, a római császárok testőrsége, 
mely az államügyekre sokszor káros befolyással 
volt; Nagy Constantin eltörölte. 

Praevenire (lat.), megelőzni, megelőzés; pr.-tiv, 
bajelőző, előzetes. 

Prága, Varsó lengyel főváros külvárosa. 
Prága (cseh Praha), Csehország fővárosa, szépen 

fekszik a Moldva vize mindkét partján, egyik része 
hegyen, 183.000 (külvárosokkal 314.000) lak. A cseh 
helytartó, a tartományi főhivatalok és a tartomány-
gyűlés székhelye. Német (alap. 1358.) és cseh egye
tem (1882 óta), tud., keresked., műv. akadémia, kö
zépiskolák, cseh és német műegyetem, nemzeti mú
zeum (1818 ota) nagy könyvtárral, cseh tud. aka
démia, sok tan-és jótékonysági intézet, érsekség 
Csehország első kereskedelmi és iparüző városa 
Karton-, porczellán-, gép-, vasúti kocsi-, óra-, hintó-
bőráru-, czukor-, vegyészeti czikk-, alkohol-, gyapjú 
és gyapotárugyártás, nagy forgalom Olasz- és Né
metország felé. Számos, történetileg nevezetes épü
let és műemlék. Hradsin, királyi vár (1333. épült) 
székesegyházában királyi mausoleum és Nepomuki 
szt János ezüstkoporsója. Schwarzenberg, Lobko-
vitz, Clam-Gallas palota, diszes hidak, városházak, 
színház. A legrégibb zsidó templom Európában, 
nagy, régi sírkerttel. A cseh királyok régi székhelye; 
1620. nov. 8. közelében a fehérhegj'i csata. 1635. 
máj. 3. béke a császár és Szászország, 1866. aug. 
23. Poroszország és Ausztria közt 1813. jul. l l J 3 
aug. 11. béke-congressus. 1787. máj. 6. II. Frigyes 
győzelme az osztrákokorí 

Pragerhof, a déli vasút csomópontja Stájeror
szágban. 

Pragma (gör.), tett, üzlet; belőle származik prag
m a t i k a , vmely üzlet v. testület ügymenete; szol
g á l a t i pr. a szabályok, melyek az államügyek 
gyakorlati kezelését, a tisztviselők jogait és köteles
ségeit stb. részleteiben rendezik; p r a g m a t i k u s , 
az ügyekben járatos; pr. t ö r t é n e t í r á s , mely az 
események okozatos összefüggését tünteti fel. 

Pragmatica sanctio (latin), bizonyos fontos, örök 
érvénynyel hozott uralkodói rendelet vagy törvény. 



PRAIEIE PHELUKAI JP 
— 1431 = = = = = • = 

Ilyenek voltak a gallikán egyház alapjogait meg
állapító királyi rendeletek (1209-ben és 1438.). 
A Habsburg-ház utolsó férfitagja, VI. Károly csá
szár (mint magyar király III. K.) 1713. kelt házi 
törvénye, mely a nőági örökösödést az osztrák örö
kös tartományokban kimondta, szintén pr. s. nevet 
viselt s e név a gyakorlatban átment az 1723 : I., II. 
és III. magyar törvényczikkekre is, melyek a nó'ág 
örökösödését Magyarországra és társországaira is 
kiterjesztek és ezzel Magyarország és Ausztria kö
zött a Habsburg-ház női igának kihaltáig az ural
kodó személyének közösségén alapuló kapcsot léte
sítettek. Az tehát, a mit nálunk pr. s.-nak neveznek, 
egyszerűen az 1723. törvények három első czikkelye 
s nemcsak ez alakja miatt, hanem tartalmában is 
lényegesen különbözik az osztráktól. Ez utóbbi egy
szerű házi törvény, az abszolút uralkodó rendelete, 
mely a nőági örökösödést 1) Károly leányára, 
2) bátyja I. József leányára, 3) atyja I. Lajos 
leányára s ezek ivadékainak kihalása után 4) a 
Habsburg-ház többi nőtagjaira kiterjeszti s egy
úttal mindezek kihalása esetén az utolsó ivadéknak 
jogot ád utódja kijelölésére. A magyar pr. s. ellen
ben az örökösödést csak Károly, József és Lipót 
leányágaira terjeszti ki, melyeknek kihalása után a 
szabad királyválasztási jog visszaszáll a nemzetre. 
Salamon F. : A m. kir. szék betöltése és a pr. s. 
(Bpest, 1866.). 

Prairie (francz., préri), rét, legelő, kül. a Mississippi 
folyam alsó folyása partjainak mentén elterülő, 
embermagasságú füvei benőtt rétség. 

Prakrit, Indiában a népnyelv, ellentéte a szanszkrit. 
Praktika (gör.), alkalmazás, gyakorlat (az elmé

lettel szemben); cselfogás. P r a k t i k á n s , gyakornok. 
Praktikus (gör.), alkalmazható, gyakorlati, ta

pasztalt, czélra vezető. 
Praktizálni (középlat.), vmely szakmával gyakor

latilag foglalkozni, pl. mint orvos, ügyész stb. 
Pralines (francz.), pörkölt mandola; chocolade-

bonbon. 
Prangins (pranzsén), falu Waadt svájczi kanton

ban, a Genfi tó nyugati partján, 726 lak. Nagy kas
tély, mely a Bonaparték tulajdona. 
Prasicz, község Nyitra m., 1007 lak. 
Pras iva (szláv == koszos, rühes), 1700 m. m. hegy 

Liptó megyében, alján fekszik Koritnicza fürdő. 
Prütigau, völgy Graubünden svájczi kantonban a 

Rátikon és az alsó-engadini hegyek közt, a Lanquart 
folyik át rajta. 

Prato, város Flórencz olasz tartományban a Bisen 
zio m., 13.000 lak. Ipar; székesegyház, püspökség, 
czitadella. 

Pravaz-féle fecskendő, 1. befecskendezés. 
Praxinoskop (gör.), zoetrop-féle (1. phaenakisto-

skop) készülék, közepén többszögü tükörrel, melyben 
a mozgó képeket látni. 

Praxis (gör.), gyakorlat (1. e.), ellentéte az elmélet. 
Praxiteles, görög szobrász, szül. 392 körül Kr. e., 

az attikai iskola egyik mestere; szoborművei között 
leghíresebbek: Knidosi Aphrodité (másolata a Vati
kánban és Münchenben), több Eros-szobor, Apolló 
Sauroktonos, fiatal Satyr, Hermes a Dionysos fiúval. 

Pray G y ö r g y , történetíró, szül. 1723. szept. 13. 
Pozsonyban, jezsuita lett és kezdetben a tanári 
pályán működött, de utóbb kizárólag történeti bu-
várlatainak élt. Megírta Magyarország történetét 
(Annales regni Hung. 5 kötet és História regum 
Hung. 2 k.), a magyarországi püspökségek történe

tét (Specimen Hierarchiáé Hung. 2 k.) és a magyar 
királyok és ezek pecsétéiről értékes munkát irt. A 
jezsuita rend eltörlése után 1773. re. kir. történetíróvá, 
majd a budai egyetemi könyvtár őrévé neveztetett ki. 
Mint váradi kanonok és ez. apát f 1801. szept. ,23. 

Pray-codex, a XIII. szd elejéről való latin kézirat, 
mely misekönyvet, krónikás feljegyzéseket (»Kisebb 
pozsonyi krónika*), naptárt és kottás énekeket, 154. 
levelén pedig a legrégibb magyar nyelvemléket, a 
Halotti beszédet és könyörgést (1. e.) tartalmazza. 
Anemz. muzeumtulajdona. Nevét felfedezőjéről kapta. 

Prazák A l a j o s báró, cseh politikus, szül. 1820. 
febr. 21. Ung.-Hradischban Morvaországban, ügy
véd Brünnben, 1848. a morva tartomány- és birod. 
gyűlés tagja, 1861. a csehek egyik vezére a birod. 
gyűlésben, 1879. tárcza nélküli miniszter Taaffe alatt, 
1881 — 1888. igazságügyminiszter. 
Prázsmár, község Brassó m., 3531 lak. Régi tem

plomkastély. Magában a helységben bővizű hőforrá
sok, melyek a Feketeviz patakot alkotják; a folyócska 
soha nem fagy be. 

Preblau, fürdő Karinthia Felső-Lavant völgyében, 
földes-égvényes savanyúvíz. 

Prebul, község Krassó-Szörény m., 1084 lak. 
Precipitando (ol., precsi-), a zenében: sietve. 
Préda (lat. praeda), zsákmány, ragadmány; mint 

melléknév: pazarló. 
Predeal, község Fogaras m., 384 lak. Az ország 

határán a Tömösi szoroson át menő vasút végső ma
gyar állomása. Közelében Predealu kolostor. 

Prédikáczió (a latin praedicare-ból), templomi be
széd, szent beszéd. 

Prédikálni (lat. praedicare = hirdetni), egyházi 
beszédet mondani. P r é d i k á c z i ó , egyházi szónok
lat (1. e.); p r é d i k á c z i ó s h a l o t t , előkelőbb, va
gyonosabb ember, kinek temetésén prédikácziót is 
mond a pap. 

Predil, 1165 m. magas hágó (Görz-Gradiska), Ka-
rinthiába vezet. 

Predjine, román hosszmérték = 8palmas = 6'638m. 
Predszlava, II. Szvjetopolk kievi nagyharczeg 2. 

leánya, 1104. aug. 11. Álmos magyar királyfihoz 
ment nőül; e házasságból 3 gyermek: Adelbárd, 
1123 körül I. Szobiszló cseh herczeg neje (f 1140.), 
II. Vak Béla, és Hedvig, ki 1108 után szül. és 1132. 
Albert osztrák hghez ment nőül, származott. Pr.-át 
a régi irók összetévesztik Euphemia királynéval és 
Kálmán király nejének tekintik. Férje Almos zavar
gásaiban való szerepe s további sorsa ismeretlen. 
Wertner Mór: Álmos királyfi és családja. 

Préfet (francz., -fé), főnök, a franczia departemen-
tok kinevezett állami főtisztviselője. 

Preference (ang.), 1) elsőbbség, elsőbbségi jog; 
p. s h a r e (sér) elsőbbségi részvény v. kötvény (1. 
elsőbbségek); — 2) kártyajáték neve. 

Pregel, hajózható folyó Kelet-Poroszországban, 
Insterburg m. a Pissa, Angerapp és Inster egyesülé
séből támad, az Allét felvéve a Frische Haffba, egyik 
ága pedig, a Deime, a Kurische Haffba torkol. 

Pregrada, község Várasd m., 1264 lak. 
Prekrizsje , község Zágráb m., 1881 lak. 
Preloscica, község Zágráb m., 1690 lak. 
Prelukai kristályos pala szigethegység, a Magyar-

Erdélyi határhsghez (1. e.) tartozik. Harmadkori le
rakodásoktól környezve, 2V2 mfd hosszú, ny.-ról 
k.-re nyúlt tömzsöt alkot. É. és é.-k.-re hirtelen, me
redek, egyenes törés-szélbe emelkedik az előtte elte
rülő harmadkori lerakodásokból egy k.-d.-k. felé irá-
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nyúló vonal mentén; a többi' oldalon menedékesen 
merüi az ifjabb lerakódások alá. A meredek szélén 
több mint 350 m. relatív magassággal emelkedik. 
Fő emelkedései: Kővár hegy (407 m.), Gyalu-Funti-
nele (688 m.), Gy-Flórián (811 m.). Sajátságos a 
Lápos és Kapnik (1. e.) folyók völgyképződése, me
lyek a lágyabb rétegek kikerülésével a pala sziget 
szélein vésték medröket. 

Prém József , iró és tanár, a Petőfi-társaság tagja, 
szül. Budapesten 1850. márcz. 7.. hol a gymnáziu-
mot és egyetemet végezte A kormány megbízásából 
több éven át Bécsben, Münchenben, Parisban és 
Rómában művészeti és irodalmi tanulmányokkal fog
lalkozott. Haza térve a »Képzőművészeti Szemlé«-t 
indította meg és éveken át belső dolgozótársa volt 
a j>Fővárosi Lapok«-nak. 1889 óta középisk. tanár 
Pozsonyban. Regényeiben: (Cseress Gábor, Rozsdás 
czimerek, Félvér) az elszegényedő arisztokrátiát és 
gentryt rajzolja. Irt költeményeket s fordított kül
földi költőktől. 

Prém, az emlős állatok, kül. a ragadozó állatok 
kevéssé cserzett szőrös bőre, ruhaszegélyül szolgál. 
L. még gerezna. 

Premier (francz., -mié), legelső, legfőbb; minisz
terelnök ; p. lieutenant, főhadnagy. 

Premiere (francz., jér), színmű első előadása. 
Premontré , helység Aisne franczia dep.-ban. Egy

kor hires zárdájától nyerte nevét a premontrei kano
nok-rend (1. e.). 

Premontrei kanonok-rend, o r d o C a n o n i c o -
r u m P r a e m o n s t r a t e n s i u m , alapitója Szt Nor
bert, ki 1120 körül társaival északi Francziaország 
Premontré nevű völgyébe vonult. Az általuk alkotott 
szerzetesrendet II. Honorius pápa 1126. megerősí
tette s a XII. szdban már az egész keresztény világ
ban elterjedt. Hazánkban II. István 1130. telepitette 
meg, átadván neki a várad hegyfoki Szt. István vér
tanúról czimzett benczés monostort. Másik legrégibb 
prépostságukat követte a bozóki prépostság alapí
tása, mit Zsófiának, Szt. László nővérének s férje 
Lambert magyar főúrnak tulajdonitnak. A leleszi 
prépostságot Boleszláv váczi pk, a csornait az Osl 
nemzetség, a jászóit valószínűleg Kálmán berezeg, 
András fia, alapították. A XIII. szd végén a rend 
prépostságainak száma meghaladta az 50-et. A mo
hácsi vész utáni viharos időszakban a rend nálunk 
megszűnt s a XVII. szd végén az Ausztriában fekvő 
perneczi prépostság fenhatósága alatt állíttatott 
vissza. II. József 1787. eltörülte, de I. Ferencz 1802. 
uj szervezetben visszaállította. Ekkor ugyanis a 
c s o r n a i (1. cs. prépostság) és j á s z ó i (1. e.) tarto
mányokra osztatott fel. 

Prenzlau (Prenzlow), iparüző város Potsdam po
rosz kormánykerületben az U'ker m., 18.000 lak. 

Prépost (latin p r aepos i t u s -bó l ) , a káptalanban 
a rangra legelső kanonok, neve pr. v. n a g y pr., ki 
feje a káptalannak; a pozsonyinagypr. egyszersmind 
főesperes, a szepesi, csanádi és erdélyi nagypr. püs
pöki jelvényekkel cl; a káptalanbeli prépostokon 
kívül van hazánkban számos valóságos vagyis ja
vakkal ellátott prépost, kik a praelátusok alsóbb 
osztályához tartoznak s 1848 előtt a karok és ren
dek tábláján foglaltak helyet. 

Prerau, város Morvaországban a Beesve m. 11.000 
lak. Vasúti csomópont, élénk ipar. Régi várában 
Mátyás is többször tartózkodott. 

Presbyter (gör.), legidősebb; az ó-keresztény egy
házban korra legidősebb és tapasztalatra nézve leg

tekintélyesebb tagja vmely egyházközségnek, a ki 
ennek ügyeit vezette, kül. vagyonát kezelte: kezdet
ben p.-nek nevezték a püspököket is. Ez utóbbi czim 
csak később illette meg az elsőt a p - e k közül, mi 
által a p.-ek az egész egyházkerület püspökének let
tek alárendelve. Mindamellett megtartották a szent
ségek kiszolgáltatásának jogát és ez által a nagyobb 
egyházi rendek első fokozatát képvselik innen ma p. 
= áldozó pap. Az evang. egyházban p. a lelkész mellé 
választott, világiakból álló tanács (p.-ium) tagja. 

Presbyter ianus egyház, a püspöki szervezet el
lenzői (nonkonformisták, puritánusok), Nagy-Britá-
niában és Amerikában nagyon elterjedett felekezet, 
mely az angiikan egyházat annak a katholikushoz 
hasonló intézményeitől, kül. a püspöki szervezettől 
akarja megtisztítani, hogy a svájezi nagy reformá
torok eszményét a tiszta keresztény egyházról meg
valósítsa. A p.-ok keletkezésére az angol királyok, 
kül. Erzsébetnek azon ténykedése adott alkalmat, 
hogy magukat az egyház fejének nevezték és a5 

hierarchikus szervezetet honositották meg. Ezzel' 
szemben az összes hivők egyenlőségét, a szertartá
sok teljes egyszerűségét hirdették, elvetvén a külön 
papi ruhát, harangozást, orgonát, böjtöket, oltáro
kat stb. A skót egyház ilyen alapon volt szervezve; 
a Stuartok alatt kezdődött a harcz, mely az angol 
forradalommal és I. Károly király kivégzésével vég
ződött. A királyság visszaállítása után nagy részók 
Amerikába vándorolt, s megvetette az Egyesü 
Államok és az amerikai p. egyház alapját. Csa 
III. Vilmos alatt (1689) nyertek vallásszabadságo 

Presbyter ium (gör.), l ) a presbyterek tanácsa, 2 
a papnak fenlartott hely a templomban. 

Prescott V i lmos H ick l i ng . amerikai történetir 
szül. 1796. máj. 4. Salemben (Massachusetts), f 185Í 
jan. 28. New-Yorkban. Számos történeti művet irt. 

Presidlos, Marokkó északi partján fekvő s depó 
táló helyül szolgáló spanyol erődített helyek (Ceut 
Alhucemas,Chafarinas,Melilla,Pennon de laGomera 
ter. 66 km0, 15.798 lak. 

Pressans (lat.), sürgős, sietős. 
Pressensé (preszánszé) E d m o n d de, franczia pro

testáns hittudós, szül. 1824. jan. 7. Parisban, Német
országban tanult, 1847 óta lelkész, akadémikus és 
senator Parisban. Egyháztört. műveket irt, az egyik 
Renan: »Jézus élete* ellen volt intézve, f 1891. ápr. 8. 

Pressio (lat.), nyomás, kényszer, erőszak. 
Prest idigitateur (francz.,- dizsitatőr) v. pres igia-

t e u r (- zsatőr), bűvész, szemfényvesztő. 
Prestige (francz., -sztízs), dicsfény, tekintély. 
Presto (ol.), gyorsan; p r e s t i s s i m o , igen gyorsan. 
Preston (-sztn), város Lancaster angol grófságban 

a Ribble m. 108.000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem 
és nagy gyapot-ipar. 

Preszbűró (a német Presse s a franczia bureau-bói), 
sajtóiroda (1. e.). 

Pretoria, a délafrikai köztársaság főv., 5000 lak. 
Preuschen Hermina, német íéstó'nő, szül. 1854. 

aug. 7. Darmstadtban. Nagy utazásokat tett. Fő
művei: Evőé Bacché, Kleopátra tábora és Mors 
imperátor, melyet symbolikus jelentősége miatt az 
1888. berlini műkiállitásból kizártak. Egy kötet köl
teményt is irt. 

Preveza, város Janina török vilajetben az Arta. 
öböl m. 8000 lak. Albánia legnagyobb kereskedelmi 
és a Lloyd-gőzös állomáshelye. 

Prevost d'Exiles (prevó degzil) A n t a l Fe rencz , 
franczia iró, szül. 1697. ápr. 1. Hedsinben, j 1763. 
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nov. 23. Chantillyben. Nagyszámú művei közül ki
válik »Manon Lescaut« ez. regénye. 
Prezid, község Modrus-Fiume m., 1279 lak. 
Prézsmitálni, fecsegni, papolni. 
Priamos, trójai király, Laomedon fia, Hekabeval 

50 fiút ^Hektor, Paris, Deiphobos, Helenos) és 50 
leányt (Kassandra, Polyxena) nemzett. Trója ostro
mánál Neoptolemos ölte meg. 
Priapismus (lat.), kórosan fokozott nemi ösztön 

férfiaknál. 
Priapos (Priapus), Dyonisos és Aphrodité fia, a 

fogamzásnak, a kerteknek és* mezőknek istene. Sza
kálas férfinak kerti késsel v. bőségszaruval ábrázol
jak, tiszteletére szamarakat áldoztak. P r i a p e i a , 
sikamlós költemények. 

Pribék (szláv), régen az, ki a keresztényektől a 
törökhöz szökött s ott mohamedán lett; ált. hitvány 
ember, gonosztevő. 
Pribic, község Zágráb m., 1963 lak. 
Pribilina, község Liptó m., 1490 lak., a Béla völ

gyében. 
Priboj, község Lika-Krbava m., 1144 lak. 
Pribram F e r e n c z Alfréd, osztrák történész, szül. 

1859. szept. 1. Londonban; Bécsben tanult, hol az 
egyetemen a történet tanára. Számos szakművet irt. 
Prichard (pricserd) J á n o s C o w l e s , angol physio-

logus, szül. 1786. febr. 11. Rossban (Herfordshire), 
orvos Londonban, t 1848. decz. 22. Az ujabb élet
tan és embertan egyik megalapítója. Szakműve
ket irt. 
Prics (ném. Pritsche), deszka pad a börtönökben 

és katonai laktanyákban. 
Priegnitz (Vormark), terület Potsdam porosz kor

mánykerületben, Kelet és Nyugot P.-re oszlik, fő
helyei Perleberg és Kyritz. 
Priel (Nagy P.), hegy a Salzkammergutban, Felső-

Ausztria és Stájerország határán, 2512 m. 
Prielle Kornélia, a nemzeti színház elsőrendű, 

hírneves tagja, szül. 1826. jun. 1. Mármaros-Szigeten; 
1841. lépett színpadra Szatmári, a bpesti nemzeti 
színházban 1844., rövid idő múlva ezen intézettől 
megvált, 1859. ismét visszaszerződött s azóta — 
kevés megszakítással — a nemzeti szinház tagja. 
Férje Szerdahelyi Kálmán volt. Igen nagy és időn-' 
kint külömböző szerepköre volt, melyek mindegyiké
ben egyaránt jeleskedik. Rakodczay Pál: Pr. K. élete 
és művészete. 

Priestley (prisztli) József , angol hit-és természet
tudós, szül. 1733. márcz. 13. Fieldheadben Leeds 
mellett, mozgalmas életet élt, előbb kereskedő, később 
lelkész, 1794. Pennsylvaniába vándorolt ki; f u. o. 
1804. febr 6. Felfedezte az oxygént (1774), melyet 
vörös higanyoxydból állított elő, továbbá az ammo-
niak-gázt, a fluorsilicium-gázt, a kénessavat, a nitro-
génoxydult és a szénmonoxydot. Felfedezéseiről, 
vmint a hittudomány köréből számos művet irt. 
Priesznitz Vincze , a vizgyógyászat megalapítója, 

szül. 1799. okt. 5. Gráfenbergben (Szilézia), hol 
gazdálkodott, 1826. állította fel Gráfenbergben az 
első hidegvizgyógyintézetet, mely csakhamar nagy 
hirre vergődött; f u. o. 1851. nov. 18. 
Priesznitz-borogatás, az egész test v. testrészek 

begöngyölése nedves ruhába, mely a testen marad, 
mig föl nem melegszik; főleg csúzos bántalmaknál 
alkalmazzák. 
Priglevicza-Szt-Iván, község BácsBodrog m., 

4824 1. 
Prigor, község, Krassó-Szörény m., 1719 iak. 

Prijedor, város Bosznia banyalukai területében, 
4746 lak. a Szánna mellett. 

Prikulics (oláh), rém, kisértet. 
Prilep (törökül P e r i e p e ) , Monastir európai-török 

vilajet főhelye citadellával; lak. száma 10—11.000. 
Pr i leszky T á d é orsz. képv., szül. 1826. Emőkén 

Nyitram., bölcsészetet hallgatott, részt vett a sza-
badságharezban, 1869—87. és 1892. orsz. képv. 
Prilipecz, község Krassó-Szörény m. 1674 lak. 
Pr im J ü a n , Reus grófja, Castillejo marquis-ja, spa

nyol tábornok, sz. 1814.decz. 6. Reusban(Catalonia); 
előbb a hareztéren tüntette ki magát, az 1868. forra
dalom s a királyság megdöntése után miniszterelnök 
és hadügyminiszter, tábornagy s a királyság vissza
állításán fáradozott; ő választatta királylyá Amadeo 
olasz herczeget, de 1870. decz. 27. merényletet in
téztek ellene, melyben súlyos sebet kapott s f 
decz. 30. 

Pr ima (lat.), első osztály; elsőrendű, legjobb minő
ségű áruezikk. 

Pr imadonna (ol.), az első énekesnő vmely színház
nál v. színtársulatnál. 

Pr imae nonus , igy nevezi a régi jogszokás Ver-
bőczy Hármaskönyve I. részének 9. szakaszát (pri
mae partis titulus nonus), melyben a magyar nemes
ség kiváltságai vannak felsorolva. 

Pr imaer (lat.), elsődleges. 
Primage (francz., -ázs), süvegpénz (1. e.). 
Pr imalia , 1. protozoák. 
Pr ima nóta (ol.), első feljegyzési könyv (1. e.). 
P r imás , a róm. kath. hierarchiában vmely ország 

legelső főpapja, ki annak az országnak összes érsekei 
és püspökei fölött áll. E méltóság a IX. szdban kelet
kezett, napjainkban azonban puszta czimmé vált. 
Egyedül hazánk és Írország prímásai gyakorolnak 
most is valóságos primatialis jogokat. Magyarország 
prímása az e s z t e r g o m i é r s e k (1. e.), mint ilyen: a) 
szentszéki született követ, s e minőségében ki van véve 
a bécsi nuntiatura felebbezési hatósága alól; b) nem
zeti zsinatot tarthat, c) a magyar püspökségek feleb
bezési fóruma kivéve a kalocsai érsekséget és a pan
nonhalmi főapátságot, melyek egyenesen a pápához 
felebbezhetnek; d) Magyarországon és társországai
ban a püspöki megyéket és szerzetesrendeket — a 
pannonhalmi főapátság kivételével — meglátogat
hatja, s ezek területén az érseki palliumot használ
hatja s a keresztet maga előtt vitetheti. 

Pr imat ia l is (lat.), primási. 
Pr imátus (lat.), elsőség, a Péter apostolról, kit 

Krisztus földi helytartójának nevezett, a római pá
pákra származott egyházi főnökség, mely az őket 
megillető tiszteleti kiváltságokban (p. honoris) és az 
egész egyházra kiterjedő kormányzó hatalmakban 
(p. jufisdiclionis) nyilvánul. 

Pr imavál tó , elsőváltó, 1. váltó. 
Pr ima vista (ol.), első látásra a hangjegyek után 

(játszani vmely zenedarabot). 
Pr imipara (lat.), először szülő. 
Primipilus (lat.), a római hadseregben a triariusok 

(1. e.) első zászlóaljának századosa; ma előkelő, te
kintélyes értelemben használják. 

Primitiae (lat.), először elfolyó magzatviz. 
Primitiae (lat.), az ujonan fölszentelt pap első ün

nepélyes miseáldozata. 
Primit ív (lat.), kezdetleges, ősállapotban levő, fej

letlen. 
Primogenitura (lat.), elsőszü'öttség (1. e.). 
Primordium (lat.), kezdet, eredet. 
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Primőrje, hajdan horvát zsupánság az Adriai ten
ger mentén, ma Dalmácziához tartozik. 
Primrose-league (ang,, primroz-líg), az angol con-

servativ párt szövetsége; nők is lehetnek tagjai; jel
vénye a primula (kankalin, sárga kökörics), mely 
egykor Beaconsfield (1. e.) lord kedvencz virága volt. 

Prim-számok, egyszerű v. törzsszámok, melyek 
csak önmagukkal és az egységgel oszthatók mara
dék nélkül; ilyenek: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 stb. 

Primula, kankalin (1. e.). 
Primum mobile (lat.), az éggömb, melynek moz

gásából a régiek az égi testek mozgását magyarázták. 
Primus (lat.), elsó';.p. inter pares, első az egyenlők 

közt. 
Princ (a lat. p r inceps-ből ) , herczeg, királyfi, az 

uralkodó ház nem uralkodó tagjainak czime. 
Prince-Edward, sziget a Szent-Lőrincz öbölben; a 

Dominion of Canadahoz tartozik, Uj-Braunschweig-
tól a Northumberlandi ut választja el, ter. 5524 km2, 
115.000 lak. 1763-ig franczia birtok. Főhelye Char-
lottetown. 

Princeps (lat.), a legelső, legelőkelőbb; Augusztus 
császár óta egyértelmű az Imperatorral. 
Principális (lat.), az üzlet v. vállalat élén levő 

személy, főnök; az orgonában a legmélyebb nyilt 
fuvolahang. 
Principe, vulkanikus sziget a Biafrai öbölben 

(Afrika), ter. 151 km", 2622 lak. Igen termékeny; 
portugál birtok. 

Principe (ol., -csipe), fejedelem. »I1 P.«, Machiavelli 
hires müvének czime. 

Principiis obsta (lat.), mindjárt kezdetben vedd 
elejét (a bajnak), O v i d i u s , » Remedia amoris«, 91.v. 

Princípium (lat.), kezdet, kútfő; alap-ok, elv (1. e.); 
p r i n c i p a l i t e r , elvileg. 

Prinkipo, sziget a Márványtengerben levő herczeg-
szigetek közt; legnagyobb helysége Pr. 

Printer (ang.), nyomdász; sima pamutáru, kar
ton (1. e.). 

Prior (lat.) v. pe r je l , férfi-zárdákban az apát után 
következő második elöljáró; olyanokban, hol apát 
nincs, ennek helyettese (női zárdákban priornő). 

Prioritás (lat.), elsőbbség, kül. azon előjog, hogy 
vki bizonyos hivatalt, fizetést előbb kapjon meg, 
mint más; a rész vénytársulatoknál elsőbbségek (1. V). 

Prior tempore, potior jure. (lat.), a ki előbbvaló 
idő szerint, az jog szerint is első. 
Pripet, folyó Oroszországban, Wolhynia kormány

zóságban ered, több ágra szakadva, mocsarak közt 
(pr i p e t i m o c s a r a k) Tsernoby 1 m. a Dnjeprbe torkol. 

Priscus Rhetor, bölcsész és történetíró, szül. az 
V. század elején; azon görög követség egyik tagja, 
mely 448. Attila hun királyt hazánk területén föl
kereste. Megírta a nyugatrómai birodalom történetét 
433 —473-ig s útját a hun király udvarába. Műve 
csak töredékesen maradt fenn, de a hunokra vonat
kozó rész igen becses. Ezt magyarra fordította 
Szabó Károly. 

Prise (francz.), hadviselő állam által a tengeren 
zsákmányul ejtett hajó; csipet, szippantat (burnót). 

Prislin, község Várasd m., 1078 lak. 
Prislop, község, Máramaros m., 1057 lak. 
Prisma (gör.), hasáb (1. e.). 
Prison (francz.), fogság, börtön. 
Prisrend (Pirizrin), város Monasztir török vilajet

ben a Sar Dagh hágója m., 40.000 lak. 
Pristaldus, a régi magyar törvénykezési eljárás

ban a XI—XIV. szdokban a birák esküdt segéde és 

végrehajtója; Szegedi az elnevezést a magyar pe
r e s t o l d ó szóból származtatá; valóságban szláv 
eredetű s rokon a p r i s t a v szóval, mely biztost, 
megbízottat (mandatarius) jelent. Nagy Aladár. A 
p.-ok (Századok, 1876.). 

Pristina, város Koszovó török vilajetben, 9000 lak. 
Prisztav (orosz), rendőr, felügyelő. 
Privát (lat.), magán, magános, a nyilvánossal el

lentétben, p.-im, magánosan, titokban; p.-ier (pri-
vatyé) magánzó; p . - i z á l n i , foglalkozás nélkül, mint 
magánszemély élni. 

Privata (lat.), magánleczkék, házi tanítás. Privatis-
sitnum, oly előadások, melyeket vmely tanár csak 
szűkebb körű hallgatóságnak tart. 

Privatdocens (lat.), magántanár (1. e.). 
Privigye, község Nyitra m., 2980 lak. Kegyesrendi 

kolostor és gymnasium. Járásbir. és adóhiv. 
Privilegialis levél, 1. oklevél. 
Privilégium (lat.), 1) kiváltság (1. e.), a középkori, 

magyar és külföldi jogéletben főfontosságu volt, 
mert számos intézmény közvetlenül pr. alapján ala
kult, számos pedig pr.-ok oltalma alatt állt fen; a 
magyar jogban a pr.-nak igen sokféle neme (személyi, 
nemzetségi, dologi, feltétlen, feltételes stb.) volt; — 
2) maga a kiváltságlevél, melynek kiállítása szigorú 
formaságokhoz volt kötve ; nálunk ezek a Hármas
könyv II. 7—17. czikkeibe foglalvák; egyes kirá
lyainknak minden, néhánynak némely pr.-ai egyálta
lán érvénytelenek voltak; — 3) mai értelemben 
szabadalom (1. e.). 

Privláka, község Szerem m., 1901 lak. 
Prix (francz., pri), ár; á prix fixe, szabott áron; 

á tout prix, minden áron; prix au comptant, kész
pénzfizetés melletti ár. 

Pro (lat.), -ért, érte, mellette. 
Pro aris et focis (lat.), oltárért és tűzhelyért 

(küzdeni). 
Próbaarany, próbaezüst , szorosan a törvény elő

írta szabályok szerint v. szokványszerüen ötvözött 
arany, ezüst. 

Probabilis (lat.), bebizonyítható, hihető, valószínű. 
P.-tas, valószínűség. 

Probabilismus, a bölcsészetben azon nézet, hogy 
biztos tudást nem, csakis kisebb-nagyobb valószínű
séget szerezhetünk; a jezsuiták azon elve, hogy va
lamely cselekedet már igazolva van, ha ennek jósága 
mellett vmiiy valószínűségi ok felhozható. 

Próbakő, az arany és ezüst tárgyak karczpróbá-
jánál használt fekete színű lydiai homokkő; alkalma
zásánál a kérdéses arany v. ezüst tárgygyal vonal
nyalábot húznak p.-re s mellé hasonló nyalábot a 
kérdéses tárgy finomságához közel álló ismert s tör
vényesen engedélyezett összetételű ötvözetből ké
szített p r ó b a t ű v e l s azután megfelelő kémszert 
csepegtetvén reá megfigyelik a behatást; ennek 
egyenlősége egyenlő finomságot mutat. Főleg a fém
jelző intézetek alkalmazaák. 

Probandum est (lat.), kipróbálandó. 
Próbaterhelés, azon megterhelés, melynek vas v. 

beton hidat a forgalomnak való átadása előtt alá
vetnék; e megterhelés jóval nagyobb, mint az, mely 
bármely erős forgalom mellett előállhat; de azért a 
hid behajlásának a p. alatt sem szabad tulmenni a 
meghatározott határon. 

Próbatű, az arany és ezüst ötvözetek finomságá
nak gyors meghatározásánál alkalmazott s törvé
nyesen engedélyezett finomságú arany v. ezüst ötvö
zetekből készített tű. L. próbakő. 
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Probatum est (lat.), ki van próbálva, jónak bizo
nyult, bevált. 

Probléma (gör.), talány, feladat; p . - t icus , kétes, 
talányszerü, p . - t icus e x i s t e n t i á k , kétes, rejté
lyes egyének. 

Probstheida, falu Lipcse kerületében; 1813. okt. 
18. csata I. Napóleon és a szövetséges hadak között. 

Probstner A r t ú r , orsz. képv., szül. 1829. Lőcsén. 
Bányászati tanulmányokat végzett, 1860. tszéki ül
nök, 1878 óta orsz. képviselő. 

Probus M a r c u s A u r e l i u s , római császár, szül. 
Sirmiumban, 276. császár, visszaverte a germánokat 
•Galliából, a Rajna mellékén s a Szerémségben meg
honosította a .szőlőtenyésztést, elűzte a gótokat és 
alánokat Kis Ázsiából; fellázadt katonái 282. aug. 
Sirmium mellett megölték. 
Procedálni (lat.), eljárni vmely ügyben; procedúra, 

eljárás, eljárásmód. 
Proceres (lat.), a legelőkelőbbek; a honoratiorok. 
Processio (lat.), ünnepélyes menet, díszmenet; kül. 

egyházi körmenet. 
Processus (lat.), eljárás, peres eljárás; folyamat. 
Processus (lat.), nyujtvány; p. spinosus, tövis-

nyujtváhy. 
Proch Henr ik , német zeneszerző, szül. 1809. jul. 

22. Cseh-Leipában, 1840—70. karmester Bécsben; 
t u. o. 1878. decz. 18. Számos népszerűvé vált dalt 
szerzett. 

Procida (Prochysa), termékeny sziget a nápolyi 
öbölben ter. 4 km2, 1600 lak. 

Proclama (latin), nyilvános kihirdetés; p r o c l a -
má ln i , közhírré tenni, kihirdetni; p r o c l a m a t o r , 
kikiáltó; p r o c l a m a t i o , kiáltvány, szózat. 

Proconsul és propraetor, a római államjogban a 
provinciák helytartóinak czime. Kezdetben p.-nak 
nevezték a consult v. praetort, ha állami érdekek 
kedveért egy éven tul megtartotta az imperiumot; 
mikor azután visszalépett, eczimct mint vmely provin
cia helytartója viselte, mivel rendesen ezen minőség
ben nyert a visszalépő praetor v. consul alkalmazást. 

Proctitis (gör.), végbélhurut. 
Proctocele (gör.), végbélelőesés. 
Proctor R i c h á r d A., angol csillagász, szül. 1834. 

Chelseaban, Londonban és Cambridgeben tanult, 
1866. a londoni Royal Astronomical Society tagja, 
1872. titkára, f 1888. szept. 11. Newyorkban. Szá
mos tudományos és népszerű művet irt. Az egyiket 
magyarra is lefordították. 

Procura (lat.), a kereskedelmi ügylet létrejötte kö
rül kifejtett fáradság jutalma, továbbá az üzlettu
lajdonos által adott jog a czégnek per procura (röv. 
p. p. v. ppa) való jegyzésére; p.-isia, czégv. (1. czég.) 

Procuratio (lat.), 1) meghatalmazás alapjá.i való 
helyettesítés; — 2) házasság per p.-nem, a vőlegény 
távollétében (kül. fejedelmi személyeknél) való eske-
tés, melynél a vőlegényt a meghatalmazott kép
viseli. 

Procurator (latin), 1) meghatalmazott, ügyvivő, 
ügyvéd; — 2) a rómaiaknál a senatus, a császár va
gyonának kezelője, a császári tartományok helytar
tója; — 3) államügyész (procureur). 

Prodigium (lat.), a régi rómaiaknál minden külö
nös jelenség, melyet jóslásra alkalmasnak tartottak. 

Prodigus (lat.), tékozló, pazarló. 
Pro domo (lat.), saját házáért, személyes érdeké

ben (felszólalni). 
Prodromus (gör.),előtünet, kezdet, előfutár; előszó; 

p r o d r o m a l i s . kezdetbeli (tünetek). 

Producálni (lat.), létrehozni, termelni, vlmit elő
adni; p.-tio, alkotás, termelés; javak előállítása; elő
adás; p.ens, termelő, ellentétben a fogyasztóval; 
p.-tiv alkotó, termékeny; p.-ium, termék. 

Pro et contra (lat.), mellette és ellene. 
Profán (lat.), közönséges, világi (az egyházival és 

bibliaival ellentétben), továbbá szentségtelen, vét
kes. P. t ö r t é n e t , a világi történet szemben a bib
liai és egyháztörténettel. P. é p í t m é n y e k , világi 
építmények (1. építészet). P r o f a n á l n i v. p r o f a n i -
z á l n i , megszentségteleníteni, szent dolgokat gúny 
tárgyává tenni. 

Professio (lat.), kézművesség, mesterség, foglalko
zás. P r o f e s s i o n i s t a , mesterember, kézműves, ipa
ros. P r o f e s s i o n a t u s , hivatásos, hivatásszerű. 

Professor (lat.), a régi rómaiaknál a grammatika 
és rhetorika tanítója; 1660-tól az egyetemeken elő
adó tanárok czime. Nálunk középiskolai és egye
temi tanár. 

Professus (uj-lat.), 1) mint melléknév: bevallott, 
nyilvános; 2) zárdában a rendi fogadalom letevése. Ex 
professo, nyilvánosan, szándékosan, hivatásszerűen. 

Próféta (gör.), látnók, jós (1. e.). 
Próféták által szólt régen nékecVaz isten, S a kit 

ígért, ímé végre megadta fiát . . . E r d ő s i S y l v e s t e r 
János »Uj testamentom«-ában az előhang bevezető 
sorai, az első distichonok nyelvünkön. 

Profil, valamely tárgy oldalról tekintve készített 
rajza v. képe; annyit is jelent mint arcz-él v.-is az 
arcz vonalai oldalról nézve. 

Profit (iiancz.), nyereség, előny; p.-álni, nyeresé
get húzni. 

Prófont (a lat. »proviant« szóból), közönséges 
katonakenyér, komiszkenyér. 

Pro forma (lat.), 1) színleg, csak a forma kedvéért, 
hogy tessék-lássék; — 2) p. f. s z á m l a , conto finto, 
1. conto. 

Profósz, 1. porkoláb. 
Profundus (lat.), mély, mély értelmű. 
Profus (lat.), túlságos, túlerős; pl. profus vérzés. 
Profusio (lat.), ömlés. 
Pro futuro (lat.), a jövő számára. 
Proglottis (gör.), a szalagférgek izdarabjai. 
Prognath (gör.), az előre nyúló állu koponya, mely 

állatoknál és emberek közül leginkább idiótáknál 
fordul elő. 

Prognosis (gör.), jóslat, előre felismerése vmely 
betegség v. időjárás lefolyásának. 

Prognostikon (gör.), előjeleken alapuló jóslás. 
Programm (gör.), nyilvános hirdetmény; hangver

seny v. más előadás műsorának közzététele; vmely 
minisztérium v. párt politikai nézeteinek kifejtése; 
az egyetemek, középiskolák stb. ünnepélyeinek 
tárgysorozata s értesítője a lefolyt tanévről. 

Programm-értekezés, az iskolák évi értesítőjében 
megjelenni szokott értekezés, az illető iskola egyik 
tanárától. 

Programm-zene, a hangszerzene azon iránya, 
melynél a zeneszerző nemcsak a hallgatók érzelmeire 
kivan hatni, hanem a hang által bizonyos tárgyakat 
és eseményeket is kifejezésre akar juttatni. Berlioz, 
Liszt és Wagner művelték. Ellentéte az a b s o l u t 
zene, mely a tiszta zenei szépségre törekszik. 

Progrcssio (lat.), haladás; a mennyiségtanban 
haladvány (1. e.). 

Progressisták (lat.), haladópártiak; egy spanyol 
és egy szerb párt neve, általában az erélyesebb ha
ladás barátai. 
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Progressiv adó, egyenes adó, melynél az adóláb a 
jövedelmi összeggel fokozatosan emelkedik, vagyis 
minél több jövedelme van vkinek, annál magasabb 
adókulcs szerint történik az adó megállapítása s igy 
a gazdagok aránylag is többet fizetnek mint a sze
gényebbek. Ujabban a p. a. elve mindinkább érvé
nyesül ; az egyenes adók reformja alkalmával nálunk 
is be akarják hozni. 

Progymnasium (gör.), algymnasium. 
Prohibitiv rendszer, védvámos politika (1. e.). 
Projectil (lat.), lövedék (1. e.). 
Projectio (lat.), vetület, vmely tárgynak rajza bizo

nyos irányban fektetve gondolt sikon, a határ- és él
vonalak megjelölése mellett. Az ábrázoló mértan 
egyik fontos része, mely a mérnöki és általában a 
technikai tudományokban nagy szerepet játszik. A 
p.-nak két főneme van, egyik a m e r ő l e g e s p., mi
dőn a tárgynak minden pontja merőlegesen esik a 
rajzlapra, másik a k ö z p o n t i p., midőn a p. ugy 
van felvéve, a mint a szem bizonyos távolságból 
nézve látja a tárgyat. 

Projectum (lat.), terv, tervezet, szándék. 
Prókátor (a lat. procurator szóból), ügyvéd. 
Prokesch-Osten A n t a l gróf, osztrák diplomata, 

szül. 1795. decz. 10. Gráczban, 1834—49. követ 
Athénben, 1848. altábornagy, 1849—52. követ Ber
linben, 1853. a német szövetséggyülésen Frankfurt
ban, 1861. Konstantinápolyban, 1871. nyugalomba 
vonult és grófi rangot nyert; f 1876. okt. 26. Egyip
tomról és Palaestináról több művet irt. 

Prokike, község Lika-Krbava m., 1473 lak. 
Prokop A n d r á s , a nagy, huszita vezér, szül. 1380. 

körül, előbb szerzetes, Ziska halála után 1424. a tábo-
riták vezére s 1426. megverte a német sereget Aussig-
nál, 1427. másodízben Taschaunál, többször betört 
Ausztriába, Sziléziába, Morvaországba és hazánkba, 
végül f 1434. máj. 30. a harcztéren. 

Prokopios (Caesareai P.), 527—47. Belizár (1. e.) 
titkára; f 558. után Konstantinápolyban. Nyolcz 
könyvben görög nyelven megírta kora történetét; egyik 
művében (Ktismata) I. Justinian császárt dicsőíti, egy 
másikban, mely csak halála után vált ismertté (Anec-
dota), a császárról és a konstantinápolyi udvarról 
mindenféle pletykát és apró történetet feljegyzett. 

Prokrustes (»kinyujtó«), Damast, attikai rabló 
mellékneve, ki minden kezébe került utast kényszer
ágyba fektetett és testüket az ágyhoz viszonyítva 
vagy megkurtította v. kinyújtotta; Theseus hasonló 
módon ölte meg. P.-ágy, képletesen bizonyos dolog 
természetellenes elnyujtása v. megrövidítése s igy 
rendes alakjából való kiforgatása. 

Proktokele (gör.), végbélsérv, végbélelőesés. 
Proktorrhagia (gör.), vérfolyás a végbélből. 
Proktospasmus (gör.), a végbélnyilás görcsös 

összehúzódása. 
Proktostenosis (gör.), végbélszükület. 
Prolapsus (latin), előcsuszamlás, előesés; v. ani, 

végbélelőesés; p. uieri, méhelőesés. 
Prolegomena (gör.), előleges tudnivalók. 
Proles (lat.), magzat, fajta. 
Proletárok v. p r o l e t a r i u s o k , a régi Rómában 

Servius Tullius népfelosztása szerint az utolsó, ha
todik osztályba tartozó legszegényebb polgárok, 
kik az államnak csak az »emberanyag« szaporítása, 
vagyis utódaik (= proles, innen a nevük) által 
használtak. Ma ált. a tőkével, vagyonnal nem biró 
s pusztán munkájuk után napról-napra élő emberek. 
Proletariátus, szegény, tengődő néposztály. 

Pro libertate, 1. libertások. 
Proliferatio (lat.), szaporodás, sokasodás. 
Pro Literis et Artibus (lat.), 1. művészet, tudom. 
Prológus (gör.), előbeszéd, előszó, a régi görög 

színpadon a kar bevonulása előtt mondott tájékoz
tató része a darabnak; ma ünnepélyes színház: 
előadások alkalmával szavalt megnyitó költemény. 

Prolongatio (lat.), hosszabitás (1. e.); tőzsdei ér
telemben az ügyletek lebonyolításának elodázása, el
halasztása. 
Prolongatio ügylet, kosztügylet (1. e.). 
Prölsz Róber t , német iró, szül. 1821. jan. 18. 

Drezdában. Tragédiákat, dramaturgiai műveket és-
életrajzokat irt. 

Pro memória (lat.), emlékül; emlékirat, beadvány.. 
Promenade (francz.), séta; sétány, sétatér. 
Promessa (lat.), Ígérvény (1. e.). 
Prometheus, Japetos titán ésKlymenefia; ő al

kotta az embert agyagból és vizből, de mivel lehozta 
számára az égi tüzet, Zeus büntetésül a Kaukazui 
sziklájához lánczolta, hol egy keselyű mindennap 
megette mindennap újra kinövő máját, mig Herakles 
ijjával a keselyűt le nem lőtte. Mikor Chiron ken-
tauros önkényt leszállt P. helyett az alvilágba, ez-
megszabadult és kibékült Zeussal. P. az emberi ész. 
történetének jelképe, mely kikutatni vágyik az isteni 
titkokat. Aeschylos »A lelánczolt P.«-ban dolgozta 
fel történetét. 

Pro mille vagy per m. (lat.), ezredrész, ezrelék; 
jegye °/0o. 

Promissory note (ang.), Angliában a saját váltó. 
Promontor, Budafok (1. e.). 
Promontorium (lat.), előhegy, előfok; a medencze-

csontok felső végeinek mellső felszíne. 
Promotio (lat.), tudorrá avatás. 
Promoveálni (lat.), előléptetni: a tudori fokra emelni. 
Prompt (lat.), pontosan, gyorsan. 
Promptuarium (lat.), hely, a hol a szükségest ké

szen találni, régen lexikonok stb. czime. 
Promulgatio (lat.), törvény kihirdetése, alkot-

mányszerü közzététele. 
Pronaos (gör.), előhajó a görög templomban. 
Pronatio (lat.), borintás, főleg a kéz- és alkar be-

és mellfelé fordítása, ellentéte a s u p i n a t i o , hanyin-
tás, ki- és hátfelé fordítás. A közreműködő izmok 
a p r o n a t o r o k (borintók), illetve a s u p i n a t o r o k 
(hanyintók). 
Pronator (lat.), 1. pronatio. 
Prónay (tótprónai és blatniczai) báró, Túrócz m. 

legrégibb családainak egyike. M á t y á s és Mihály 
1563-ban nemességüket megerősítő czimeres levelet, 
L á s z l ó és G á b o r 1782. bárói méltóságot nyertek. 
— 1) Dezső báró, a főrendiház tagja, szül. 1848. 
okt. 22. Bpesten. A jogot Pozsonyban és Budapesten 
hallgatta. 1871. a fehér-komáromi ág. ev. esperesség, 
1874. a dunántúli ág. ev. egyházkerület világi fel
ügyelője és orsz. képviselő, 1875. visszavonult a 
politikai térről, 1883. a magyarorsz. ág. ev. egyház 
egyetemes világi felügyelője, 1882—91. ismét képv. 
— 2) S y l v e s t e r G á b o r báró, a főrendiház tagja,, 
szül. 1856. deczember 31. Budapesten. Jogot végzett,. 
1877—79. külföldi egyetemeket látogatott, 1881—84. 
orsz. képviselő, 1884 óta a főrendiház tagja. 

Pronomen (lat.), névmás (1. e.). 
Pronominalis gyökök, v. alakszók, 1. alak- és 

anyagszók. 
Prononcirozott (francz., -szír), határozottan kifeje

zett, élesen kibélyegzett. 
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Pronunciamento (spany.. -szia-), felhívás, lázadás; 
zendülés, főleg mely a katonaság köréből indul ki. A 
spanyol lakosságú államokban gyakori. 

Pronuntiálni (lat.), kijelenteni, kihirdetni; p.-íio, 
nyilatkozat, Ítélet. 

Prony G á s p á r C l a i r F e r e n c z M á r i a R i c h e 
báró, franczia mérnök, szül. 1755. jul. 11. Chamlet-
ben, 1794. műegyetemi tanár Parisban, 1835. pair; 
7 1839. jul. 23. Számos mennyiségtani és vizépité-
^zeti művet irt. Tőle származik a frictio-dynamome-
'.er. az úgynevezett P.-iele fék. 

Prony-féle fék, 1. erőmérő. 
Prooemium (lat.), bevezetés; kezdet. 
Proof spri t (ang. prúf sprit), 57Vs!%> erős alkohol, 

mely Angliában a szesz-ár meghatározásának alap
jául szolgál. 
Propaedeutika (gör.), előtan, előkészítő tanfolyam; 

b ö l c s é s z e t i pr., a bölcsészeti tanulmányok előké-
=zitő része (lélektan és logika), a középiskolák VIII. 
osztályának tárgya. 

Propagálni (lat) , terjeszteni. 
Propaganda (lat.), ált. minden intézet v. szövetke

zet, mely bizonyos nézet v. elv terjesztésére alakult, 
kül. a nitterjesztő társulatok (missiók), melyeknek 
ozélja a ker. vallást a pogány népek közt ter
jeszteni. P.-t c s i n á l n i , elv- és véleménytársakat 
toborzani; a t e t t pr.-ja, Netsajev orosz nihilista 
legszélsőbb irányú programmja, melj' a rombolást 
tűzi ki főczélul; Netsajevet 1872. Svájcz kiszolgál
tatta Oroszországnak; hogy ott mi történt vele, 
azt nem tudni. De hivei most is valósítani igye
keznek tanait. 

Propagatio (lat.), terjesztés, szaporítás. 
Pro patr ia (lat.), a hazáért. 
Propeller (ang.), gőzhajónak azon szerkezeti ré

sze, mely azt a vízre való behatása folytán hajtja, 
különösen a csavar, s ezért igy nevezik a csavar
gőzöst is. 

Propemptikon (gör.), bűcsúköltemény. 
Propert ius S e x t u s , római költő, szül. 45 körül 

Kr. előtt Aissisiumban (Umbria), f 22 körül Kr. e. 
Rómában. Erotikus tartalmú elégiái maradtak négy 
könyvben. 

Propheta (gör.), próféta, látnók, jós (1. e.). 
Prophetia (gör.), jóslat, jövendölés. 
Prophylakt ikus (gör.), óvó, elővigyázatos. 
Prophylaxis (gör.), óvógyógymód. 
Propinatio (lat.), italmérési jog; korcsma. 
Propionsav, vegyület, előfordul a légyölő gombá

ban, faeczetben, előáll bőrhulladékok erjedésénél, 
stb. Színtelen folyadék, átható szagú, savanyu izü, 
vizzel, alkohollal, aetherrel elegyedik, 140°-nál forr; 
gyümölcsszagu aethereket alkot, melyeket gyümölcs-
aethereknek használnak. 

Propolis, nyár-, nyír- s egyéb fák rügyeiből ké
szült, vörösbarna, ragadós anyag, melyet gyermekek 
hasmenése ellen használnak. 
Proponálni (lat.), javasolni, indítványozni. 
Propontis , a görögöknél a Marván}' tenger. 
Proportio (lat.), arány, részarányosság; szabály

rész, igy nevezték a színtársulatainknál uralkodott 
azon szokást, hogy az igazgató naponkint megkapta 
benficiumát a felszerelvényekért, míg a fenmaradt 
tiszta jövedelem arányosan kiosztatott a társulat 
tagjai közt. 

Propositio (lat.), javaslat, indítvány, ajánlat: a hős
költemények bevezetését képező feltétel (1. e.). Pr. ma
jor, a következtetés felső, pr. minor, annak alsó tétele. 

Propositio, k i r á l y i e l ő t e r j e s z t é s , az 1848 
előtti országgyűléseken a korona kezdeményezési 
joga a törvényjavaslatok előterjesztése körül. 

Proposi tum (lat.), szándék, terv. 
Propraetor (lat.), 1. proconsul. 
Propre (francz.), saját, sajátos, tiszta, rendes: p. 

kereskedés, a saját számlára történő kereskedés, ellen
tétben a bizományi üzlettel (1. e.). 

Propria laus sordet (lat.), az öndicséret bűzlik. 
Propr ia manu (lat.), sajátkezüleg. 
Proprietas (lat.), tulajdon; p r . - t a r i u s , tulajdonos. 
Pro pr imo (lat.), először, első sorban. 
Proprio motu (lat.), önszántából. 
Propylaea (gör.), templomszerü kapuzat a gör. épí

tészetben, nevezetesen az Akropolis díszes bejárata. 
Propylen, C3H6, szénhydrogén vegyület, gázalakú 

test, mely erős nyomással színtelen folyadékká sű
ríthető. 

Pro rá ta (lat.), a rá eső rész szerint. 
Prorector (lat.), az egyetemen a helyettes rector; 

mindig az, ki az előző évben maga volt rector. 
Prorogat io (lat.), elhalasztás, elodázás. 
Proscenium (lat.), a római színpad előrésze; most 

a színpadnak a függöny előtti része. 
Proscribálni (lat.), vkit törvényen kívül helyezni, 

1. proscriptio. 
Proscriptio (lat.), 1) falragaszok általi hirdetés; 

2) száműzés. Onnan ered, hogy a római köztársa
ság vége felé az egyes hatalomra vergődött egyének, 
legelőször Sulla, azon ellenségeik nevét, kiket ki 
akartak végezni, nyilvános helyen kifüggesztették 
(proscribálták). 

Prosector (lat.), boneznok, aki a boneztani előadá
sokhoz a praeparatumokat előkészíti; tanársegéd a 
boneztani tanszék mellett. 

Pro secundo (lat.), másodszor. 
Proselyta (gör.), idegen, jövevény; ujoncz, ki 

vmely pártról v. vallásról egy másikra áttér. P.-kat 
c s i n á l n i , az ellenséges táborból híveket szerezni. 

Prosenchyma (gör.), növényszövet. 
Proserpina, 1. Persephone. 
Prosimii (lat.), félmajmok. 
Prosit (lat.), egészségére váljék! 
Proskurow, város Podolia orosz kormányzóság

ban a Bug m., 18.000 lak. Trajan-sánczok marad
ványai. 

Prosodia (gör.), a szótagok hosszú v. rövid idő
mértékéről szóló tan, a verstan alapja (1. időmérté
kes verselés). 

Prosopalgia (gör.), arcz-zsába. 
Prosopopoea (gör.), személyesités, 1. personificatio. 
Prosopothoracopagus , összenőtt arczu és mell-

kasu kettős torzszülött. 
Prospectus (lat.), nézet, áttekintés; vmely irodalmi 

munkáról, kibocsátandó értékpapírokról közzétett 
részletes tájékoztatás. 

Prosperálni (lat.), sikerülni, boldogulni. Prosperi
tás, jóllét, siker. 

Prossni tz , város Morvaországban, 19,000 lak. 
Nagy gabonavásár,»gyapot- és lenszövés. 

Prostata (gör.), dülmirigy; prostatitis, dülmirigy-
lob; p. hypertrophia, dülmirigynagyobbodás; pro-
statorrhoea, dülmirigybeli folyás. 

Prost i tut io (lat.), általában önmagunk meggyalá
zása, egyéniségünknek aljas czélokra való haszná
lása, különösen a nők által iparszerüen folytatott 
erkölcstelen élet; pr . -álni , meggyalázni, magát köz-
gunv tárgvává tenni. 
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Prostken, falu Gumbinnen porosz kormánykerü
letben, a lengyel határon, az orosz és német vasutak 
találkozó pontja. 

Prostrat io (lat.), nagyfokú kimerülés, elgyengülés. 
Prósza, tejjel feleresztett kukoriczalisztből készült 

vajas v. zsíros, vastagabb sütemény. 
Protagonis ta (gör.), előharczos; főszereplő. 
Protagoras , görög bölcsész Abderából, Kr. e. 480 — 

410-ig elt; sophista, atheismussal vádoltatva, kiuta
sították Athénből. 

Protas is (gör.), a szinmű expositiójának (előké
szítő részének) első szaka. 

Protectio (iat.), védelem, pártfogás; kül. olyan 
pártfogás, mely érdemesebbek mellőzésével érvénye
sül vkinek javára. 

Protectio-rendszer, védvámos irány, prolcctionista, 
a védvám híve. 

Protective silk, fertőtlenítő szerrel bevont setyem-
szövet; a Lister-féle kötésnél használják. 
Protector (lat.), pártfogó, védelmező; lordp. volt 

az angol köztársaság fejének, Crormvellnek (1. e.) 
a czime. 

Protegálni (lat.), védeni, pártolni, elősegíteni; 
prolégé (-zsé), védencz, pártfogolt. 

Prote in-anyagok, albuminatok, fehérnyeanyagok, 
fehérnyék, 1. fehérnye. 

Protesi laos, thessaliai király, az első görög, ki a 
trójai partra lépett, Hektor ölte meg. Laodameia, ki 
csak egy napig volt felesége, kieszközölte az istenek
től, hogy férje 3 órára visszajöhessen a földre, s midőn 
újra meghalt, a nő is követte az alvilágba. 

Protesis (gör.), az emberi test hiányzó részeinek 
pótlása, főleg műkészülékek által; p. bulbi, műszem 
beillesztése. 

Protest (lat.), tiltakozás, óvás; pr . -á lni , tilta
kozni, óvást emelni. 

Pro tes táns egyház v. p r o t e s t a n t i s m u s , a ke
resztény egyház azon ága, mely a XVI. századi re-
formatio következtében a kath. egyháztól különvált. 
A pr. név azon tiltakozásból (protestatio) szárma
zik, melyet a német evang. rendek az 1529. speyeri 
birodalmi gyűlésnek reájok sérelmes határozata 
ellen emeltek. Tiltakozásuk 1529. ápril 19. kelt. 
Csakhamar a reformatio összes hiveit protestánsok
nak nevezték. Ezek azonban nem sokára ág. ev. 
(lutheri) és ev. ref. (kálvin- v. reformált) egyházra 
oszlottak (1. ezeket külön) s mind a mai napig 
virágoznak. 
Protestáns irodalmi társaság (magyar), alakult 

1888. Bpesten, működését megkezdte 1889.; czélja 
prot. történeti munkák és kútfők, népszerű épületes 
könyvek s szakfolyóirat (Prot. Szemle) kiadása; 
tiszt, elnöke báró Vay Miklós, elnöke Szász Károly 
püspök, titkára Kenessey Béla. 

Protes tant i smus, a prot. egyházak összesége. 
Proteus , jósló tengeri isten, ki mindenféle alakot 

tudott ölteni; halban végződő alakban ábrázolták. 
P.-i ember = változékony jellemű ember. 

Proteus anguineus, kétéltű állat az örökkopoltyu-
sok (perennibranchiata) rendjébpl, a proteidák al-
családjából. Sárgás szinü, piros kopoltyurojtokkal, 
30 cm. h. Szemét bőr födi. Krajna földalatti vizei
ben, kül. az adelsbergi barlangban él. A világosság
nak kitéve lassankint sötétebbé válik. 

Proties (Protiő) K o s t a , szerb tábornok, szül. 1831. 
Posarevaczban; 1873. hadügyminiszter. Milán, le
mondása alkalmával, 1889. márcz. 6. a regensség 
tagjává nevezte ki. f 1892. 

Protocollum (lat.), jegyzőkönyv, igtatókönyv; 
p r o t o c o l l á l n i , jegyzőkönyvbe venni, czéget a. 
törvényszéknél bejegyezni; p r o t o c o l l á l t czég, be
jegyzett czég. 

Protonotar ius , 1. i t é l ő m e s t e r . 
Protopin, CaoHi9XOi0, Hesse által 1871. felfedezett 

vegyület; fehér, kristályos por, mely 202°-nál olvad, 
borszeszes oldatban alkalikus hatású és keserű izü 
sókat ad. 

Protoplasma (gör. plasma, sarkodé), ősanyag, az 
összes szerves (állati és növényi) szöveteket 
alkotó sejteknek lényeges alkatrésze, érzékeny, ösz-
szehuzékony anyag, mely táplálkozásra és sza
porodásra képes Egyes alsóbbrendű szervezetei 
pusztán p.-ból állanak. Alkatrészei fehérnyék, me
lyek a p. elhalásával molekuláris változásokon men
nek át. 

Protorganismusok, protozoák (1. e.). 
Prototyp (gör.), őskép, példánykép. minta; az első

lenyomat valamely műből v. metszetből. 
Protozoák (gör.), őslények (elsőkék), legalacso

nyabb rendű állatok. Elemi szervezetű állatok, me
lyek leginkább puszta protoplasmából állanak, kü
lönböző alakúak, többnyire csak górcső alatt látha
tók, édes vizekben v. a tengerben, egyesek a nedve? 
földben v. az állati testben élnek. Az összes műkö
déseket náluk a protoplasma végzi; nagy részöket 
nem lehet biztonsággal sem az állat-, sem a növény
országba sorolni; ezeket többen a p r o t i s t á k (pri-
malia, protorganisma) országába foglalták össze. 
Egyes fajok roppant tömegekben lépnek fel; i gya 
radiolariák kovahéjai, a foraminiferák mészhéjai egész 
hegységrétegeket alkotnak. Felosztásuk: amoebák, 
rhizopodák (gyöklábuak), gregarinák (falkányok), 
flagellaták (ostorosak), infusoriumok (ázalagok); 
némelyek a szivacsokat is ide sorolják. 

Protrusio (lat.), a szemteke kitolatása üregéből. 
Protuberantia (lat.), kiemelkedés, dudor (csonton) 

1. még nap. 
Proudhon (prudón) P é t e r József , franczia szo-

cziálista, szül. 1809. jan. 15. Besanconban, 1848. 
népbankot alapított az adófizetés megszüntetésére, 
iratai miatt több ízben fogságra ítélték; ez elől 
Svájczba, később Belgiumba menekülve, csak 1860., 
büntetése elengedése után tért vissza Parisba; f 1865. 
jan. 19. Passyban. Számos szoczialista irányú művet 
és röpiratot irt. A tulajdonról szóló művének alap
tétele: »a tulajdon lopás«, melyet azóta párthívei 
gyakran idéznek. 

Proust (pruszt), A n t o n i n , franczia politikus, sz. 
1832. márcz. 15. Niortban, 1864. hírlapíró, 1870.Gam-
betta titkára, később a szépművészetek minisztere 
(a tárczát azóta eltörölték); azóta lapszerkesztő. 
Több munkát irt. 

Prousti t , világosveres ezüstércz, mely ezüst-, arzén
os kénből áll. % 

Provence (-vánsz), régi franczia tartomány a Föld
közi tenger mentén, melyből Var, Bouches-du-Rhőne, 
Basses-Alpes (és részben a Tengeri-Alpesek) departe-
mentek alakultak. Az ó-korban Provincia, a rómaiak 
első gyarmata az Alpesen túli Galliában. Grófjai ud
varában a XII. szd óta a költészet virágzott. 

Provencei nyelv, más néven »langue d'oc< 
(1. franczia nyelv és írod.), a legkorábban kifejlődött 
román nyelv. A XI. és XII. szdban a troubadourok 
költészetében virágzott; a XIV. szd óta az északi 
franczia nyelv kiszorította s csak mint népies nyelv
járás él. Ujabban ismét irodalmilag is müvelik. 
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Provence-olaj, a francziaországi Provence-ban 
termő olajfa bogyóiból nyert olaj. 

Provenientia (lat.), eredet, származás. 
Proverbes (francz., -verb), kisebb franczia színmü

vek, melyekben vmely közmondás van költőileg 
illustrálva. Legjelesebb müvelője M u s s e t Alfréd volt. 

Proverbium (lat.), közmondás, példabeszéd. 
Proviant, eleség, élelmiszer-készlet. 
Providence, Rhode Island állam (Észak-Amerika) 

fővárosa a Narragaubet öböl m., 125.000 lak. Élénk 
ipar (arany- és ezüstáruk, vas- és gyapjuczikkek) és 
kereskedelem; kikötő. 

Providentia (lat.), isteni gondviselés. P.-alis, gond
viselésszerű, a gondviseléstől kiválasztott. 

Provincia (lat.), tartomány ; p r o v i n c i á l i s , szer
zetrendeknél a tartományi főnök. 
Provincialismus (lat.), tájszó, vidékiesség. 
Provins (-vensz), város Seine-et-Marne franczia de-

partementban 7000 lak. Hires rózsatenyésztés. 
Provisio (lat.), kereskedelmi ügyletek kötésénél a 

bizományost megillető díjazás; jutalék (1. e.). 
Provisor (lat.), felügyelő, gyógytárban az első segéd. 
Provisorium (lat.), ideiglen, átmeneti állapot; így 

nevezik a hazánkban 1861 —67. fenálló kormányzatot. 
Provisorius (lat.), ideiglenes; pr. k o r m á n y , mely 

belső mozgalmak idején addig vezeti az állam ügyeit, 
mig a törvényes tényezőt, a végleges kormányt meg 
nem alakítják; pr. e r ő d í t m é n y e k , ideiglenes, he
venyészett erődítmények. 

Provocatio (lat.), felhívás, kihivás; p r o v o c á l n i , 
kihívni, lovagias elégtételt kérni: p r o v o c á l ó , ki
hívó, másokat bántó, péld. magaviselet. 
Próza (lat. prosa, t. i. oratio prorsa vagyis pro-

versa = előrehaladó beszéd, ellentétben az oratio 
versá-v&l azaz költői beszéddel, mely rhythmikai ta
golással visszafordul s mintegy magába tér vissza), 
kötetlen y. folyóbeszéd, szemben a kötött beszéddel 
vagyis verssel. P r ó z a í r ó , ki kötetlen formában ír. 
P r ó z a i , hétköznapi, közönséges, költőietlen. 

Prozor, község Lika-Krbava m., 1333 lak. 
Prsevalszkij Miklós, orosz utazó, szül. 1839. 

márcz. 31. Smolenszkben, 1867—69. az Ussuri terü
letet, 1870—73. Khinát, Mongolországot és Tibetet 
járta be, 1879 — 80. ismét Tibetet kutatta, 1883—85. 
a Góbi sivatagon utazott, felfedezte a Hoangho for
rásait és Közép-Ázsia madaraiból és emlős állataiból 
becses gyűjteményt hozott Európába; 1888. ujabb 
kutatásra indult. 

Prücsök, tücsök. 
Prude (francz., prűd), szemérmeskedő, álszemérmes. 

Pruderic (prüdri), álszemérem, tettetett vonakodás. 
Prud 'homme (francz., prüdom), nyárspolgár, jóra

való ember; iparbiróság szakértő tagja. 
Prunelles (francz., prünell), hámozott, magtól meg

tisztított, szárított szilva (perdrigon blanc) kül. 
Brignolles a Rajna vidékéről, Olaszországból stb. 

Prunus (lat.), szilvafa. 
Prurigo (lat.), viszketeg (1. e.). 
Prur i tus (lat.), bőrviszketés; 1. viszketeg. 
Pruszka, község Trencsén m., 1202 lak., ferencz-

rendi zárda. 
Pruszlik (a ném. Brustfleck-ből), női mellény, váll

fűző. 
Pruth , folyó Galicziában, a Kárpátokban er«d, ha

tárul szolgál Oroszország és Románia közt. Galacz 
m. a Dunába szakad; 831 km. hosszú. 

Prutz J á n o s , német történész, szül. 1843. máj. 20. 
Jenában, 1877 óta a történelem tanára Königsbergá-

ban; történeti életrajzokat (Oroszlán Henrik, I. Fri
gyes császár) és a templomosok rendjére s a keresz
tes hadjáratokra vonatkozó műveket irt. 

Pruzsina, község Trencsén m., 1289 lak. 
Pry Pál , Poole angol színműíró bohózata, ford. 

Csiky Gergely (1882.); főalakja egy ^minden lében 
kanál« ember. 

Pryssel ianusok, a baptisták (1. e.) azon felekezete, 
mely a házasságot ellenzi. 

Prytaneum (gör.), a régi gör. városokban a tör
vénykezési épület, hol a városi tanács tagjainak egy 
része állandó bizottságot képezve, az ügyeket azon
nal elintézte. E bizottság tagjai a p r y t á n o k . 

Przemysl , uralkodó család, Csehország első ural
kodóháza, a hagyomány szerint Libussa férjétől, P. 
stadiczi várúrtól származik. Az Arpádházzal több
szörös rokonságban állott; több cseh hg magyar ki
rályleányt vett nőül. I. Ottokár cseh királynak is III. 
Béla leánya, Konstanczia volt hitvese. E vérségi ka
pocs alapján nyerte el rövid időre a magyar koronát 
az utolsó Przemyslida, IV. Venczel, kiben az ural
kodóház kihalt 1306. aug. 4. 

Przemysl város Galicziában, 35.250 lak. a Szán m. 
Fa-, bőr-, lenipar, r. kath. és gör. egy. püspökség. 
Erős vár, fontos vasúti csomópont. 

Przibram, város Csehországban, 12.000 lak. Ezüst
bányák. 

P. S., a postscríptum (utóirat) rövidített jele. 
Psal igraphia (gör.), ollóval papirosból alakoknak 

és rajzoknak kivágása; Konewka Pál (1840 — 71.) 
által művészetileg kiképeztetett. 

Psalmodia (gör.), templomias, egyhangú énekmód. 
Psa lmus (gör.), ének, zsoltár (1. e.). Psalterium, 

zsoltárgyüjtemény; hárfaszerü hangszer. 
Psal ter ium (gör.), lant. 
Psammetichos , 3 egyiptomi király neve. Legneve

zetesebb I. P., 655 — 610. uralkodott Kr. e., felsza
badította Egyiptomot az asszyr uralom alól, egyed
uralkodó lett s idegeneknek is megnyitotta az orszá
got. III. P., máskép P s a m m e n i t , alatt Egyiptom 
525 Kr. e. Kambyses hatalmába került. 

Psammoma (gör.), fövenydaganat, mely az agy
ban fordul elő. 

Psarjevó, község Zágráb m., 1118 lak. 
Pseudar thros is (gör.), álízület. 
Pseudo (görög), összetételekben: hamis, ál-, nem 

valódi. 
Pseudo-croup, á l t o r o k g y i k , a gégehurutnak gyer

mekeknél fellépő súlyos alakja, midőn a megduz
zadt nyákhártya a gége űrét annyira szűkíti, hogy 
a légvétel akadályozott. 

Pseudoerysipelas (gör.), álorbáncz. 
Pseudohypertrophia musculorum, az izomsor

vadás azon alakja, midőn a sorvadó izmok az 
izomrostok között nagyban felszaporodó zsírszövet 
folytán teriméjükben megnagyobbodottaknak lát
szanak. 

Pseudo-Isidori gyűjtemény, 1. ál-izidori gyűjt. 
Pseudojervin, Ca9H43NO,, a fehér zászpa alka

loidja; fehér, 299°-nál olvad. 
Pseudoleukaemia (görög), á l f e h é r v é r ü s é g , 

H o d k i n - f é l e kór, lymphoma malignum, lympho-
sarcoma, a fehérvérüségtől (1. leukaemia) annyiban 
különbözik, hogy a fehér vérsejtek a vérben felszapo
rodva nem találhatók; a nyirkmirigyek v. a lép túl
tengenék. A betegek bőre nagyon halavány, gyak
ran félbenhagyó láz, vizenyő, néha vérzési hajlam 
észlelhető. Kezelés: arsen, Fowler-féle oldat stb. 
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Pseudomembrana (gör.), álbártya, hártyaszerű 
képződmény nyák- v. savós hártyákon, mely fibrin-
alvadékból vagy kötőszövetből áll; főleg lob folytán 
származik. 

Pseudomessiás , álüdvözitő, a zsidók történetében 
oly férfiak, kik az üdvözítőnek (messiás) mondották 
magukat, igy Sabbatai Czevi (1. e.), Frank Józs. stb. 

Pseudomorph (gör.), áialaku, olyan ásvány, mely
nek jegeczalakja nem felel meg alkotó anyagának. 

Pseudonym (görög), álnév alatt megjelent irat; 
p s e u d o n y m u s , az álnevű iró. 

Pseudosklerosis (gör.), idegbántalom, melynek 
tünetei megegyeznek az agy- és gerinczvelő foltos 
keményedésének tüneteivel, a nélkül, hogy az ideg
rendszerben a megfelelő boncztani elváltozások fel
találhatók volnának. 

Pseudoskopikus tünemények, a szemmérték ön
kéntelen csalódásai folytán keletkeznek. így p. o. ré
szekre osztott felület nagyobbnak tűnik fel, mint a 
fel nem osztott; függélyesen vonalozott négyzet 
hosszabbnak, a vízszintesen vonalozott szélesebbnek 
látszik. 

Pseudothanatos (gör.), tetszhalál. 
Psidium, guava v. guajaba fa, a myrtus-félék rend

jéből. Kp. catileyamwt, Khinában és Braziliában, a 
p. guajava, Indiában és a.p. pyriferum Ny.-Indiában, 
kitűnő gyümölcsöt teremnek. 

Psilomelan, kemény barnakő, ásvány; fekete, man-
gansuperoxyd manganoxydullal és baryttal v. káli
ummal; előfordul egyéb barnakő és vasérczek tár
saságában. 

Pskow (Pleskow), nagvorosz kormányzóság, ter. 
44.208 km2, 987.416 lak. Főhelye P. a Velikaja m., 
22.000 lak. Azelőtt köztársaság és Hansa-város; 
élénk ipar. 

Psoas (gör.), horpasz; musculus p., horpasz-izom. 
Psoas-tályog, a horpaszizom lobja és elgenyese-

dése, gyakran az ágyékcsigolyák szuvasodása által 
okozva. 

Psora (gör.), rüh. 
Psor ias is , pikkelysömör (1. e.). 
Psor ikus szerek, rühellenes szerek. 
Psorospermium (gör.), házi nyulak májának élős-

dije, mely valószínűleg a gregarinákhoz tartozik. 
Psycho (gör.), lehellet, lélek, szellem. A görög rfiy-

thologiában az emberi lélek személyesitése. Erős neje, 
mióta az Olympon lakik, helyette a földön a pothos 
(az érzéki szerelem) maradt. Szobrászok és festők 
kedves alakja (Raffael festménye, akapitoli Erős és P.). 

Psychiatr ia (gör.), elmegyógytan, elmekórtan. 
Psychikai (gör.), a lelki életre vonatkozó. 
Psychograph(gör., emanu!ektor)irókészülék, mely

nek segélyével a spiritisták szellemei jóslataikat ki
nyilatkoztatják. 

Psychologia(gör.) , lélektan (1. e.). P s y c h o l o g u s 
lélekbúvár. 

Psychopathologia (gör.), elmekórtan. 
Psychopompos, halottkisérő, Hermes mellékneve. 
Psychosis (gör.), elmebántalom, elmebeli állapot. 
Psychrometer , 1. nedvességmérő. 
Pszuny hegység, a pozsegai medenczét alkotó 

sziavon szigethsgek egyike. A Pakra-Ilova és Orlava 
között é.-k.-i irányban húzódik. Gránit és kristályos 
pala hsg. Főcsúcsa 9S4 m. 
P. T., a praemisso titulo (előrebocsátva a czimet) 

v. pleno titulo (teljes czimmel) rövidítése. 
Ptacsnik hegység, a Nagy-Fátra lánczolatnak ré

sze a Handlovai medencze nv. oldalán, d.-nv.-ra hú

zódik s mind a Nyitra, mind a Garam felé oldalágakat 
ereszt. A Sucsa Holától, hol a Nagy-Fátrához csat
lakozik, a Velkapoljei horpadásig terjed. Trachyt 
hegység s összefügg a többi Garam melléki trachyt-
hsgekkel. Főcsúcsa 1373 m. m. 

Ptah (a görögöknél Hephaestos), az egyiptomiaknál 
a világ teremtője és fentartója, az őstüz és a meleg
ség istene, leginkább Memphisben tisztelték. 

Pterocarpus, növény a pillangósok (papilionaceae) 
rendjéből. A p. draco, sárkányvérfa, Nyugat-Indiá
ban, szolgáltatja a sárkányvért (1. e.). A p. mar-
supium, fa Elő- és Hátsó-Indiában, kinót szolgáltat; 
a p. santalinus, u. ott a veres szantálfát adja. 

Pterodactylus, ásatag gyikfaj a repülő gyikok 
(plerosaurii, 1. e.) családjából. A bpesti egyetemi 
ásványtani intézetben egy nagybecsű példánya 
látható. 

Pterosauri i , repülő gyikok, ásatag gyikcsalád. 
Részben jelentékeny nagyságú állatok, fogakkal ellá
tott, csőrszerű állkapcsokkal, hosszú nyakkal, farok- í 
kai és röphártyákkal. Ide tartozik a pterodactylus, 
a ramphorrhynchus, dimorphodon, az alsó lias-tól 
egész a krétaképletig fordulnak elő. 

Pterygium (gör.), szárny, röphártya. 
Pthrügy, község Szabolcs m., 1162 lak. 
Ptolemaeus, Egyiptom macedón, görög uralkodói

nak (Ptolemaeusok v. Lagidok) közös neve Nagy 
Sándor halálától (323. Kr. e.) Egyiptomnak a rómaiak 
által történt elfoglalásáig (30. Kr. e.). I. P. Lag i (»La: 
gos fia«), Nagy Sándor egyik vezére, 306. felvette 
a királyi czimet, f 283. Utódai: II. P. I. Ph i l ade l - ' 
p h o s (285 — 247), az alexandriai múzeum és könyv
tár alapítója; III. P. I. E u e r g e t e s (247—211), meg
hódította az Euphratesen inneni országokat, Babylo 
niát, Mesopotámiát, Perzsiát, Médiát stb.; IV. P 
1. P h i l o p a t o r (221—205); V. P. E p i p h a n e s 
(205—181): VI. P. I. P h i l o m e t o r (181 — 145) 
VII. P. II. E u e r g e t e s (145-117) ; VIII. P. L a t h v 
ros (116 -81 ) ; X. P. II. S á n d o r (181), utolsó légi 
timPtolomaeus; XI., P. A u l e t e s (81—51), X. P. ter 
mészetes fia, és ennek gyermekei XII. P. D i o n y s o s 
és K l e o p á t r a (1. e.), az előbbit 47. Caesar buktatta 
meg, utóbbi 30. öngyilkos lett. 

Ptolemaeus C l a u d i u s , csillagász, mathematikus 
és geológus, 140 körül Kr. u. Alexandriában élt. 
Csillagászati főműve: »Almagest«; ez szolgált az 
egész középkorban a csillagászati tudomány alapjául. 

Ptolemaeus-csatorna, Ptolemaeus Phíladelphus 
által az ó-korban a Suez-szoroson át ásott csatorna, 
melynek tervével már Necho és Dárius foglalkoztak 
A csat. a pelusiumi Nilus-ágtól d.-k.-i irányban a mai 
Suezig (Arsinoe) terjedt, később Traján császár és 
Omar khalifa akarta helyreállítani. 

Ptolemais, Akka város régi neve. 
Ptomainok, a növényi alkaloidokhoz hasonló na

gyon mérges anyagok, melyek fehérnyék rotbadása-
kor fejlődnek; friss és rothadt hullákon vmint az 
élő szervezetben, mint a baktériumok anyagcseréjé
nek termékei fordulnak elő és mint ilyenek szá
mos betegségnek (vszinüleg a hullamérgezésnek is) 
okozói. Egyeseket már tisztán elő is állítottak. 

Ptosis (gör.), eset; p. p a l p e b r a r u m , szemhéj-alá-
csüngés, melyet a felső szemhéj bénulása okoz. 

Ptyalin (gör.), nyál. 
Ptyal ismus (gör.), nyálfolyás. 
Pu (lépés), hosszmérték Khinában = 5csi = 1 '608 ni. 
Pubertás, ivarérés, a nemi érettség teljes kifejlődé

sének korszaka, fanosodás, nőiesedés. 
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Pubes (lat.) fanszőr, fan; os pubis, szeméremcsont, 
fancsont. 
Publicani (lat.), a régi Rómában mindazok, kik az 

állammal üzletet kötöttek: középületek vállalkozói, 
állami javak és adók bérlői. 
Publicatio (lat.), közzététel, kihirdetés, közzétett 

irodalmi mű; p . -cá ln i , közzétenni. 
Publicista (lat.), a politika és a közjog alapos is

merője; átvitt ért. az, ki közügyekről irni szokott, 
vezérczikkiró; p.-ika, napi sajtó; p . - t a s , nyilvá-
r.osság. 
Publicum (lat.), közönség (t: e.). 
Pucelle (francz., püszeli, szűz. 
Puchner A n t a l báró, tábornok, szül. 1779. nov. 

11-én Selmeczbányán. 20 éves korában a magyar 
nemesi gárda hadnagya lett; részt vett a franczia 
.háborúkban, 1814-től Olaszországban tartózkodott, 
1832. vezérőrnagy, 1830. magyar, 1833. osztrák 
bárói rangot nyert s 1834. bolognai főparancsnok 
lett. Mint altbnagy és a hadi tanács tagja ért vissza 
Bécsbe. 1846-tól Erdély kormányzója; ez állásban 
minden igyekezetét megfeszítette az unió megakadá
lyozására. A szabadságharcz kitörésekor az erdélyi 
osztrák haderő élére állott; Nagy-Szebennél (1849. 
január 21). és Vízaknánál (1849. febr.. 4.) győzött, 
•de Piskinél súlyos vereséget szenvedett s Oláh
országba kényszerült menekülni, f 1852. deczem-
ber 28. Bécsben. 
Puchó, község Trencsén m., 1420 lak., a Vág völ

gyén. Lakosai főleg posztósok. Járásbir., adóhiv. 
Puchta G y ö r g y F r i g y e s , német jogtudós, szül. 

1798. aug 31. Kadolzburgban, 1823. óta tanár Mün
chenben, Marburgban, Lipcsében. 1842. Savigny 
utóda Berlinben; f 1846. jan. 8. Római jogi szak
művei annak idején nagyon ismertek voltak. 
Puck, a régi angolok házi manója, Shakespeare 

>Szentivánéji álom« ez. vígjátékának egyik legked
vesebb alakja. 

Pucs, a svájczi-iiémet Putsch szóból: zaj, zavar
gás, főleg meghiúsított zendülési kísérlet. 
Pud, kereskedelmi súly Oroszországban = 40 orosz 

font, 16 -ós kg. 
Púder, pulvis cosmeticus, szépítő szer, az arezbőr 

egyenetlenségeinek elfedésére, izzadás meggátlására 
szolgáló, kül. anyagokból készült por, mely azonban 
huzamos használat után az arcz teintjét okvetlen 
tönkre teszi. Legártalmatlanabb p. anyagok a talcum, 
magnesium, calcium-carbon., határozottan ártalma
sak az ólomtartalmuak, vmint a bismuthos p.-ok is. 

Puderczukor, a czukornádból nyert sárgás színű, 
szemcsés, ragadós ezukor; Európában finomítják. 

Pudmericz, község Pozsony m., 1467 lak. 
Puebla, La, mexikói állam, területe 31.618 km2, 

S33.125 lak. Főhelye P. a Rio de la Tlaxcala m., 
.79.000 lak. Üveg-, gyapjú-, agyagipar, fegyverkészi-
íés, püspökség, székesegyház. 

Puer (lat.), gyermek; rabszolga. 
Puerperium (lat.), gyermekágy. 
Puerto de Santa Maria, kikötő és kereskedelmi 

(bor) város Cadiz spanyol tartományban, 22.000 1. 
Puerto Rico, 1. Portorico. 
Pufendorf S á m u e l báró, szül. 1632. jan. 8. FIö-

hában, 1661. tanár Heidelbergában, 1670. Lundban, 
1686. svéd, 1688. porosz szolgálatban; f 1694. okt. 
£6. Igen sok latin tört., főleg azonban jogbölcsészeti 
munkát irt s az úgynevezett természetjogot önálló 
tudománynyá tette. 
Puffancs, sörélesztővel készített, buktaféle sütemény. 

Puffer, ütköző (1. e.). 
Puffra játszani, ingyen, nem pénzre ; hitelre. . 
Pugatsev J e m e l j a n , orosz kalandor, szül. 1720., 

előbb katona s a török háborúból hazatérve III. Pétqr 
czárnak adta ki magát, 1773. II. Katalin ellen felke
lést támasztott, elfoglalta Kazánt, végre elfogták és 
1775. jan 10. Moszkvában kivégezték. 
Pugilatio (lat.), ökölvívás; pugi, bajvívó. 
Pugil lares, p. t a b e l l á é , kézi táblák, viaszszal 

bevont tábla, melyet a régi rómaiak Írásra használ
tak, több darabot könyvvé szoktak egyesíteni; ná
lunk, a Királyhágón tul is találtak egy bányában ily 
táblákat. 

Puhányok, mollusca, malacozoa, a fejlettség fokára 
a gerinczesekhez legközelebb álló állatkör. Testük 
többnyire részarányos, lágy, kültakarójuk kettőze-
téből köpenyt (pallium) alkot, melynek mirigyei ke
mény takarót (csigaház, kagylóhéj) választanak ki. 
Testük nem tagolt; mozgásszerveik úszásra szol
gáló lebenyek és karok v. mászásra szolgáló izmos 
kiszélesedések, lábak. Idegrendszerük központi ré
sze a garatfeletti és alatti dúcz, melyekből az ideg
fonalak kiindulnak. A látás és hallás szervei gyak
ran igen tökéletesen kifejlettek, vmint táplálkozási 
és emésztési szerveik is. Szivük többnyire csak 
üteres; vérük leginkább színtelen. Légző szerveik 
a kültakaró kettőzetéből fejlődő hártyák, meiyek 
mint tüdők v. kopoltyűk szerepelnek. Leginkább 
peték utján szaporodnak; nagyobbrészt növények
keltáplálkoznak. Az egész földön elterjedtek; kb. 
12—13.000 élő faj ismeretes; már földünk iegelső 
lerakodási korszakában találhatók; legkülönösebbek 
a jura-képletben, legszámosabbak a harmadkori ré
tegekben. Felosztásuk: I. Fe je sek , cephalota: fej-
lábuak, cephalopoda; szárnylábuak, pteropoda; has-
lábuak, gastropoda. II. F e j e t l e n e k , acephala: 
lemezkopoltyusak. lamdlibranchiata: pörge-kopol-
tyusak, spirobranchiata. III. M o l l u s c o i d e ák, zsák
állatok, tunicata; moh-állatok, bryozoa. 

Puj, község Hunyad m., 748 lak. Járásbir. 
Pukkanz, Bakabánya német neve. 
Puky G y u l a , a debreczeni kir. Ítélőtábla elnöke, 

szül. .1841. Kükemezőn Sáros m., 1863. pesti táblai 
joggyakornok, 1867. abaujmegyei tiszti alügyész, 
1868. u. o. biró, 1871. kassai tszki biró, 1877. pesti 
táblai pótbiró, 1S82. rendes bíró, 1889. curiai biró, 
1892 óta a debr. tábla elnöke. 
Pulay, 1) Géza , a komáromi törvényszék elnöke, 

szül. 1835. máj. 28. Banán Komárom m. 1854. po
zsonyi tszki joggyakornok, 1855. figyelő, 1856. 
szolgabírói tollnok, 1857. tszki segédbiró, 1861. 
komárommegyei tszki ülnök, 1861. gyakorló ügy
véd, 1867. kom. tszki ülnök, 1872. u. o. tszki biró, 
1884. u. o. elnök; — 2) J á n o s , gróf Pálffy János 
horvát bán titkára, részt vett az utóbbi mint csá
szári teljhatalmú biztos és Károlyi Sándor közt 
folytatott békealkudozásokban és megbízásukból 
megírta a szatmári békekötés történetét. Az eredeti
leg latin nyelven irt művet 1718. magyarra forditá, 
hogy urának neje, Czobor Erzsébet grófné is meg
érthesse. E fordítását kiadta Szalay László Magyar 
tört. emlékek V. k. (1865.). 

Pulcheria Ae l i a A u g u s t a , Arcadius keletrómai 
császár leánya, szül. 399. Tizenöt éves korában 
fivére, II. Theodosius nevében átvette az uralmat, 
450. császárnővé kiáltották ki. Marcián neje lett; 
f 453. Szentté avatták. Emléknapja szept. 10. 

Pulcinella (ol., pulcs-), bohócz, pojácza. 
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Pulkova, hegyhát Pétervár orosz főváros m., hires 
csillagdával (1833—39. épült). 

Püllna, keserűvíz forrás Brüx (Csehország) köze
lében, a saazi utón. 

Pulmo (lat.), tüdő; artéria p.-nalis, tüdőütér. 
Pulpitum (lat.), könyv- v. hangjegytartó állvány, 

polcz; Boileau komikus eposza, melyet magyarra 
ford. Kovács Ferencz (1789.). 
. Pulque (spany., pulke), az agavé pálma nedvéből 
nyert, szesztartalma, kellemetlen szagú ital; Közép-
és Dél-Amerikában használják. 
Pulsat i l la , leánykökörcsin, 1. kökörcsin. 
Pulsatio (lat.), lüktetés. 
Pulsométer, vizemelésre szolgáló olyan készülék, 

melynél a vízgőz gyors lehűlése folytán képződő 
légüres térbe nyomul be a felemelendő víztömeg. 
Feltalálta 1871. Ha l l Amerikában; egyszerű szerke
zete s kezelése miatt gyakran alkalmazzák, bár sok 
gőzt fogyaszt. 

Pulsus (lat.), érlökés, érverés; p. dicrotus, kettős 
érverés: p. intermittens, kihagyó érverés. 

Pulszky, 1) Á g o s t , orsz. képv. és egy. jogtanár, 
szül. 1846. jul. 3. Bécsben, Ferencz fia. A jogot 
Bpesten végezte, 1868. Nógrád m. aljegyzője, 1869. 
pénzügyminiszteri fogalmazó, 1871 óta orsz. kép
viselő, 1875. a jogbölcselet rendes tanára a bpesti 
egyetemen, 1887. a m. tud. Akadémia lev. tagja. Jogi 
munkákat és tanulmányokat irt; — 2) F e r e n c z , 
politikus, publicista és archaeologus, szül. 3814. 
szept. 14. Eperjesen. Nagybátyja, a tudós Fejérváry 
Gábor vezetése alatt már 20 éves korában fellépett 
a régészeti irodalom terén, miért a római Istituto di 
correspondenza archeologica 1834. lev. tagjává vá
lasztotta. Publicistái működését 1836. kezdte meg. 
1839. Sáros megyét képviselte az országgyűlésen s 
részt vett a váltó- és a büntetőtörvény megalkotá
sában. 1848. a pénzügyminisztériumban, majd a 
Bécsben székelő ő felsége személye körüli minisz
tériumban államtitkár, később a honvédelmi bizott
ságban a kereskedelmi minisztérium ügyeit vezette. 
1849. a magyar érdekek képviseletére Angliába 
küldték ki. A szabadságharcz elnyomása után kint 
maradt, és 1851—52. elkísérte Kossuthot Ameri
kába, 1860. Angliából Olaszországba költözött s 
1862. részt vett Garibaldi calabriai hadjáratában. 
Flórenczből, hol főleg régészeti tanulmányainak élt, 
1866 őszén a királyi kegyelem neje és 2 gyermeke 
koporsójához bocsátá haza Pestre. Azontúl itt ma
radt, 1867. országgyűlési képviselő, 1869. a M. 
Nemz. Múzeum igazgatója, 1872. az összes hazai 
muzeumok és könyvtárak felügyelője lett. A képvi
selőháznak 1869—76-ig és 1884—87-ig volt tagja. 
Az Akadémiában, mely már 1838. lev., 1841. rendes, 
1843-ban tiszteletbeli tagjává választotta, 1866-ban 
foglalta el újra székét; 1873-tól igazg. tag, 1886-tól 
a II. osztály elnöke, 1884-ben ünnepelte irói műkö
désének 50 éves jubileumát. Önálló munkái: Esz
mék Magyarország történetéhez, A magyar Jakobinu
sok (1861 — 62.), Deák Ferencz, jellemrajz (1876.), 
Életem és korom, 4 k. (1880—82.), A rézkor Magyar
országon (1883.). Azonkívül számos tanulmányt, fő
leg hírlapi czikket irt a legelső hazai és külföldi újsá
gokba: — 3) K á r o l y , Ferencz fia, az orsz. képtár 
igazgatója, volt orsz. képv., szül. 1853. nov. 9. 
Londonban. Előbb orvosi, azután művészet-történeti 
tanulmányokkal foglalkozott s az Esterházy orsz. 
képtár igazgatója lett, 1884—92. orsz. képviselő. 
A művészet-történet köréből számos dolgozatot irt. 

Pultava, 1. Poltava. 
Pultuszk, város Lomsha orosz kormányzósáu 

a Narev m., 8000 lak. 1703. máj. 1. XII. Károly gyó- ' 
zelme a lengyeleken és szászokon. 1806. decz. ;>;. 
ütközet a francziák és oroszok közt. 

Pulverizálni , porlasztani, porhanyitani; pu 
r i s a t e u r , folyadékokat porlasztó készülék. 

Pulvis (lat.), por. 
Pulya, 1) Felső-, község Sopron vm., 756 lak.— 

2) Közép-, község Sopron m., 1305 lak., járásbin 
és adóhivatal. 

Pulyka, meleagris gallopavo, madár a valódi tvú-
kok(phasianidae) családjából. Hazája Amerika, mely
nek őserdeiben most is él vadon, s honnan 1532— 73 « 
között hozták be Európába. Feje és nyaka csupasz, 
szemölcsökkel megrakott; csőréről hosszú husczafa: 
(pulykaorr) függ le. Szine többnyire fekete, de v ^ B 
szürke, barna, fehér szinü is. Évenkint kétszer költ 
tenyésztésre azonban csak az első költésből fejli 
ivadék használandó. A tojások száma 12—24, 
lyékből 12 — 15 tehető egy pulyka alá; költési ideje 1 
4 hét. A fiatalok nagyon érzékenyek, nedves idő, | 
forró nap hamar elpusztítja őket. L. Gru biczy G.,' 
a baromfi-tenyésztés. II. kiad. Bpest, 1891. 

Puma, kuguar, felis concolor, ragadozó a macsi 
félék (felina) családjából; 1'2 m, hosszú. Dél- és ^H 
Amerikában él; a nyájakat pusztítja. Húsát és bőr^H 
használják. 

Pump (nem., szivattyúzás), kölcsön; valakit meg-B 
p.-olni, kölcsönt kérni. 

Pumpernikel , Németországban, kül. WesztfáliábaaS 
szitálatlan lisztből készített, durva, korpa tartalmojjH 
igen tápláló, de nehezen emészthető kenyér, mely foaiM 
tos kereskedelmi czikk. 

Punch (ang., pöns), az angol bábjáték bohóc^H 
egy hires angol élezlap czime. 

Puncheon (ang. pöncsen), angol bormérték = ' / i | 
pipe = l '/s hogshead = 0'3S 1. 

Puncs, meleg ital vízből, rumból, czukorból, czit-
romból. 

Punctio (lat.), szúrás, beszúrás, műtét azon czélbo'., 
hogy a test vmely részén felhalmozódott folyadékgyü-
lem nagysága és természete felől meggyőződést sze
rezzünk, vagy hogy azt kibocsássuk. 

Punctum (lat.), pont. P. saliens, »ugró poi 
valamely dologban a legfontosabb, elhatározó H^H 
rülmény. 

Pundsab, 1. Pandsab. 
Pungaharju, 50 m. magas gránithátból álló, 3 sir.. 

hosszú földnyelv Finnországban, melyben a Laukar.-
saari végződik. 

Pun háborúk, a Róma és Karthágó közti 3 há-fl 
ború (264-241,218—201, 149—146 Kr. e.), melyei 
Karthágó megsemmisítésével végződtek. 

Punica, gránátfa, növény a myrtusfélék rendjéből 1 
A p. granatum, gránátalmafa, Elő-Azsiából, vadon \ 
egész Közép- és Ketet-Azsiában, Észak-Afrikában, 1 
Dél-Európában, a déliSvájczban, Cornvallban; gyök
kérge (cortex p. g.) hivatalos, féreghajtó szer, gyu-
mölcshéja cserzesre szolgál; termése az édeses-sa-
vanyu g r á n á t a l m a , délen kedvelt gyümölcs. Gyök
kérge egy folyékony alkaloidot tartalmaz, ez a pel-.« 
l e t i e r i n , mely galandféreg-ellenes szer. 

Punitovci, község Verőcze m., 1502 lak. 
Pünkösd (gör. pentekoste = ötven szóból), a hús

vét utáni ötvenedik napra eső nevezetes ünnep, a zsi
dóknál egykor hálaadó és aratási ünnep, a ker. egy
házban a három főünnep egyike, a szentlélek eljőve-



LŐFEGYVEREK. I: Kézi lőfegyverek. 

4. 1888. évi mintájú Mannlicher-féle ismétlőpuska. 
Hosszmetszet tiecsukott závárzattal, megfeszített ütőrugóval és a töltény tárból töltött 5-ik tölténynyel. 

Zárúrzat: G. tok, t, első, *„ hátsó, szekrény-csavar; v. st. zároló, /. s. vezeték csavar, v. k. zárófej, r. retesz, 
r. st. retesz-szeg,,(/. s. fogantyú-rész, s.f. Utó-rugó, s. 6. ütőszeg, s. m. ütőszeg-nöcsavar, záró dugattyú; z. billen
tyű, z.s. billentyű-szeg, s.f. billentyű-rugó. •/.. sí. billentyü-rugo-szeg. Az auogatóral fölszerelt szekrény alkotó
részei: K. szekrény, kb. szekrényfenék, kb. s, szekrényfenek-csavar, Z. H. adogató emeltyű, St. támrugó, 
St. s. támrugó-csavar, St. sí. támrugó-szeg, Z. S. adogató-csavar, Z. P. adogató-lemez, ZP.s adogato-lemez-csavar, 
Z.F. adogató - rugó, adogató; M.H. tártartó, h. s. tartó-csavar, h.f. tartó-rugó, h.f.s. tartó - rugó - csavar. 

Az Atlienaeuin Kézi Lexikona. 



LÖFEGYYEEEK. II: Az ágyú és lövedékei. 

kívülről. belülről. töltve. keresztmetszet. 

1. 2. Urlöveaék. 3. Srapnel. 4. Kartács. 

5. Závárzat (becsukva). 

6. Závárzat (nyi tva) . 

8. Gyúlövedék 
keresztmetszete. 

7. 1875. évi mintájú 
tábori lövegtalp az 

ágyúval. 
Az Athenaeum Kézi Lexikona. 
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telének emlékezetére. Számos népszokás is fűződik a 
p.-höz (1. pünkösdi király). 

Pünkösdi kirá ly . Némely helyen az alföldön az az 
ősi szokás divik, hogy pünkösd harmadik ünnepén 
összegyűlnek a lovas legények a környékről s ver
senyt futtatnak: a ki győztes marad, az lesz a pün
kösdi király, kinek azután az egész éven át sok min
denféle szabadsága van. P. k i r á l y s á g , ideig-óráig 
tartó hatalom v. uraskodás. 
Puno, város Peruban a Titicaca tó m., 3000 lak. 

Ezüstbányáiról volt hires. 
Punok, a karthágóiak nev"e, mint a phöniciaiak 

utódai. 
Punta Arenas, 1) Costarica köztársaság főki-

kötője a Csendes oczeán m., 3000 lak. — 2) Chile 
köztársaság gyarmata, 1853 óta a Magallanes te
rületen. 
Púp, gibbositas, kyphosis, a gerinczoszlop melli 

részének hátrafelé való elgörbü!ése. 
Pupilla, láta, szemrés, 1. szem. 
Pupillaris hatóság, gyámhatóság; p. p é n z , ár

vapénz. 
Pupillaris substitutio (lat.), a római örökösödési 

jog azon intézménye, melynél fogva az atya, midőn 
vagyonáról végrendelkezett és kiskorú gyermekét ne
vezte örököséül, azon esetre, ha gyermeke nagyko
rúságának elérte előtt halna meg, egyszersmind meg
nevezte gyermeke vagyonának örököseit is. 

Pupillus (lat.), kiskorú, tekintettel az atyai vagy 
gyámhatalomra, melynek alá van vetve. 

Purbach ( P e u r b a c h ) G y ö r g y , osztr. mathema-
tikus, szül. 1423. máj. 30. Peurbachban, a csillagá
szat és mennyiségtan tanára Bécsben, f u. o. 1461. 
ápr. 8. Reformálta a háromszögtant, uj sinus-táblá
zatot tervezett, de főmunkássága a bolygóelmélet 
javítására és tökéletesítésére irányult. 

Purdé, így nevezik a czígánygyerekeket; a czigány 
>hurde-< = kicsinyek szó elferditése. 

Pure (francz., pür), tisztán (feltétlenül);/', et simple 
le szempl), egyszerűen, korlátlanul. 
Purée (francz., püré), íz, kása; sárga festék (jaune 

indien). 
Purga község, Várasd m„ 1578 lak. 
Purgálni (lat.), tisztítani (a szervezetet); hashajtó

szert használni. 
Purgamentum (lat.), hashajtószer. 
Purgatórium (lat.), tisztító hely. 1. pokol. 
Purgly J á n o s , orsz. képv., szül. 1838. Tompán 

Csanád m., tanulmányai befejezése után gazdálko
dott, 1892. orsz. képviselő. 

Purgoma, az epigramm régies neve. 
Purgstal ler J ó z s e f (Palotai J.), kegyesrendi pap, 

bölcsészeti író, szül. 1806. június 26. Kőszegen, 
Vas m., 1844. az Akad. 1., 1853. r. tagja. 1848. egye
temi tanár és rendfőnök, de a forradalom után hiva
talát, sőt szabadságát is elvesztette; 1858. újra 
rendfőnök, 1863. a tanárvizsgáló bizottság elnöke. 
1865. a bécsi tud. egyetem bölcsészeti kara tisztb. 
taggá választotta, f 1867. április 11. Főműve a 
»Bölcsészet története«, melyet az akadémia 100 
aranynyal jutalmazott. Irt ezenkívül számos kisebb 
philosophiai és aesthetikai dolgozatot s kisebb tan
könyveket. 

Purificatio (lat.), tisztítás, hashajtás. 
Purim (sorsolás ünnepe), zsidó örömünnep Adar 

-lóban, annak emlékére, hogy Eszter és Mardochai 
meghiúsították Hamannak a zsidók kiirtására irá-
r.yuló terveit. Az ünnep 2. napja Susan P. 

Purismus (lat.), az az irány, mely a nyelvből min
den idegen v. hibásan alkotott szót kiküszöbölni 
igyekszik; p u r i s t a , ez irány híve. 

Puri tánok v. p u r i t a n u s o k , Angliában és Észak-
Amerikában azon protestánsok, kik az egyházból 
mindent ki akartak küszöbölni, mi a kath. egyházi 
szokásokra emlékeztet, kik továbbá az anglikán 
egyházszervezet helyett a presbyterialis alkotmány 
hívei voltak, a vasárnap legszigorúbb megünneplé
sét hirdették s általában az erkölcs-vallás legkomo
lyabb megtartását követelték. A p u r i t a n i s m u s . 
kiváló szerepet vitt az I. Károly angol király elleni 
küzdelemben s az angol forradalomban; ma pur i 
t án , tiszta jellemű, feddhetetlen erkölcsiségü. 

Purjesz, 1) I g n á c z , orvos, szül. 1853. jan. 13. 
Szentesen, 1878. orvos, egy ideig a Rókus-kórház. 
segéd-, majd alorvosa, most a nyilv. ambulatorium 
fülgyógyászati osztályának vezetője. Számos, főleg 
a fülgyógyászatra vonatkozó művet irt. — 2) Z s i g 
m o n d , idősb, orvos, egyet, magántanár, szül. 1845. 
máj. 1. Szentesen, az orvosi oklevelet 1869. megsze
rezvén hosszabb ideig Korányi tanár gyakornoka,, 
majd assistense, 1878. az ó-kori orvostudományok tör
ténetének magántanára a bpesti egyetemen. Szakműve
ket irt. — 3) Z s i g m o n d , ifjabb, orvos, a kolozsvári 
egyetemen a belgyógyászat tanára, szül. 1846. Szen
tesen. Bpesten szerzett orvosi oklevelet s hosszabb 
ideig volt Wagner tanár assistense a belgyógyászati 
klinikán, ez idő alatt egyetemi magántanári képesí
tést nyert; utóbb a kolozsvári egyetemen a belgyó
gyászat rendes tanára lett. Számos, a belgyógyászat 
körébe vágó müvet irt. Főműve: »A belgyógyászat 
tankönyve« (2 köt., Bpest). 

Pürkerecz, község Brassó m., 2036 lak. A törcsvári 
és tömösi szorosok védelmére rendelt hét csángó 
falu egyike. 

Purkinje J á n o s E v a n g é l i s t a , cseh physiologus, 
szül. 1787. decz. 17. Libochovitzben (Csehország), 
1823. tanár Boroszlóban, 1849 óta Prágában; t u- o. 
1869. jul. 28. Főleg az érzékszervek s különösen a 
szem élettana körében fejtett ki nagy munkásságot. 
Purpura (lat.), 1) bőrbeli vérömleny; p. bullosa, 

vérömlenyes hólyag; — 2) bibor (1. e.). 
Purulentia (lat.), genyedés; purulenta, genyedést 

okozó szerek. 
Purus (Puru), az Amazon folyam mellékfolyója. 
Pus (lat.), geny, ev. 
Pusey (pjúzi) E d w a r d , anglikán pap, szül. 1800., 

a héber nyelv tanára Oxfordban; f 1882. szept. 16. 
1833 óta több értekezés által törekedett az anglikán 
egyházban a kath. irányt előmozdítani; tanait 
pnseysmus-na.k nevezik. 

Puska, kézi lőfegyver hosszú csővel; rövid csövű p. 
a k a r a b é l y és a k ü l ö n c s a p a t p.; hadseregünk
ben előbbivel a lovasság, utóbbival a műszaki 
csapatok vannak ellátva. Szerkezet szerint: e lö l 
t ö l t ő p., melynél a puskát töltővesszővel és elölről 
kellett tölteni; h á t u l t ö l t ő p., melynél a töltény a 
lövedéket, a töltést és gyújtót magában egyesíti és 
az hátulról jut a csőbe; e g y t ö l t é n y ü p., melynél 
minden lövés után uj töltényt kell kézzel beigazí
tani; i s m é t l ő v. t á r p., hátultöltő p. tölténytárral 
és önműködő töltőszerkezettel. A legrégibb p.-kat 
kanóczczal, (1630) kovával, (1807) csappantós lob-
bantyuval (rézgyutacscsal) sütötték el. Huzagos 
csövű p.-t 1490., hátultöltőt minden időben szer
kesztettek, de az első használható a Dreyse-féle 
gyútű p. volt. Az 1866. hadjárat után nagy tevékeny-
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séget fejtettek ki a hátultöltő p.-k szerkesztése és a 
megfelelő závárzat feltalálása iránt. Első sorban a 
meglévő huzagos csövű elöltöltő p.-kat alakították 
át hátultöltőkké, igy keletkezett hadseregünkben a 
W e n z l p., vmint az elterjedt S n i d e r p. A C h a s -
s e p o t p.-nak (1866), melyet a franczia hadsereg
ben behúztak, kis kaliberje (11 mm., mig az előbbié 
17—18 mm.) volt és javított závárzata mellett a 
töltéshez négy fogás kellett (a Dreyse-félénél ö). A 
német hadseregben a M a u s e r p.-t (1. e,), az an
gol hadseregben H e n r y - M a r t i n i p.-t (1. Martini-
Henry), az orosz hadseregben a B e r d á n p.-t hozták 
be. Ez utóbbinak csapós závárzata van, de ütőszeg
gel mint a dugattyús závárzatnál, melyet kézzel kell 
feszíteni, s igy egy fogással többet igényel. — Had
seregünkben mint egytöltényü hátultöltő a W e r n d l 
p. volt használatban, melynél töltő csatornával el
látott, központon kívül fekvő gerendely forgatása ál
tal nyitották ki töltéshez a csövet és zárták el. — 
Igen elterjedt a R e m i n g t o n p., egyszerű závárza-
tában két kakas van, elsütés után egymásután mind
kettőt visszahúzzák, s az első a töltényhüvelyt ki
húzza. — 1873-ig minden hadsereg el volt látva uj 
hátultöltő, 11 mm. kaliberű p.-val. De a gyorstüzelés 
iránt támasztott igényeknek egyik rendszer sem fe
lelt meg, s oda törekedtek, hogy a töltést önműkö
dővé tegyék. Igy keletkezett a jelenleg általánosan 
elfogadott ismétlő v. tár-p., mellyel az ellenség igen 
rövid idő alatt valóságos golyózáporral elárasztható, 
bár viszont az a hátránya van, hogy a tüzfegyelem 
nehezebben fentartható és a csapatot lőszerpazar
lásra csábítja. Ezen szerkezet kis töltényeket kivan, 
hogy a katona minél több lőszert hordhasson magá
val; az ismétlő p.-k kalibere tehát rendesen 7'5—8'5 
mm. A lövedéknek aczél v. rézburokja van, mely a 
p.-csövet meg nem támadja. Eleinte a létező hátul
töltő p.-kat alakították át olyképen, hogy tölténytárt 
akasztottak rajok, melyben több töltény volt, s ezek 
egymásután jutottak acsőbc. Ez v. önműködő adoga-
tás által történt, mint a Lee p.-nál, s az egyes lövésnél 
a tölténytár nyilasa el volt zárva; v. önműködés nél
kül, s ezen p.-t g y o r s t ü z e l ő n e k nevezték (Krnka-, 
János főherczeg-, Forsbery- stb.-féle p.). — Ujab
ban a szilárd tárral ellátott ismétlő p. van elfogadva; 
ez a tár rendesen a tusában van elhelyezve. Had
seregünkben a Mannlicher ismétlő p. (1. e.) van el
fogadva. 

Puska, község Zágráb m., 2119 lak. 
Puskapor , általában lőpor (1. e.), különösen a pus

katöltényekhez használt lőpor. 
Puskin S z e r g e j e v i c s S á n d o r , híres orosz költő, 

szül. 1799. máj. 26. Moszkvában, 1 8 2 6 - 3 1 . állam
szolgálatban volt, f 1837. jan. 29. párbajban kapott 
lőseb következtében. Az orosz irodalom legnagyobb 
romantikus költője, sokoldalú, változatos tehetség, 
legkiválóbb az elbeszélő költészetben és lyrában. 
Főbb művei: a Byron modorában irt »Anyegin Eu-
gen« ez. verses regény (kitűnő fordítása Bérczy 
Károlytól, Olcsó könyvtár), »Ruszlán és Ludmilla«, 
»A bakcsiszeráji forrás*, »A kaukázusi fogoly*, stb. 
Költői beszélyeit magyarra ford. Cserényi (Zilahy) 
Imre, Pest, 1864., >A czigányok« ez. elbeszélő köl
teményét magyarul közölte Jókai Mór, »Szabadság 
a hó alatt" ez. regényében (melynek P. a hőse), lyraí 
költeményeiből Zilahy Károly mutatott be néhányat 
>Északi fény« ez. müvében (Pest, 1866.). 

Püspök, episcopus, eppus, a római kath. egyház
ban a pápa után a legmagasabb egyházi méltóságot 

viselő egyházfejedelem, kinél csak külső auctoritás-
ban különböznek az érsekség és más helyi tekintet
ben magasabb egyháznagyok. A p. az apostolok 
utóda s mint ilyen hatalmi tekintetben jurisdictió-
ját tekintve a pápa mellett áll. Vannak ordoval és 
joghatósággal felruházott p.-k (megy és) és csupán 
ordoval bírók ( fe l szen te l t ) . A p. az a maga egy
házmegyéjében, a mi a pápa az egyházban. Leg
több joga szintúgy isteni eredetű, mint a pápáé. A 
p.-k együttvéve a pápával alkotják a szent zsinatot, 
mely nélkül fontosabb egyházi ügyekben a pápa sem 
határozhat. Az egyházmegye területén a p. gyako
rolja az egyházfegyelmi főhatóságot az alsóbb pap
ságon s az ő jogaihoz tartozik a legtöbb kath. házas
ságjogi kérdés eldöntése is, pl. a p.-k adnak felmen
tést a házassági kihirdetések alól stb. 
Püspökfürdő, fürdő Bihar m., 1. Nagy-Várad. 
Püspök-Hatvan, község Pest m., 1210 lak. 
Püspöki , község Pozsony m., 1789 la,k. 
Püspöki mise, 1. pontificale. 
Püspök-Ladány, község Hajdú m., vasúti csomó-j 

pont; a Sárrét közepén. Járásb. 
Püspökség, episcopatus, 1) a püspöki hatalomhoz 

és birtokhoz tartozó javak összesége; — 2) püspöki 
méltóság, hivatás. 

Pustervölgy, Tirol fő völgye, a toblachi mező 2 
részre osztja, melyet a Dráva és Rienz átszel. Mel-j 
lékvölgyei: az Ahren, Isel, Moll, Ampezzo. 

Pustodol, község Várasd m., 1137 lak. 
Pustu, az afghánok nyelve. 
Pustula (lat.), genytüsző, genynyel telt hólyagcsaa 

bőrön; p. maligna, pokol var, lépfene. 
Puszi, gyermeknyelven a csók elnevezése. 
Puszpángfa, a D.-Európában, E.-Afrikában és Elő-

Ázsiában tenyésző p. (buxus sempervirens), halvány
sárga színű fája; fametszvények, esztergályos áru, 
hangszer készítésére szolgál. 

Puszta, major a hozzá tartozó területtel; p.-ság,1 

terméketlen, fűvel és hangával benőtt kopár (fa 
nélküli) terület; nagy kiterjedésű legelő. 

Puszta-Födémes, község Pozsony m., 1615 lak. 
Puszta-Földvár, község Békés m., 2510 lak. 
Puszta-Magyarod, község Zala m., 1352 lak. 
Puszta-Monostor, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok 

m.. 1353 lak. 
Pusztaszer, Kis-Telektől (I. e.) északra levő puszta, 

3 részre oszlik: Alsó-, Felső- és kis P.-re. E területen 
a Körtvélyes tó mellett tartá meg Árpád a névtelen 
jegyző' szerint országszervező gyűlését (1. szeri 
g y ű l é s ) . A pusztát Pallavicini őrgróf birja, ki 1885. 
Göndöcs Benedek apát kezdeményezésére megen-
gedé, hogy az ott levő régi romok és sirtelepek fel
ásassanak. 

Puszta-Szt-Mihály, község Kolozs m., 1128 lak. 
Puszta-Szt-Tornya, község Békés m., 3216 lak, 
Puszta te lek és f jl<L a jobbágyok által elhagyott 

ingatlan. Az 1853. márcz. 2-iki nyiltparancs s az 
1871 : LIII. t.-cz. szerint a birtokos tulajdona, kivéve 
az 1848. és 1849. elhagyottakat, melyekre az előbbi 
birtokos s jogutóda jogai felélednek. A p. t. és f. 
mint úrbéri tartatott számon, s azokat a földesúr 
mivelés végett a szokott terhek viselése ellenében 
bárkinek odaengedni tartozott. 1836: IV. t.-cz. 

Puszta- tényő-kún-szt-mártoni h. é. vasút, en
gedélyeztetett 1884. 90 évre. A forgalomnak 1885. 
máj. 17. adatott át. Alaptőkéje 1 millió írt: a pálya 
hossza 34'7 km.; az üzemet a m. kir. államvasutak 
kezelik. 
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Putamen (lat.), csontburok, csontár, kőburok. 
Putativum (lat.), vélt, azaz olyan jogviszony, mely 

törvényes akadályok következtében érvénytelen 
ugyan, csakhogy az illető feleknek ezen érvényte
lenségről és annak okairól nincs tudomásuk; igy 
matrimoniump., vé l t h á z a s s á g , afenlbrgóakadály 
daczára a gyermekek törvényes születése és vagyon-
beli igényei szempontjából a törvényessel egyenlő 
hatályú. 

Putbus, tengeri fürdőhely Rügen szigeten 2000 lak. 
A p.-i grófság főhelye. 
Puteoli (most Pozzuoli), váftis Campaniában. 
Putifár, 1. Potifár. 
Putkovec, község Várasd m., 1441 lak. 
Putnok, község Gömör m., 3128 lak. Vára egykor 

fontos erősség volt. 
Putnoky Mór, orsz. képv., szül. 1866. Kelemen

ben Gömör m. Jogot végzett, 1891. tiszt, szolgabíró, 
1892. orsz. képviselő. 
Putrefactio (lat.), rohadás, rothasztás. 
Putrescentia (lat.), rohadás; p. uteri, méhrohadás 

(eves endometritis). 
Puttkamer, 1) Miksa , német politikus, szül. 1831. 

jun. 28., 1867—71. a képviselőház, 1869—81. a 
birod. gyűlés tagja, 1872. tvszéki tanácsos, 1879. 
igazságügyi másodállamtitkár Elzászban, 1887. 
államtitkár. — 2) R ó b e r t Vik to r , porosz állam
férfiú, szül. 1828. máj. 5. Odera m. Frankfurtban, 
1860 óta államszolgálatban, 1874. a birodalmi gyű
lés tagja, 1879. közoktatásügy miniszter, 1881—88. 
belügyminiszter és az államminiszterium alelnöke, 
1891. Pomerania főelnöke. 
Puvis de Chavanne (püvi dö saván) Pé te r , fran-

czia történeti festő, szül. 1824. decz. 4. Lyonban; a 
decorativ és monumentális, vmint a történeti festészet 
terén fejtett ki nagy tevékenységet; genreképeket is 
festett. 
Puy de Döme (püi dö dóm), az Auvergne hegység 

csoportja, Francziaországban, 1465 m. Meteoroló
giai vizsgáló-állomás. P.-de-D. franczia departement, 
ter.7950km2, 567.000 lak. Főhelye Clermont-Ferrand. 

Puzdra v. t egez , őseinknek háton viselt nyiltartó 
tokja. 

Puzzuolan czement, 1. czement. 
Puzzuolanföld, poralaku test, mely vulkanikus 

vidéken fordul elő, különösen Olaszországban (Puz-
zuolo mellett); szürke, barna, néha fekete szine van ; 
czement készítéséhez szolgál. 
Pyaemia (gör.), genyvérűség, létrejő, ha a sebek 

kezelése nem tisztasággal történik; ilyenkor genye-
dés áll be, a geny rothad s felszívódás által a vérbe 
jutva, annak bomlását és igy vérmérgezést idéz elő. 
A betegség tünetei: a geny bűzös lesz, majd rázó hi
deg, magas láz, delirálás lép föl, a fertőző anyag ter
jedése folytán tályogok keletkeznek a legkülönbö
zőbb szervekben, végül beáll a halál. Kezelés: óvó 
eljárás a seb tisztántartása által, a pangó geny eltá
volítása, erősítő és izgató italok. 
Pydna (most Kytros), város Makedónjában, 168. 

K. e. Lucius Aemilius Paulus győzelme Perseus ma
kedónjai király fölött. 
Pyelitis (gör.), vesemedenczelob. 
Pygmaeusok, ökölnyi nagyságú törpék Közép-

Afrikában, kik az alvó Heraklest álmában megtá
madták, Homer szerint az Okeanosban laknak, a ké
sőbbiek Indiába helyezték. 

Pygmalion, kyprosi király, egy szűznek elefánt
csontból készült szobra iráat akkora szerelemre 

gyuladt, hogy ezt, mikor Aphrodité életet öntött 
belé, nőül vette, tőle született fia, Paphos. 

Pygopagus (gör.), keresztcsonton összenőtt torz
szülött. 

Pylades, Strophios phokisi király fia, Elektra férje, 
Orestes (1. e.) barátja. 

Pylae (gör.), kapu, szoros-ut. 
Pylephlebitis (gör.),averőczeér (véna portae) lobja. 
Pylonok (gör.), toronyszerű alkotmányok, különö

sen az ó-egyiptomi kapuzat szegélyezésére. 
Pylorus (gör.), gyomornyit, 1. gyomor. 
Pylos, város Messeniában, Nestor királyi szék

helye. 425 Kr. e. a görögök elfoglalták. 
Pyoktanin, anilin festőanyag, mely legújabban a 

sebészetben és szemészetben nyer alkalmazást, a 
baktériumokat megölő v. azok szaporodását meg-
gátló képessége miatt. Teljesen ártalmatlan, szag
talan anyag, kísérletek szerint felér a sublimát fertőt
lenítő képességével. 

Pyo-pneumothorax (gör.), genyet és levegőt tartal
mazó mellüreg. 

Pyothorax (gör.), genymell. 
Pyr (gör.), tüz, heves láz. 
Pyramidalis (lat.), gulaalaku; roppant, nagyszerű. 
Pyramis (gör.), gúla (1. e.). 
Pyramos és Thisbe, babyloni szerelmesek, kik 

szülőik akarata ellenére a városon kivül szoktak ta
lálkozni; egyszer a találkát egy oroszlán zavarta 
meg; ekkor P. megölte magát, mert azt hitte, hogy 
Thisbet az oroszlán széttépte, azután T. követte 
a halálba szerelmesét. 

Pyrawarth, fürdő Alsó-Ausztriában, 1301 lak., 
három vasas forrás. 

Pyrenéei félsziget (Ibériai félsz.), Európa d.-ny.-
félszigete, melyet a Pyrenéek ágaznak be; itt fekszik 
Portugália és Spanyolország. 
Pyrenéek, határ-hegylánczolat Franczia- és Spa

nyolország közt, 3 részre oszlik: 1) a K ö z p o n t i P., 
a Pic des Escaliers-től a Col de la Perche-ig, melyben 
a Maladetta a Pic Nethou-val 3404 m. és ettől ny.-ra 
a Mont Perdu 3351 m. m.; — 2) a Pic des Escaliers-
től a Bidassoának az Atlanti oczeánba torkolatáig 
a N y u g a t i P. húzódnak, itt a zord hegyvidéki jelleg 
mindinkább eltűnik, szép zöld völgyek húzódnak az 
1500 m.-en túl nem emelkedő hegyek közt; — 3) a 
Kele t i P., melyek a Földközi tenger felé ágazva el
vesztik egységes összetartásukat és több ágra sza
kadnak: a Montagnes d'Albéres közvetlenül a ten
gert érik, ettől é.-ra a Canigou láncz és még tovább-
é.-ra a Corbierek nyúlnak. Gletserek és hómezők 
fedik, a völgyekben igen sok a gyógyforrás. E. lejtő
jének folyói csaknem vmennyien az Atlanti oczeánba, 
míg a délin eredők a Földközi tengerbe szakadnak. 
Franczia- és Spanyolország közt számos hágó vezet 
át a hegységen, igy: Col de Beret (1872 m.), Port de-
Salau (2052 m.), Col de la Perche (1610 m.), Somport 
(1640 m.), Roncevalles (1100 m.). Tőle nyerték nevö-
ket a francz. departementek: Hautes-P., ter. 4529 km2, 
235.000 lak., főhelye Tarbes; Keleti P., ter. 4122 km2, 
212.000 lak., főhelye Perpignan; Basses-P., ter. 7623 
km2, 433.000 lak., főhelye Pau. 

Pyrexia (gör.), lázroham. 
Pyridin, C5HBN, állati anyagok száraz átpárlási 

terménye, tiszta, illó, kellemetlen szagú, égető izű 
folyadék. A légzési központ ingerlékenységét s reflex
ingerlékenységét lefokozza s e hatása miatt asth-
mánál használják, belégzések alakjában. 

Pyrit, k é n k o v a n d (1. e.). 
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Pyrker J á n o s L á s z l ó , egri érsek és német költő, 
szül, 1772. nov. 2. Nagy-Lángon, Fehér m.; Virág és 
Ányos tanítványa volt, 1827. egri érsek; f 1847. 
decz. 2. Bécsben. Költeményeit német nyelven irta, 
mi miatt Toldy F. a Bajza szerkesztette Kritikai la
pokban Pyrkert megrótta. Művei: »Tunisias<- és 
^Habsburg Rudolf« eposzok, továbbá »A szent haj
dan gyöngyei«, mel}ret Kazinczy fordított magyarra. 
Gazdag képtárát a nemzeti múzeumnak hagyo
mányozta. 

Pyrmont, Waldeck fejedelemséghez tartozó her-
czegség, ter. 65 km2, 8104 lak. Főhelye P., 1000 lak. 
Fürdőhely, aczélforrás. 

Pyroelektromosság, némely kristály, igy pl. a 
turmalin, felmelegítés vagy lehűtésnél elektromos fe
szültséget mutat s ez a p.; hasonló tulajdonságot 
mutatnak a különféle fémekből összeforrasztott dara
bok is, ha az egyik fémet melegítik és a másikat le
hűtik. Az ilyen összeforrasztott fémrudakból készí
tett áramfejlesztőket p. v. t h e r m o e l e k t r o m o s 
o s z l o p n a k nevezik, ismertebbek a Clamond-, Car-
pentier- és Gülcher-félék. 

Pyrogránit, agyagból való mesterséges kő, olykép 
készül, hogy könnyen olvasztható agyagot égetnek, 
porral behintik, ezt azután durva, nehezen olvaszt
ható agyaggal keverik és vízgőzzel való nedvesítés és 
nagy nyomás mellett formákba öntik és égetik. Igen 
szilárd. 

Pyrolatria (gör.), tüzimádás, tüztisztelet. 
Pyromágneses gép, erőgép, mely azon alapszik, 

hogy a vas v. más anyag permeabilitása, vagyis a 
mágneses erővonalak iránt való vezető képessége emel
kedő hőmérsékkel csökken. A vas ezen vezető képes
sége 0 — 330° közt változatlan, de magasabb hőmér-
séknél lényegesen apad. Ha vmely puha vasrudat 
dróttekercscsel veszünk körül és az egész vmely 
mágneses mezőben van, ugy a vas megmelegitésénél 
megváltozik a vason keresztül menő erővonalak 
száma és a dróttekercsben elektomos áram gerjeszte
tik; lehűtésnél ellenkező irányú áram keletkezik 
1887. Edison szerkesztett p. motort, melynek fegyver
zete vascsőrendszerből áll. Ennek fele része felhevit-
tetik és igy forgás keletkezik, mert a hidegebb vas
tömeget a közelebb eső mágnessark erősebben vonzza 
mint a melegebb részt az ellenkező sark. 

Pyrománia (gör.), gyujtogatási rögeszme. 
Pyrométer, magas hőfok mérésére szolgáló műszer. 

Legegyszerűbb eljárás a midőn különböző, de isme
retes hőmérséknél megolvadó ötvözet- v. fémdarab
kákat teszünk ki a kérdéses hőnek és megfigyeljük, 
hogy az ötvözetek közül melyik olvadt meg és melyik 
állt ellent a hőnek s ennek alapján állapítjuk meg a 
hőfokot. A többi eljárások v. levegő kiterjedésén v. 
viz elgőzölögtetésén alapulnak. Siemens elektomos 
pyrométert alkalmaz, melynél a platina-drót elek
tromos vezető képességéből határozzák meg a hő-
mérséket. 

Pyrop, 1. gránát. 
Pyrophor, mindazon anyagok neve, melyek a leve

gőn önmaguktól meggyúlnak a bekövetkezett gyors 
oxydatio folytán, igy a finom elosztott vas (nyerhető 
a. vasoxydnak hydrogén-gázzal való szinitése által), 
a phosphor stb. 

Pyrosis (gör.), gyomorégés. 

Pyroíechnika, a tűznek észszerű alkalmazását, 
különösen a tüzelést tárgyaló szaktudomány: mas 
értelemben a művészi tűzijátékok: görögtüzek, raké
ták készítését, a robbanó anyagok gyártását és al
kalmazását tárgyaló része a vegytannak: p.-kus, 
tűzijáték-rendező. 

Pyroxylin (gör.), lőgyapot (1. e.). 
Pyrrha, Deukalion (1. e.) felesége. 
Pyrrhichius(gör.), versláb 2 rövid szótagbói: w^/, 
Pyrrhon, görög bölcsész, a régibb szkeptikus is

kola alapitója, szül. 376 körül Kr. e. Elisben, T 288. 
Azt tanította (Pyrrhonismus), hogy semmi sem biz jj 
nyos, a mit az ember tudni vél, állás foglal; a 
sophistikával szemben. 

Pyrrhus, epirusi király, szül. Kr. e. 319.: nagy 
hódításokat tett; 281. a tarentiak Róma ellen se
gélyül hivták, 280. Herakleánál, 279. Asculumnál 
megverte a rómaiakat. De 275. a rómaiak Benevent-
nél megverték; visszatérve Epirusba a görögökkel 
harczolt s 272. megöletett. Róla mondják p.- i győ-1 
ze lem, olyan győzelem, melyből a győztes félnek 
semmi haszna, mert a győzelem jobban kimerítette 
a győztes félt, mint az ellenséget a vereség. 

Pyrrol, C ^ s N kőszén, zsír, toll, gyapjú, csonti 
száraz lepárlási terménye, színtelen, erősen fény- : 

törő folyadék, szaga a chloroforméhoz hasonló, ize 
égető és szúró, vízben oldhatatlan, alkoholban és j 
aetherben oldható, 131°-nál forr. Savakban való ol
data ammóniákra és pyrrolvörösre bomlik. 

Pythagoras , görög bölcsész, az itáliai iskola aia-
pitója, 540—500 közt Kr. e. élt, Samosból szárma
zott, megalapította a P y t h a g o r a s - f é l e szövet
s é g e t , mely ethikai és politikai czélokat szolgált 
és symbolikus szokások által elzárkózott a tömeg
től ; állítólag a pythagoreanusok gyülekezési házá
nak égésekor vesztette el életét, mások szerint Meta-
pontumban halt meg. A P y t h a g o r a s - f é l e böl- ] 
c s é s z é t a jelenségeketa szám, tér és összhang 
viszonyaira törekedett vonatkoztatni, s a lélek hal
hatatlanságát hangoztatja és annak megtisztulását 
a lélekvándorlás által. 

Pythagoras-féle háromszögszámok, 3—3 szám. 
mel3'ek vmely derékszögű háromszög oldalainak 
hosszait adják, s igy a nagyobbik szám négyzete 
egyenlő a másik két szám négyzetének összegével; 
igy 3, 4 és 5, v. 5, 12 és 13 stb. 

Pythagoras tantétele, P. által feltalált tantétel, 
mely szerint vmely derékszögű sík háromszögbea 
az átfogó négyzete egyenlő a két befogó négyzetei
nek összegével. 

Pytheas, Massiliából (Marseille), geographus, 330 
körül Kr, e. tengeri utat tett Britanniába, Thuleba 
(vszinüleg a Shetland szig egyike) és az u. n. 
Borostyánföldre (vszinüleg Schleswig északi-tengeri 
vidéke); utazásáról művet irt. 

Pythia, Apolló papnője, Delphiben 3 lábú széken 
ülve osztotta jóslatait. * 

Pythiai játékok, az olympiai játékok után a leg
kiválóbb görög nemzeti versenyünnep; a monda sze
rint Apolló alapította, midőn Pytho sárkányt nyilá
val elejté. 586. Kr. e. újra életbe lépett, 394-ben 
Kr. utánig megtartották Delphi mellett évente auguszt. 
hónapban. 

Pyuria (gör.), genyvizelés. 
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Q. 
[ Q, mássalhangzó, mely eredetileg (a sémi nyelvek-
! ben) kemény és mély torokhang volt, a latinban 
I x-val kapcsoltatott össze a gyakori ftzrnássalhangzó-
I csoport jelölésére; innen átment a modern nyelvekbe, 

hol a v hang részben eltűnt (fftincz., spany., port.), 
, részben w-vá lett (olasz és ang.). A magyarban, 
úgyszintén a szláv nyelvekben egészen hiányzik. 
Mint számjegy Q = 500.000; feliratokban = Ouin-

l tus, Quaestor stb. 
Oua (lat.), vonatkozólag, illetőleg, a mi illeti, czim-

zetes, - c h a r g e (francz., sárzs), czimz. tisztség. 
Ouader, egyenközényded alakban faragott kő. 
Ouadok, germán nép, mely a bajor törzsbe vegyült, 

Kr. u. I—IV. szdon át a markomannokkal Morva
országban lakott. 
Ouadra (Vancouver), a Dominion of Canadahoz tar

tozó sziget Brit-Columbia partján, ter. 33.092 km8, 
30.000 lak. Főhelye Victoria. 

Ouadragesima (lat.), 1. nagyböjt. 
Ouadrangulum (lat.), négyszög; q u a d r a n g u l a -

r:s. négyszögű. 
Ouadrans (lat.), vmely egésznek 4-ed része; fo

kokra osztott negyedkör vmely égi test magasságának 
meghatározására; műszer a lövegneK emelése tekin
tetében való irányítására; római rézpénz = '/< as. 
Ouadrat (lat.), négyzet; q u . - m é r t é k , négyzet-

mérték (1. e.). 
Ouadriennium (lat.), négy évnyi időszak. 
Quadriga (lat.), négyesfogat, négy egymás mellé 

fogott ló által húzott kocsi, mely a régieknél mint 
hadi és versen3'szekér szerepelt. 
Quadrilateralis (lat.), négyoldalú. 
Quadrille (francz., k á d r i j ) négyes; franczia 

négyes. 
Quadrillió (lat.), ezer trillió, millió billió = 

l.UOO.000.000.000.000.000.000.000. 
Quadripartitum (lat.), négyeskönyv (1. e.). 
Quadrupeda (lat.), négylábúak. 
Ojuadrupel (lat.), négy részből, tagból álló; qu. 

onza de oro , spanyol és amerikai aranypénz = 
4 pisztoly, értéke váltakozó, 32 és 34Vs! ar. frt közt. 
Quae maribus, latin nyelvtani emlékeztető versek, 

melyek e szavakkal kezdődtek; iskoláinkban még 
pár évtized előtt is tanították. 
Quagga, 1. zebra. 
Quai (francz. ké), falazott partfal, rakodó part. 
Quaker (az angol quake = reszkető-bői), felekezet 

Angliában s később É.-Amerikában; eleinte gúnyból 
nevezték igy; alapította 1647. Fox György, hitelveit 
Barclay Róbert fejtette ki. Istentiszteletek igen egy
szerű volt; a kit az isteni sugallat megszállt, az a 
gyülekezet elé lépett és szónokolt. Most már vannak 
hitszónokaik. Az egyház szervezete egészen demo
kratikus alapon nyugszik; az idők folyamán több 
pártra szakadtak; általában szigorú erkölcsiség, nagy 
jótékonyság tünteti ki őket; számukat az Egy.-ÁUa-
mokban 40.000, Európában (Anglia, Németország, 
Németalföld) 20.000-re becsülik. 
Qualificatio (lat.), minősítés (1. e.); q u . - k á l n i , 

minősíteni; q u . - k á l t , minősített, súlyosbító körül
mények közt elkövetett bűntett. 

Qualitas (lat.), minőség, q u . - a t i v , a minőséget 
tekintve. 

Ouan, 1) anami pénznem = 600 szapek = 1 frt 
65 kr.; — 2) súlymérték Anamban = 5 ta = 
50 yen = 312'2 kg. 

Quand mérne (francz., kán mém), még ha ... még a 
legvégső esetben is. 

Quando (lat.), mikor ? 
Ouanti tas (lat.), mennyiség (1. e.); q u a n t i t a t i v , 

számra, mennyiségre nézve. 
Quantum (lat.), mennyi, mily nagy; egy bizonyos 

nagyság, tömeg, összeg. 
Quantum sat is (lat.), a mennyi elegendő, kifejezés 

orvosi vényeken (rövidítve: qu. s.). 
Quarantaine (francz., karantén), vesztegzár, egész

ségügyrendőri intézmény ragályos betegségek be-
hurczqlásának veszélye ellen (az olasz quarantina-
ból, mely az érkezők negyvennapos felülőrzését 
jelenti, Velenczében a XV. szdban). Azelőtt kül. a 
pestis, ujabban a kolera ellen alkalmazták. A qu. 
sikere a rendszabályok végletekig pontos keresztül
vitelétől függ. 

Quarnero, az Adriai tenger é.-k. része, az istriai 
és a magyar-horvát tengerpartok közt, Fiumei ten
ger-öbölnek is nevezik. Tágabb értelemben azon 
tengerpartoktól bezárt öböl (s maga a partszegély), 
mely az istriai Arsa folyó torkolatától a dalmát ha
tárig terjed, kisebb medenczékre, csatornákra szak-
gatva a közbeeső szigetek: Veglía, Cherso, Lussin, 
Unie, Arbe, Pago stb. által. Legbelsőbb része azon 
medencze, mely Fiume előtt terül el (a Fiumei öböl), 
melybe három csatorna nyílik: a Canal di Farasina, 
mely a nyilt Adriába vezető Cjuarneroi csatornába 
nyílik, Cherso és Veglia között a Canal di mezzo, 
mely az Arbe, Cherso és Lussin közti Q u a r n e r o l ó b a 
vezet, és a Canal di Maltempo, Veglia és a száraz 
közt a Canal della Morlaccával. 

Ouarré (francz., karré), négyszög; gyalogsági csa
patok felállítása négyszögben, ugy hogy az ellenség 
felé mind a négy oldalon arczvonalban álljanak; kül. 
a lovasság rohama ellen alkalmazzák. 

Quart, 1) angol és északamerikai űrmérték = lU 
gallon = 1'186 1.; — 2) könyvalak, negyedrét (1. e.), 
jegye 4°. 

Quarta (lat.), vmely iskola 4. osztálya; quartanus, 
a 4. osztálybeli. 

Quartal (lat.), negyedév; qu.-üer, évnegyedenkint. 
Quartanus (lat.), negyednapos; febris quartana, 

negyednaponként ismétlődő láz. 
Quarter, 1) angol gabonamérték = 64 gallon = 

8 bushel = 290'78»2 1.; — 2) angol és észak-ame
rikai súlymérték = 1U angol mázsa = 28 angol 
font = 12'7 g.; — 3) angol hosszmérték = 'U yard 
= 0'228 m.; — 4) pénznem Malabár szigetén = 
30 kr. 

Quarter eagle (ang., kvar ter ígl), északamerikai 
aranypénz = 2*/j dollár. 

Quartett (francz., kartett), zenemű 4 énekhangra 
(soli); kamarazenemű 4 hangszerre szonáta alakban, 
többnyire 2 hegedű, viola és cello v.zongora, hegedű, 
viola és cello számára. Qu.-nak hívják a 4 egyénből 
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álló művészcsoportokat is, kik a leirt zeneműveket 
előadják (pl. nálunk Hubay-qu.). 

Ouartier(francz.,kártjé), negyedrész, negyed, város
rész; qu. l a t i n , Paris azon városrésze, melyben a 
diákok, a különféle főiskolák hallgatói laknak; lakás, 
szállás, hadiszállás. Magyarosítva kvártély, kovártély. 

Ouarz, 1. kvarcz. 
Üuasi (lat.), mintegy, mintha; a vele összekapcsolt 

szavaknak a »látszólagos« értelmét kölcsönzi. 
Quasimodo, Hugó Viktor »Anotre-damei toronyőr* 

ez. regényének főalakja, a torz külsejű harangozó. 
Quasimodogeniti (lat., ugy mint az újszülöttek), 

a húsvét utáni első vasárnap neve a mise kezdő
szavai után. 

Quassatio (lat.), zúzódás. 
Quassia (keserüfa), a Surinam erdeiben honos 

qu. amara és a Jamaika szigetén tenyésző simarnba 
excelsa bokor fája; az előbbi sárgás-fehér szinü, az 
utóbbi sötétebb és nehezebb; a benne levő qu.-ke
s e r ű miatt kérgét a gyógyászatban, továbbá sör, 
likőr készítésére, főzetét légyölésre használják. 
Quatember (lat.), a kath. egyház negyedévenként 

elrendelt szigorú 3 böjtnapja; azonkívül a. m. ne
gyedév, kül. adóra vonatkozólag; vmely negyedév 
kezdete (mint fizetési nap). 

Quaternionok, Hamilton által bevezetett complex 
mennyiségek, melyek a közönséges valódi egységből 
és három képzelt egységből vannak összeállítva, 
mely utóbbiak három egymásra függélyes tengely 
körüli mozgásoknak felelnek meg. 

Quaterno (ol.), nyeremény a lottónál, melynél a 
betevő a kihúzott öt szám közül négyet eltalált. 

Quatrebras (katrbrá), tanya Waterloo m. Belgium
ban, .1815. jun. 16. nagy csata a franczia és angol
hollandi seregek közt, mely alkalommal Frigyes Vil
mos braunschweigi herczeg elesett. 

Quatrefages deBréau(katrfázs debréo) J á n o s La
j o s A r m a n d , franczia tudós, természetbúvár, szül. 
1810. febr. 10. Berthezémeben (Gard), 1855. a boncz-
tan és ethnologia tanára Parisban; t u. o. 1892. jan. 
13. Számos összehasonlító boneztani, ethnologiai 
ós anthropologiai művet irt. 
Quattrocento (olasz, kvatrocsento), az olasz művé

szetben és irodalomban a XV. szd megjelölése. Qu.-
t i s t á k , az ezen időszakba tartozó művészek és írók. 

Quatuor (lat.), négy. 
Québec (Kvi-, Alsó-Canada), a Dominion of Ca-

nada tartománya, ter. 500.800 km2, 1,359.027, lak. 
Főhelye Qu., a Lőrincz folyam m., 68.000 lak. Élénk 
keresk., kikötő, erős vár; kath. érsekség, hajóépítés. 

Quedlinburg, város Magdeburg porosz kormány
kerületben a Bode m., 21.000 lak. Élénk ipar, I. Hen
rik német király sirja, ősrégi apácza-kolostor, melyet 
936. Matild királyné alapított. 

Queen (ang., kvín), eredetileg feleség, ma csupán 
a király felesége, királyné v. királynő: q u e e n s 
b e n c h (1. kings bench). 

Queens County (kvinsz kaunti), ír grófság, ter. 
1719 km2, 64.639 lak. Főhelye Maryborough. 
Queensland (kvinsz), brit gyarmat keleti Ausz

tráliában, 1,730.630 km2, 406.658 lak. Állattenyész
tés, bányászat (arany, ón, szén). Fővárosa Brisbane. 

Queenstown (kvinsztaun), város Cork ír grófság
ban, 10.000 lak. Tengeri fürdő, Cork előkikötője. Régi 
neve Cove. 

Quelimane, város Mocambique portugál gyarma
ton a Sambesi Ouaqua torkolata m., 6000 lak. Ki
kötő, élénk kereskedelem. 

Queraltenango, város Guatemala közép-amerikar 
államban, 30.000 lak. 

Quercitrin, I. festőtölgy. 
Quercitron, a festőtölgy (1. e.) kérge. 
Queicus (lat.), tölgy. 
Ouerebracho, 1. aspidosperma. 
Querela (lat.), panasz (jogi értelemben). 
Querela Hungáriáé (lat.), Magyarország panasza, 

a maga idejében nagyhírű munka, mely több kiadás: 
ért. Latin és magyar nyelven először 1619. jelent meg 
Kassán, szerzője valószínűleg Alvinci Péter hires 
ref. lelkész. Czélja volt Bethlen Gábor 1619. táma
dását igazolni. Pázmány Péter még ez évben czáfo- • 
latot irt ellene. 
Queretaro, mexikói állam, ter. 9215 km2, 203.250 

lak. Főhelye Qu., 24.000 lak. 1867. máj. 15. Juarez. 
felkelő hadainak győzelme I. Miksa császáron, ki itt 
jun. 19. főbelövetett. 

Quesnay (kéné v. keszné) F e r e n c z , franczia nem
zetgazda, szül. 1694.; XV. Lajos udvari orvosa, köz
gazdasági munkáiban megalapította a physiokrata. 
rendszert (1. e.); t 1774. Parisban. 
Questio (lat.), kérdés, vizsgálódás. 
Questor (lat.), a régi Rómában az a tisztviselő, 

ki a királyok alatt a fenyítő jogszolgáltatás, a köz- T 
társaság alatt az államkincstár élén állt. Számuk 
eredetileg 2 volt, de Caesar alatt 40-re szaporodott; 
Rómában azonban mindig csak 2 maradt, a többi a 
tartományokban az adót hajtotta be; ma háznagy 
(1. e.) v. egyik egyetemi hivatal főnöke. 

Questura (lat.), háznagyi hivatal, az egyetemen 
azon hivatal, hol a tandij befizettetik. 

Quételet (kétlé) L a m b e r t Adol f J a k a b , belga 
természettudós és statisztikus, szül. 1796. febr. 22. 
Centben, 1828. a csillagda igazgatója, 1836. a csil
lagászat és mennyiségtan tanára Brüsszelben, 1841. 
a belga statisztikai központi bizottság igazgatója; 
t 1874. febr. 17. A phaenologia megalapítója. Szá
mos alapvető fontosságú s a statisztika fejlesztése 
körül általában nagy érdemeket szerzett. Statiszti
kai művet irt. 

Queue (francz., kő), 1) valamely csapat hátulsó ol
dala, valamely hadoszlop vége; — 2) kerítés, rácso- • 
zat stb. pénztáraknál tolongás elkerülésére; — 
3) dákó. 

Quiberon (kibrón), földnyelv Francziaország ny.-i 
partján. 

Quichua (kicsua), egykor hatalmas és müveit dél
amerikai indián törzs Peruban Ecuadorban, továbbá 
Guatemalában; ős lakhelyűk Cuzco volt. Nyel vök so
káig fenmaradt. 

Quid (lat.), mi? Quid (v. qui) pro quo, valami va
lami helyett, elcserélés. 

Quidam (lat.), valaki, egy bizonyos. 
Quid faciendum (lat.), mit tegyünk? 
Quid ju r i s (lat.), a mit a jog, a törvény mond. 
Quidquid agis pru4pnter ágas et respice finem 

(lat. hexameter), bármit tessz, bölcsen tegyed azt s fon
told meg a végét. 

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi (lat.), 
a királyok vétkeiért a népek lakolnak. Horácz. 

Quies (latin), nyugalom; qu . - t i smus , mystikus 
egyházi irány; tétlenség. 

Quiescentia (lat.), nyugalom; q u i e s c á l n i , nyu
galomba helyezni. 

Quillaja, növény a rózsa-félék rendjéből. A qu. 
saponaria, fa Peruban, Chilében és Bolíviában, mely
nek kérge qu. savat és sapotoxint tartalmaz, hely-
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zgató hatású köptető szer. Az iparban szí
nes szövetek és gyapjú mosására használják. 
Ouillajakéreg, 1. quillaja. 
Ouillimane, város Mozambique dk.-afrikai portugál 

gyarmaton a Zambesi m., 6000 lak. Kikötő. 
Ouilíing, minta nélkül készített bobinetcsipke. 
Öuimper (kénpér), Finistére franczia departement 

•helye az Odetm., 18.000 lak. Kikötő, halászat; püs
pökség, régi székesegyház. 
Quinarius, római ezüstpénz = Vs dénár = 5 as. 
Őuinet (kíné) E d g á r , franczúi iró, szül. 1803. febr. 

17. Bourg-en-Bresse-ben, 1842, tanár a Collége de 
France-on Parisban, 1848—50. a nemzetgyűlés tagja, 

S52. i'rancziaországból száműzetve, 1870-ig Brüs-
selben és Genfben élt; f 1875. márcz. 27. Versailles-
ban. Költeményt, számos szépirodalmi és tört. művet 
irt. A forradalom czimű műve magyarul is megjelent, 
ford. gróf Károlyi Tibor (1871. 2 kt.). 

Ouinquagesima (lat.), a husvételőtti 50. nap (v. 7 
vasárnap), a. m. estomihi. 
Ouinquatrus maiores, Minerva ünnepe Rómában 

márczius közepén. 
Ouinquennium (lat.), öt évi időköz; ötödévi fize

tés-pótlék (pl. ál!, tanároknál). 
Ouint (quent), régi súlymérték = Vio lat = 1'66 g. 
Ouinta (lat.), vmely iskola 5. osztálya; qu . -nusok , 

ezen osztály tanulói. 
Ouintal (francz., kentál), régi súlymérték Franczia-

országban, 48'95 kg, Spanyolországban 46'0i kg, 
Portugalliában és Brasiliában 58'75 kg, Angliában 
és Észak-Amerikában 100 angol font = 45'36 kg, 
ma a q. = 1 métermázsa, innen a méterm. = 100 kg 
rövidített jegye q. 
Quintanus (lat.), ötödnapos; febris quintana, ötöd

napos láz. 
Quinterno (ol.), lottonyeremény, melynél a betevő 

mind az öt kihúzott számot megrakta. 
Ouintessentia (lat.), a pythagoreusoknál az aether; 

most vmely anyagnak vegyi eljárások által concen-
trált leghatékonyabb alkotó része; vminek a lényege. 
Ouintett (quintuor), öt énekhangra v. hangszerre 

való zenemű. V. ö. quartett. 
Ouintilianus M a r c u s F a b i us , róm. író, sz. Kr. u. 

35 körül a mai Spanyolországban, később Rómában 
ügyvéd és rhetor; egyik tanítványa az ifjabb Plinius 
(1. e.). Egyetlen fenmaradt műve »De institutione 
oratoria« (a szónoklattan kézi könyve, mely ma-
gyarra is lefordíttatott), f 118 körül. 
Ouintillio, millió-quadrillió, a millió 5-ik hatványa. 
Ouintuplum (lat.), vminek az ötszöröse. 
Quintus (lat.), ötödik. 
Ouintus, Kenedi Géza Írói álneve. 
Ouinze (francz., kenz), szerencse-kártyajáték. 
Ouippos, a régi peruiak zsinórirása, mely külön

böző színű zsinórra alkalmazott fonalakból és ezekbe 
kötött csomókból állott; a fonal.ik szine, hossza, 
összefüzése, a csomók száma stb. adta meg az irás 

• • l é t . 

Qui pro quo (lat.), két személynek összetévesztése 
(egyik a másik helyett), 1. még quid. 
Ouirinal, m o n s q u i r i n a l i s , Róma 7 halmának 

egyike, ezen van a régi pápai, ma királyi palota: a Va
tikánnal ellentétben most az olasz kir. udvart V.Olasz
országot is jelölik e szóval. 

Ouirinus, a sabinoknál Mars neve, később e név 
alatt részesítették isteni tiszteletben ( Q u i r i n a l i a ) 
a rómaiak Romulust. 

Quirites (lat.), előbb a rómaiakkal egyesült sabi-
nok, később az összes római polgárok neve. 

Quisisana (ol., kisziszáná = itt meggyógyulunk), 
olasz kir. kastély Castellamare, ill. Nápoly közelében. 

Ouis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? 
quando? (lat.), ki, mit, hol, mily eszközökkel, miért, 
hogyan, mikor? az Aphthonius-féle kriánál (1. e.) 
megkövetelt szempontok. 

Quisquis praesumitur bonus (lat.), jogi szabály: 
mindenkiről felteendő, hogy jó. 

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes ? (lat. 
hexameter, Juvenalis 2, 24), ki tűri el a Gracchusoktól, 
hogy lázadásról panaszkodjanak? azaz, ki hallgat 
arra, a ki olyasmin panaszkodik, a mit maga is tesz? 

Oui tacet, consentit (máskép, consentire videtur), 
latin közmondás: a ki hallgat, beleegyezik. 

Quito (ki-), Ecuador dél-amerikai köztársaság fő
varosa a Pichincha tűzhányó m., 80.000 lak., a qu.-i 
fensik keleti szélén.Vidéke elragadó szép, de gyakori 
földrengés látogatja; főleg 1859. márcz. 22. szenve
dett sokat a város. Egyetem, érsekség, élénk keres
kedelem. 
Quitt (a franczia quitte-ból), mentes, kiegyenlített, 

qu.-irozni, nyugtatni, hivatalos állásról lemondani. 
Qui vive ? (francz., ki vív), ki éljen? a franczia 

előőrsök megszólítása, a. m. kivagy? A k i v í v e n 
lenn i , őrségen lenni, vigyázni. 

Oui vivra, verra (francz.), a ki élni fog, majd meg
látja, azaz a jövő majd megmutatja. 

Ouod (lat.), a mi. Qnod Dctts bene vertat, a mit 
Isten kegyesen intézzen el (jóra fordítson). Ouod erat 
demonstrandum, a mi bebizonyítandó volt. 

Ouodlibet (lat. = a mi tetszik), egyveleg, minden
féle, különböző képekből összerakott kép. 

Ouod licet Jovi , non licet bovi (lat.), a mi meg 
van engedve Jupiternek, az még nincs megengedve 
az ökörnek, azaz a tetteket szerzőjük szerint külön
böző mérték szerint Ítélik meg. 

Ouod non est in actis, non est in mundo (lat.), a 
mi nincs az iratokban, az nincs a világon, azaz (a ré
gebbi perjog elvei szerint) a bíróra nézve nem létezik. 

Quo j u r e (lat.), mily jogon ? 
Quora (Kvora), a Niger folyam neve a Benuéval 

való egyesülése után (1. Niger). 
Quos ego (lat.), majd én titeket! V i r g i l n á l (Aen. I., 

135. v.) Neptun fenyegető szavai a szelekhez. 
Quota (lat.), hányadik rész, hányad (I. e.), q.-nak 

hívják azon részesedés összegét, mely az 1867: XII. 
t.-cz. értelmében a közös ügyekkel járó költségek fe
dezésére szolgáló összegből külön Magyarországra 
és külön Ausztriára esik (I. közösügyi költségvetés). 

Quot capita, tot sensus , latin közmondás: a hány 
fej, annyiféle felfogás. 
Ouotidianus (lat.), mindennapos; febris quotidiana, 

mindennapos láz. 
Quotiens (lat.), hányados (1. e.). 
Ouousque tandem (lat.), hát még meddig, t. i. é s z 

vissza türelmünkkei? Cicerónak Catilina ellen inté
zett első beszédének kezdő szavai. 

Qu. s., a vényirásnál a quantum satis = szükség
hez képest, rövidítése. 
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R. 
R, mássalhangzó, folyékony íoghang, mint szám

jegy R = 80, H = 80.000; a mértanban R = derék
szög ; mint rövidítés regnum, rex, recipe stb., magyar
ban, rendes, rabbi helyett; hőfokjelzéseknél Réaumur. 

Ra, az egyiptomiaknál az istenek, az emberek és a 
nap istene. 

Raab, Győr német neve. 
Raabe, 1) V i l m o s ( J á k o b C o r v i n u s ) , német iró, 

szül. 1831. szeptember 8. Escherhausenben (Braun-
schweig). Humoros elbeszélést és regényt irt; — 
2) H e d w i g , német színésznő, szül. 1844. decz. 3. 
Magdeburgban, sokáig volt a pétervári német szín
ház tagja; naiv szerepekben tűnt fel. 

Rab, a börtönre Ítéltek elnevezése. 
Rab (A), színmű Szigligeti E.-től (1845). 
Rába, folyó, a Duna jobb oldali mellékvize; ered a 

fischbachi Alpesekben, a Hepeboden magaslaton. 
D.-k.-re tartva átszeli a stíriai dombvidéket. Feld-
bachtól k.-nek fordul s Hohenbrug-Velika közt 127 
km. folyás után éri el a magyar határt. Azután k. fő
irányban szeli át a Körmendnél elért kis magyar 
medenczét, számos kanyarulattal elárasztgatva part
vidékét. Niczk és Kecsköd közt két főágra szakad, 
az egyik a Rábcza vagy a Kis-Rába, a másik az 
Ö r e g - R á b a . Amaz a Répczével egyesülvén kettős 
ágban ( K a p u v á r i és V i t n y é d i Rába) a Hanság
nak tart. Az öreg R.-ból még más erek is szakadtak 
ki, melyek a Répczével és Kis-R.-val együtt a Hanság 
dél-keleti oldalán fekvő Rábaközt mocsarassá tet
ték. Ilyenek: Keszeg ér, Linkó ér, Malom ér, Sárdos 
ér. A fő R. Győrnél szakad a Dunába. Hossza 274,5 
km. Minthogy alacsonyabban fekszik a Dunánál, 
ennek magas vízállásakor vize visszatorlódik s táp
lálja alsó folyása mocsarait. Főbb mellékvizei jobb 
felől: Herpenye, Marczal (1. e.), tényői Bakony, Pán-
zsa és számos patak; balfelőli vizei: Kristyán, La-
pincs, Csákány, Pinka, Sarok v. Prenta, Gyöngyös, 
Répcze v. Rábcza. 

Rába-Csanak, község Sopron rn., 1101 lak. 
Rába-Füzes, község Vas m., 1402 lak. 
Rába-Hidvég, község Vas m., 1479 lak. 
Rabaissement (francz., rabészman), árleszállítás, 

árcsökkentés. 
Rába-Keresztur, község Vas m., 1274 lak. 
Rábaköz, Sopronban a Rába és Répcze közti sík

ság. A Rába kiöntései és a belőle kiszakadó erek ka
nyarogják be, a szabályozások levezetik mocsarait, 
de az áradásoktól most is sokat szenved. Főbb hely
ségei : Kapuvár, Eszterháza, Mihályi, Szil-Kisfalud stb. 

Rába-Patona, község Győr m., 1438 lak., a Rábám. 
Rába-Pordány, község Soprony m., 1322 lak. Kö

zelében fürdő földes sós-kénes, langyos (23'7° C.) 
vizforrásokkal. 

Rábaszabályozás. A R.-sal már az 1618: LIV. 
t.-cz. foglalkozik; ezen időtől kezdve számos tör
vényhozási intézkedés történt és több bizottság kül
detett ki a szabályozási munkák megállapítása vé
gett, de azok rendszeres végrehajtása csak a legújabb 
időben volt foganatosítható. A múlt század végén a 
Hanság igen kiterjedt és a Fertő annyira megnőtt, 
hogy a lakhelyeket mind hátrább kellett helyezni. A 

Hanság lecsapolására 1813. egy 16.000 öl hosszúi 
főcsatornát ástak, mely Pomogytól Réti felé húzó
dott és Szt-Miklós környékén a Rábczába szakadt. 
Kecskés Károly főmérnök 1838. a Rába és Rábcza 
folyók szabályozásáról, vlmint a Hanság és Fertő tó-
lecsapolásáról részletes tervet készített, úgyszintén-
az 50-es években az országos építészeti igazgatósága 
de a szabályozáshoz mindennek daczára hozzá nem 
fogtak. Az érdekeltség kérelmére a 70-es években a 
kormány állami mérnökök által készíttetett tervet, 
mely szerint 95 kanyarulat átvágásával a folyó-
hossza 9'/Ü mtfddel rövidülne, Győrtől Rába-Szt-Mi-
hályig pedig erős töltések emeltetnének és a malmok 
külön csatorna által nyernék vizüket. A megalakult 
R.-szabályozó társulat (1. e.) a folyóban lévő fenék
gátas malmokat 340.000 frtért megvette és lerom
bolta; ez által a felső vidék az árvízveszélytől nagy
részt megmenekült, de annál súlyosabb helyzetbe 
jutott az alvidék. A további szabályozás költségei
hez a felvidék nem akart hozzájárulni s mivel a 
társulat pénzügyi viszonyai is mindjobban összeza
varodtak, az ügyek vezetésére kormánybiztos külde
tett ki és a szabályozási munkák végrehajtásáról és-
az állam által nyújtandó segélyről az 1885: XV. 
t.-cz. intézkedett. A szabályozási terv két főrészre
osztatott, az egyik rész kizárólag az eddig is mü
velés alatt álló területek ármentesitését és a legszük
ségesebb belvizlevezető csatornázást czélozza 6'6-
mii. frt erejéig, a másik rész a belvizek teljes rende
zését, a Fertő tó lecsapolását foglalja magában 5-í 
mii. frt előirányzattal. Győr sz. kir. város és Győr
sziget község árvédelme nagyrészt államköltségen 
történt, s a Rába és Rábcza torkolata által 3 részre 
osztott ártér 3 körtöltés által mentesittetett. A sza
bályozás első része a törvény értelmében 1886. meg
kezdetett és 6 év alatt befejeztetett, s pedig: a Rábaj 
szabályozása Sárvártól Győrig, a Rábcza szabályo
zása Bső-Sárkánytól Győrig, a hansági csatorna ki
ásása Pomogytól a Rábczáig, a Marczal végszaka
szának rendezése, az ezekkel kapcsolatos belvizcsa-
tornázás és a Kis-Duna partján védtöltések kiépítése. 
Mostan a második részre kerülne a sor, de az érde
keltség a legutolsó időben tartott közgyűlésen a. 
szükséges kölcsön felvételét megtagadta. 

Rába-szabályozó társulat , 1873. alakult és czélja 
a Győr, Sopron és Vas megyék, vlmint Győr város 
területén a Rábának, mint folyónak, továbbá ugy 
ezen törvényhatóságok, mint Mosón megye, Sopron, 
és Ruszt városok területén a Rába által táplált Kis-
Rába, Rábcza (Répcze)* Marczal "stb. mellékfolyók
nak, nemkülönben a Fertő tavának, a Hanságnak s-
egyéb belvizeknek tényleg összefüggő ártereit men
tesíteni. A társulat 1879 óta kormánybiztos alatt áll 
(jelenleg Radó Kálmán), s minthogy a felső és alsó 
Rába vidékének ellentétes érdekei a társulat műkö
dését lehetetlenné tették, az ármentesitési munkák 
végrehajtása iránt törvényhozási intézkedés történt-
Ártere 340.182 holdat tesz, kötelékébe 1 sz. kir. vá
ros és 51 község tartozik. Székhelye: Győr. 

Rabat, megerősített kikötő-város Marokkóban az 
Atlanti oczeán m. 
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Rabatt, az eladó által nagyobb mennyiségű áru 
vétele alkalmával az árból a vevőnek visszatérített 
összeg, ár, engedmény; a r.-ot rendszerint csak kész
pénzvételnél alkalmazzák és százalékban fejezik ki; 
nagysága a különféle áruüzletekben divó szokvá
nyoktól függ. 
Rábavidéki nyelvjárás, a nyugati nyelvjáráslerü-

let azon nyelvjárása, melyet Győr, Sopron és Vas
megyében, a Rába mentén beszélnek. Fősajátságai: 
I rövid és a zárt magánhangzók kedvelése, é helyett 
hol ii (kiéz, tehién), hol i-nek (ílet, fíreg) ejtése, 
hosszú magánhangzóknak diphthongusokként való 
hangoztatása (uocsuó = olcsó, juó = jó), szótag 
és szó végén az l elhagyása (szuóma = szalma, 
küő = kell), ly, Íj helyén 1, 11 ejtése. L. Balassa 
József, A magyar nyelvjárások, Bpest, 1891. 
Rabba, Gando afrikai (Sudan) állam egyik fővárosa 

a Niger m., 1846. elpusztították. 
Rabbi (héb., raban, rav), tanitó, a zsidó törvény

tudósok neve s ezért a zsidó lelkészt is igy nevezik. 
A rabbik kiképezésüket hazánkban az u. n. jesi-
bákban (talmudi iskola) és az 1877. alakított bu
dapesti orsz. r a b b i k é p z ő i n t é z e t b e n nyerik. Ez 
5 évi alsó és 5 évi felső (theologiai) tanfolyamból 
áll, utóbbi berendezése és az alkalmazott tanerők 
által európai hirü, másrészt pedig a magyarosodás
nak fontos tényezője. R a b b i n i t á k, zsidó párt, mely 
a karaitákkal szemben a írott törvényeken kivül a 
szóbeli v. hagyományos törvényeket is megtartja. 
R a b b i n i k u s nyelvnek nevezik a biblia nyelvével 
szemben az uj-hébert, melyen a r. irodaiom Íratott. 
Rabbi-Bad, Tirolban a Val di Rabbi-ban fekvő 

fürdőhely, gazdag vastartalmú (hasonló a Selters-
vizhez) gyógyforrások. 
Rabbiképző intézet, 1. rabbi. 
Rabcsa, község Árva m., 1481 lak. 
Rabcsicze, község Árva m., 1190 lak. 
Rábcza, folyó, 1. Répcze. 
Rabelais (rabié) F e r e n c z , franczia író, sz. 1483. 

Chinonban, Poitouban, előbb szerzetes, később vi
lági pap, orvostudományokat hallgatott s nagyhírű 
orvos lett, végül 1551. lelkész volt Meudonban. Fő
műve: »Gargantua és PantagrueW regénye, melyben 
maró gunynyal ostorozza a XVI. szd közállapotait. 
L. Neményi Ambrus: R. és kora. (Bpest, 1887.) 

Rabiatus (olasz arrabiato, lat. rabies, düh), dü
höngő, őrjöngő. 
Rabies (lat.), ebdüh, veszettség (1. e.). 
Rablás, bűntett; elköveti az, aki idegen ingó dol

got annak birtokosától — jelenlevő ellen alkalma
zott erőszakkal v. fenyegetéssel — azon czélból vesz 
el, hogy jogtalanul eltulajdonítsa. R.-nak tekintik 
a lopást, ha a tetten kapott tolvaj a lopás véghezvi
tele czéljából erőszakot v. fenyegetést használ v. ha 
a tolvaj a lopás véghezvitele czéljából vmely sze
mélyt öntudatlan v. védelmére tehetetlen állapotba 
helyez. Btk. 344—349 §. Büntetés 5 — 10 évi fegyház. 

Rablógazdaság, a gazdálkodás azon neme, mely
nél az elhasznált erők és értékek ujakkal nem pótol
tatnak, mi előbb-utóbb a gazda, ill. vállalkozó 
tönkrejutására vezet. R. pl. ha a gazda folyton egy 
és ugyanazon termeivényt állit elő s a földet nem 
trágyázza, miből a föld kimerülése következik. 
Rablógyilkosság, gyilkosság, mely azon czélból 

követtetik el, hogy a meggyilkoltat kirabolják. 
Btkönyvünk nem ismeri mint külön büntettet; a 349. 
§. 2. pontja a rablás azon esetét, melynél szándékos 
emberölést is követett el a tettes, életfogytig tartó 

fegyházzal sújtja; különben pedig gyilkosság és 
rablás bűntetteinek halmazata. 

Rabmunka. Az ujabb fegyházi rendszerek alap
elve, hogy a bűntetteseket hasznos munkával való 
foglalkoztatás utján kell a jobb útra téríteni; e czél
ból a fegyenczek és rabok rendesen különböző 
mesterségeket tanulnak fogságuk ideje alatt. Mun-
kájok eredménye a r., melynek értékesítéséből be
folyt összegek egy hányadrésze a fegyenczé; ez 
összeget elbocsáttatásakor kiadják neki. 

Rab Ráby, Jókai Mór regénye. 
Rabsonné vára , Udvarhely m., Parajd közelében, 

a Juhod és Szilvás patak által három oldalról körül
vett trachyt sziklacsoportozat, régi sánczmüvel. Szá
mos monda fűződik hozzá. 
Rabszolga, más ember tulajdonában levő, jog nél

küli, személyes szabadságától megfosztott egyén. 
A r.-ság az ó-kor minden népénél divott, s kifejlő
dése a polgárosodás haladását jelentette, mert az
előtt a győző fél egyszerűen megölte a hadi foglyot 
v. meghódított lakosságot; később már megkímélte 
életét s csak szabadságától fosztotta meg. A keresz
tény vallás kárhoztatta a rabszolgaságot, de azért 
enyhébb alakban lenmaradt a középkor legnagyobb 
részében s a keleten sohasem szűnt meg. Ott a rab
szolgákkal való kereskedés most is folyik. A XVI. 
század elején Amerika felfedezése után a tengeren
túli gyarmatokba nagyban szállították a néger 
r.-kat és a brit gyarmatok csak 1808., Franczia-
ország 1816., Spanyolország 1817., Portugál 1823. 
tiltották meg a r.-kereskedést. 1833. a brit, 1848. a 
franczia gyarmatokban levő r.-kat az ültetvényesek 
kárpótlása mellett felszabadították. Az é.-amerikai 
Egy .-Államok hosszas küzdelem után 1864. szüntet
ték meg a r.-ságot. Ugyanez történt később Brasiliá-
ban és Cuba szigetén, hol 1880. mondták ki a r. 
emanczipáczióját. 1877. Anglia Egyiptommal szerző
dést kötött, mely szerint a r.-ság Egyiptomban 7, 
Szudánban 12 év alatt megszüntetendő. A Kongo-
államokban 1885 óta a r.-ság szintén tiltva van. 

Rabszolga-folyó (ang. Slave River), folyó Brit-
Észak-Amerikában, az Athabaska tóban ered és a 
Nagy Rabszolga tóba (18.400 km2) folyik, utóbbinak 
lefolyása a Mackenzie. 

Rabszolga-part , a Guineai öböl (Afrika) északi ré
szében fekvő partvidék, franczia birtok. A portu
gálok fedezték fel és főleg innen szedték rabszol
gáikat. 

Rabtar tás , azon költség, melybe az államnak a 
szabadságvesztés-büntetésre ítéltek ellátása kerül. Az 
ítéletben rendesen elmarasztalják a tettest a r.-i költ
ségekbe is. 

Rabulista (lat.), jogferditő. 
Ráca, község Belovár-Körös m., 1205 lak. A Száva 

kanyarulatánál, három oldalról víztől körülvéve. 
Racahout (francz., rakau), eredetileg Algírban ké

szített, gyengén szárított makkliszt, továbbá rizs
liszt, keményítő, kakaó stb. keveréke. 

Race (francz. rassz), faj. 
Racemus (lat.), fürt. 
Rachel (rásel) F e 1 i x E1 i z a, franczia színésznő, sz. 

1820. febr. 28. Mumpfban Aargau kantonban, gyer
mekkorában Paris kávéházaiban énekelt, később 
színésznővé képezte ki magát, a Théátre-Francais 
világhírű tagja lett és vendégszerepelt Európában 
és Amerikában, f 1858. január 3-án Canetban. 
Főleg Corneille, Racine és Voltaire drámáiban volt 
kiváló. 

92* 
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Ráchel, Laban leánya, Jákob pátriárka felesége: 
sírjához, mely Jeruzsálem közelében van, ma is sok 
zsidó zarándokol. 

Ráchel siralma, költemény A r a n y Jánostól. 
Rachitis, angolkór (1. e.). 
Racine (-szín) János, t'ranczia drámaíró, sz. 1639. 

decz. 21. La Ferté-Milonban (Aisne), 1673. az aka
démia tagja; f 1699. Parisban. Moliére mellett a 
XVII. szd legnagyobb franczia költője, drámái a 
franczia classicismus mesterművei. Főművei: »Atha-
lie«, »Phédre«, »Iphigénie«, »Mithridate«, »Béré-
nice«, »Britannicus«, »Andromaque«. Ezek nagyobb
részt Paulay Ede, Csiky Gergely s mások fordításá
ban magyarul is megjelentek. L. Angval Dávid, R., 
Bpesti Szemle, 1878. 

Racinovci, község Szerem m., 1226 lak. 
Racki (rács-) F e r e n c z , horvát történetíró, szül. 

1829., papi pályára lépett, 1852. az egyháztörténe
tem és az egyházjog tanára a zágrábi érseki pap
növeldében, később több évig kutatott a vatikáni 
levéltárakban és könyvtárakban; a délszláv aka
démia elnöke és kanonok Zágrábban. Műveiben főleg 
a délszlávok középkori történetével foglalkozik. 

Rács, l)nem kellően teherbíró talajra való alapozás
nál alkalmazott szerkezet; van: fekvő r., vízszin
tesen elhelyezett pallókból (palló r.) v. gerendákból 
(ászok r.), vele a talaj egyenletes megterhelése érhető 
el; c z ö l ö p r., melynél a talajt bevert czölöpök által 
süritik, v. a terhet a mélyebben fekvő teherbíró ta
lajra áthárítják; — 2) a tüztérnek rendesen vasrudak-
ból készített az a része, melyen közvetlen tüzelésnél 
a tüzelő anyag elég; a rudak között megfelelő közök 
vannak, hogy az elégéshez szükséges levegőt át
eresszék, de azért elég sürün feküdjenek, hogy a 
tüzelő anyag áthullását meggátolják; van sik és lép
cső r. A rácshézagok összege kőszénnél a rácsfelü
let V*—Vs, fánál VB. 
Rácshid, 1. rácstartó. 
Rácsozat, különböző irányú és kisebb v. nagyobb 

távolságra egymásra erősített rudak összekötése. 
Rácstartó, két rudalaku részből (a felső- és alsó 

ö v g e r e n d á b ó l ) és az ezeket összekötő, ellentétesen 
hajló átlósrudakból, r á c s r u d a k , áll, az övgerenda 
vízszintes v. hajlított; a r.-t.-va! szerkesztett hidat 
r ác sh id -nak nevezik. 

Rácz G y u l a , újvidéki törvényszéki elnök, szül. 
1844. aug. 7. Török-Becsén, 1867. m. esküdt, 1872. 
billédi albiró, 1876. n.-kikindai tszéki biró, 1884. 
szegedi, 1891. újvidéki törvényszéki elnök. 

Rácz-Almás, község Fejér m., 3599 lak. Határán 
római ut nyomai. 

Raczka-juh, juhfajta, 1. I. köt. Házi állatok IV. 
Juhok, Sertések ez. tábla és képmagyarázatot, 988.1. 

Rácz-Keresztur, község Fejér m., 1630 lak. 
Ráczkeve, község Pest m., 5861 lak., a Csepel

szigeten. Kastélyát Jenő savoyai herczeg építtette. 
Járásbír. 

Rácz-Kozár, község Baranya m., 1447 lak. 
Rácz-Mecske, község Baranya m., 1236 lak. 
Rácz-Miletics, község Bács-Bodrog m., 3428 lak. 

A római sánezok közelében. 
Ráczok, rasciani, szerbek (1. e.). 
Ráczország, Szerbia, de igy nevezték a kuruez-

világban a magyar délvidéket, hol a XVII. szd végén 
a ráczok megtelepedtek. 

Rácz-Petre, község Baranya m., 1241 lak. 
Rácz-Töttös, község Baranya m., 1286 lak. 
Radafalva, község Vas m., 1683 lak. 

Radák Á d á m báró, a főrendiház tagja, szül. 1S37. 
szept. 3. Marosvásárhelyt. Ősi erdélyi család tag;a. 
mely 1744. nyert báróságot. 

Radákovics József , 1. Vas Gereben. 
Radautz, város Bukovinában, 12.000 lak. Katonai 

ménes. 
Ráday, grófi család, a Rátold nemből veszi erede

tét, első ismert őse, R. Balázs, 1295 körül élt. R. 
Máté alországbiró 1552. I. Ferdinándtól czimerbővi-
tést kapott. R. Gedeon, a költő (1. alább), 1782. bí
rói, 1790. grófi rangra emeltettek. — 1) Gedeon, 
idősb, Pál fia, költő; a róla elnevezett versnem 
(1. Ráday-versek) alkotója, szül. 1713. október 
Itthon és külföldi egyetemeken tanult, azután p e ^ 
az irodalomnak élt. Eredeti költeményeket irt és 
idegen nyelvekből fordított, f 1792. augusztus 6. — 
2) G e d e o n gróf, a költő fia, szül. 1745. május 30. 
1783. Hont vmegye főispáni helytartója, 1786. hét- 1 
személynök, 1799. koronaőr, f 1801. július 
— 3) Gedeon gróf, Pál cs. és kir. kamarás és du-
namelléki ref. főgondnok (szül. 1764. márcz. 31., t 
1827. jan. 22.) fia, szül. 1809. június 23. 1839-től 
Pest vm. országgy. követe s az ellenzék egyik jele- 1 
sebb szónoka; 1848. Xógrád vm. főispánja, majd a 
nemz. színház intendása s végűi a Jász-Kún kerü
let főkapitánya, j 1873. jul. 14. — 4) G e d e o n gr. 
az előbbi fia, szül. 1841. május 3., honvédelmi mi
niszter, f 1883. decz. 26. - 5) Pá l , szül. 1677. jul, 
2., 1697-től gróf Forgács Simon titkára; 1703. Rá- j 
kóczyhoz csatlakozva, a szövetséges rendek titkára, 
majd kanczellára lett. Rákóczy több izben követül 
küldötte külföldi udvarokhoz. A szatmári béke után 
1712. Nógrád vm. országgyűlési követe, részt vett 
az 1723-iki országgyűlésen is. Benderi követségé
nek naplóján kivül megírta korának történetét lati-
nul s szent énekeket irt. Péczelen nevezetes könyv
tárt alapított, f 1733. 

Ráday-versek, igy nevezték soká a rimes és idő
mértékes (jambus, trochaeus) verseket gr. Ráday 
Gedeonról, ki először kapcsolta össze nálunk a rímet 
és mértéket. 

Radegund, fürdő Stiriában, hidegvizgyógyintézet. 
Radein, fürdő és helység Stiriában 486 lak., sava- 1 

nyu-vizforrás. 
Radesige, betegség Norvégiában, mely a bőrön v. 

mélyebb részeken is nagy roncsolásokat visz végbe, j 
bujakóros eredetű. 

Radetzky J á n o s J ó z s e f A n t a l F e r e n c z Ká
r o l y gróf, osztrák tábornok, szül. 1766. nov. 2. 
Trzebnitzben, Csehországban, 1784. lépett a katonai ( 
pályára, 1788 óta számos hadjáratban vett rész:, 
1821 — 29. Ferdinánd főhg adlatusa Budán, 1829. 
lovassági tábornok, 1831. az osztrák csapatok fő
parancsnoka Olaszországban, 1836. tábornagy, 1S48. I 
Custozzánál megverte a piemontiakat, ,1849. döntő 
győzelmet aratott Novara meliett. A békekötés után 
a lombard-velenczei királyság főkormányzója, 1857. 
február 28. nyugalomba lépett; f 1858. január 5. 
Milano mellett. 1892. leplezték le szobrát Bécsben. 
»R. apó« czimen magyar könyv is jelent meg róla • 
(Bécs, 1891.). 

Radiális (lat.), sugárzó, sugáralaku; a boneztan-
ban: orsócsonti, orsócsonthoz tartozó. 

Radiatio (lat,), a számla egyik tételének kitörlése; 
sugárzás. 

Radiatiós pontok, radiánsok, az égboit azor. 
pontjai, melyekből az időszakos csillaghullások ki
indulni látszanak. Ilyen pont van az augusztus; 
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csillagrajokra a Perseusban, a novemberi rajra a 
Nagy-Oroszlán f-ja közelében stb. 

Radicalis, gyök , a vegytanban oly paránycsopor-
tok megjelölése, melyek vegyületekben és cserebom
lásoknál mint egyszerű testek viselkednek. E g y 
s z e r ű r.-ok maguk az egyes elemek, ö s s z e t e t t 
r.-ok több különböző elem atomcsoportjai. 
Radicalismus (lat.), a tudományban v. a politiká

ban az az irány, mely tekintet nélkül a történelmileg 
fejlődöttre, vmely elv minden következményét levonni 
és valósítani igyekszik. Radicalis, ily iránj' híve; r. 
p á r t o k vannak FrancziaorszSgban, Szerbiában stb. 

Radiolariák, a rhizopodák osztályába tartozó ala
csony szervezetű állatok. A mély tengerfenék iszap
ját jellemző váza gömbszerüen rácsozott kova-váz, 
melyen sugár alakban hosszú tüskék nyúlnak ki. 
(Radioiaria-iszap a tengerfenéken.) 

Radiometer, sugárzásmérő, Crookes által feltalált 
készülék; egy tűhegyen forgó négykaru kis kerékből 
áll; mindegyik karon egy-egy csillámlemezke van, 
melynek egyik lapja be van feketítve; a fekete lapok 
ugyanazon oldalra esnek, s az egész légritkított 
üvegburokban van. Ha fény- v. hősugarak esnek a 
kis kerékre, ugy az forgásba jön az által, hogy a be 
nem feketített lapok előrehaladnak, mert a sebes 
mozgásban lévő légtömecsek a gyorsabban megme
legedő fekete lapokról erősebben visszapattannak és 
igy ezeknek erős visszalökést adnak. 
Radiophonia (gör.), fény- v. hősugarak által elő

idézett hanggerjesztés. Igen vékony lemezre eső ve
res v. ultraveres fénysugár hangot idéz elő, melynek 
rezgési száma egyenlő a fénysugárnak egy másod-
perczben való megszakításaival; használható mint 
a tele- és photophon. 

Radírozni (lat.), vakarni, kül. irást v. rajzot ki
vakarni. R a d i r m ű v é s z e t , 1. rézkarcz. 

Radisics J e n ő (kutasi), az orsz. m. iparművészeti 
múzeum igazg., szül. 1856. Művészettörtén. író. Fő
műve (Pulszky Károlylyal) Az ötvösség remekei Ma
gyarországon (2 kt). A francz. becsületrend lovagja. 

Radius (lat.), 1) sugár, félátmérő; a körnél v. más 
központi görbe vonalnál a középpont távolsága a 
kerület bármely pontjától; r. vidor, vezérsugár, 
kúpmetszeteknél a gyúponttól a görbe vonal bármely 
pontjához húzott egyenes; vmely bolygó v. üstökös 
összekötő vonala a pálya gyúpontjában lévő nap
pal: — 2) a boncztanban: orsócsont (1. e.); nervus 
radiális, orsóideg. 

Radix (lat.), gyökér. 
Rádl Ödön, iró, ügyvéd, a Petőfi-társaság tagja, 

a Szigligeti-társaság elnöke, szül. 184S. márcz 30. 
AIsó-Lugoson, Bihar m. Irt uti rajzokat, elbeszélése
ket (Szomorú történetek, Nagy-Várad, 1871.), fordí
tott költeményeket, irt kritikai és aesthetikai czikke-
ket. Szerkesztett hírlapot. 

Radna (Mária-R.), község Arad m., 2235 lak. Lippa 
török kézre kerültekor a Ferencz-rendi szerzetesek 
átmenekültek a Maros túlpartjára s ott az erdőben 
kápolnát építettek. Később egy csodatévő Mária-kép 
& búcsúsok seregét vonzotta oda és adományaikból 
épült 1761. a hegyoldalban a szerzetesek kéttornyú 
temploma és kolostora. A búcsú évenként háromszor, 
pünkösd vasárnapján, aug. 15. és szept. 10. tartatik. 
Járásbir. és adóhiv. 

Radnai R e z s ő , iró, szül. 1864. máj. 13. Sct-Pölten-
ben (Alsó-Ausztria), tanulmányait a bpesti egyete
men végezte, 1890. segédfogalmazó a közoktatás
ügyi minisztériumban. Sajtó alá rendezte Győry 

Vilmos műveit, kinek életrajzát is megírta. Számos 
aesthetikai és irodalomtört. dolgozatot irt. Főműve: 
Aesthetikai törekvések Magyarországon 1772 —1817. 
(Olcsó ktár). Fordított svéd és német költőkből. 

Radnai havasok, a k. Határ-Kárpátok (1. e.) leg
északibb tagja; főtömegére ny.-k. irányban húzó
dik, a Borsa, Aranyos-Besztercze és Nagy-Szamos 
völgyei között. A Lápos hsgtó'l egy mélyedés vá
lasztja el. A hsg meredeksége é. felé tekint, mely 
oldalon a szakgatottságot nagy mértékben előidézték 
a pala-rétegek gyűrődései és vetődései, míg d.-ny. 
felé szelídebb a lejtés. Az eruptív kőzetek kitörései 
d. felében okoztak nagyobb rétegzavarodásokat. Az 
eruptív kőzetek nagyrészt dacitok és zöldkő nemes-
ércz tartalommal. A gerincz közepes magassága igen 
nagy s a csúcsok 2100 m.-en felül emelkednek. A 
közép-alpesi jelleget viseli; rhododendronok borítják, 
havasi gyopár is található. Főbb csúcsai: Ünökö 
(2280 m.), Vervu-Rosziu (2228 m.),V.-Kláj (2219 m.), 
V.-Gargaleu (2160 m.), Galacz (2160 m.), Buhajeszka 
(2122 m.), V.-Rebri (2269 m.), Pietrosz (2305 m.) 
stb. A szakgatott és éles csúcsokon nyáron is van hó. 

Radnitz, város Csehországban 3000 lak., nagy 
széntelepek, vasipar. 

Radnor (rednör), angol grófság, ter. 1119 km', 
21.791 lak. Főhelye Presteigne. 

Radnót, község Kis-Küküllő m., 1662 lak. 
Radó 1) A n t a l , iró és műfordító, szül. 1862. jun.29. 

Móron, Fehérm., tanári oki.nyert. Egy idefghirlapiró, 
1886 óta az országgyűlési gyorsiroda hivatalnoka. 
Munkái irodalomtörténeti műveken és eredeti költe
ményeken kívül főleg műfordítások. Főművei: »A 
magyar műfordítás története«, »01asz költőkből«, 
»Petrarca összes szerelmi sonettjei«, »Latin költők*, 
»Görög költők*, Corneille »Cid«-je, Leopardi összes 
lyrai versei, Ariosto: »Örjöngő Roland«-ja (sajtó 
alatt) stb. — 2) K á l m á n , Vasmegye főispánja, a 
főrendiház tagja, a dunántúli ág. ev. egyházker. fel
ügyelője, szül. 1844. decz. 17. Répczelakon Vas m. 
Jogot végzett, 1867. szolgabíró, 1S69—75. orsz. 
képv., 1881. a Rábaszabályozó társulat kormány
biztosa, 1882. Vasmegye főispánja; kamarás. 

Radó, tájszó: izgága, verekedő. 
Radoboj, község Várasd m., 2462 lak. Határában 

kénbányák és kénes források. 
Radolin herczeg, régi nevén Radolinszki gróf, 

szül. 1841. ápril 1.; a diplomatiai pályán működött; 
III. Frigyes császár herczegi rangra emelte s a csá
szári udvartartás főnökévé nevezte ki. 1892. július 
német nagykövet Konstantinápolyban. 

Radom, orosz-lengyel kormányzóság, ter. 12.352 
km2, 711.257 lak. Főhelye R., 13*000 lak. 

Radosna, község Nyitra m., 1086 lak., a Radosna. 
völgyében. 

Radosócz, község Nyitra m., 1119 lak. 
Radovec, község Várasd m., 1119 lak. 
Radovica, község Modrus-Fiume m., 1715 lak. 
Radowitz J ó z s e f M á r i a , német diplomata, szül. 

1839., 1882 óta német nagykövet Konstantinápoly
ban, 1892. Madridban. 
Radsa (szanszkrit: radja; ang., raja és rajah), 

uralkodó, fejedelem, az előindiai uralkodók régi 
czime. M a h a r a d s a , oly uralkodó, kinek több hűbé
res r.-ja van. 

Radsputok (szanksz. radsaputra = királyfiak) 
árja!néptörzsHindostanban,mely az ó-hindu harczos-
osztályból származtatja magát, területük neve Rads-
putana v. Radsasztan, ter. 332.153 km2, 12,089.330 
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lak. Feloszlik 19 államra, melyek angol védnökség 
alatt állanak. 

Radstadt, városka Salzburgban a Dachstein és a 
r.-i Tauern közt. 
Radvánszky (radványi és sajókazai) bárói csa

lád, Zólyom m. legrégibb családainak egyike; első 
őse, György a XIII. szd. elején élt. Nevét a zólyom
megyei Radványtól vette. Kiváló tagja volt G y ö r g y , 
kit Caraffa tbnok Eperjesen 1607. ápril 18. halálra 
kínoztatott. J á n o s , az előbbi fia, szül. 1666. II. Rá
kóczy Ferencz kincstartója volt, a szatmári béke 
után több izben képviselte Zólyom vmegyét az or
szággyűlésen, f 1738. ápril 7 én. A bárói rangot 
R. Antal zólyomi és turóczi főispán 1875. szerezte 
meg. — 1) Béla, báró, kamarás, a főrendiház tagja, 
szül. 1849. márcz. 1-én Sajó-Kazán. Tanulmányai 
befejeztével politikai pályára lépett, 1875—82. or
szágos képv., 1882—92. Zólyom megye főispánja. 
Történetiró; főműve: »Magyar családélet és ház
tartás a XVI. és XVII. szdban« (3 köt., Budapest, 
1879 — 80.). A m. tud. Akadémia tiszt, és igazg. 
tagja, a Heraldika: és Gen. társulat elnöke; — 
2) Géza báró, Béla fivére, a főrendiház tagja, szül. 
1847. jun. 20. Sajó-Kazán. Tanulmányai befejezése 
óta gazdálkodik, 1880. kamarás; — 3) G y ö r g y , 
orsz. képv., szül. 1863. szept. 5. Zólyom-Radvány-
ban. Jogot végzett, 1886. Zólyommegye tiszt, aljegy
zője, 1889. másodjegyzője, 1891. óta orsz. képv.; — 
4) J á n o s báró, a főrendiház tagja, szül. 1854. jul. 
5. Radványban. 

Radvány, község Zólyom m., 1527 lak. 
Radzivill , litváni herczegi család, 1518. nyert bí

rod, herczegi rangot. A n t a l H e n r i k , szül. 1775. 
jun. 13. Vilnában; 1815. Posen helytartója; f 1833. 
ápr. 7. Berlinben; zeneszerző volt. Fia: V i l m o s , 
szül. 1797. márcz. 19., porosz tábornok; f 1870. 
aug. 5. Ennek fiai: A n t a l , szül. 1833. jul. 31., a 
német császár főhadsegéde volt és B o g u s z l a v , 
szül. 1809. jan. 3.; f 1873. jan. 3., az urakháza 
tagja volt. Utóbbi fia: Ödön, szül. 1842. szept. 6., 
benczés szerzetes és 1884. a képviselőház tagja, 
egyházi műveket irt. 
Raetia, 15. Kr. e. római tartomány, melyhez Grau-

bünden kanton, Tirol, a bajor felföld és Olaszország 
alpesi része tartozott, később a langobardok (délen) 
és allemannok s bajorok (északon) lakták. 
Raetikon, dolomit- és mészhegyláncz Vorarlberg 

és Svájcz határán, a Scesaplana 2968 m., több hágó 
vezet át rajta. 

Raetoromán nyelv, azon román nyelvjárás, melyet 
a régi Raetiának egy részében, a mai Graubündenben 
és déli Tirol keleti határán mintegy 40 ezer ember 
beszél. Irodalma csekély: történeti költemények a 
XVI. és XVII. szdból; néhány hirlap is jelenik meg 
e nyelven. 

Rafael, 1) az arkangyalok egyike; — 2) festő, 1. 
Raffael. 

Raffael (Santi, helytelenül Sanzio R.), az ujabb 
festészet legnagyobb mestere, szül. 1483. ápril 6. 
Urbinóban, Santi János festő fia, Perugino tanítvá
nya Perugiában, 1504 óta Flórenczben, hol főleg 
Fra Bartolommeo volt rá hatással, 1508. Rómába 
ment, hol II. Gyula és X. Leo a Péter-templomnál 
mint festőt és építészt foglalkoztatták; f u. o. 1520. 
ápr. 6. A művészet minden tényezőjét szerves egész-
szé egyesitette s oly csodás összhangot volt képes 
alkotni, hogy művei a bevégzett szép benyo
mását teszik. Főművei: Sposalizio (Mária menyeg

zője, 1504., Milano), Krisztus a Glóriában (freskó 
Perugiában, 1505.), a Vatikán falfestményei (1508 
óta, a legkiválóbbak: Disputa, athéni iskola, Par-
nasz és Konstantin csatája), a R.-féle biblia (ó testa-
mentomi részletek a Vatikánban), a nég}r Sybilla 
(1514., a Santa Maria della Pace-ban Rómában), a 
Farnesina villa freskói (1514—18., Galathea, Psyche 
története), 33 madonna és 9 szent család (a szé:1 

kertészné a Louvreban, Madonna della Sedia Fló
renczben, Madonna del Passegio Londonban stb.). 
nagy oltárképei: Madonna a hallal (1513., Madrid
ban), Madonna di Foligno (1511.), szent Cecília. 
Bolognában (1516.) és a világhírű Szent Sixtus 
Madonnája (1518., most Drezdában), Mihály arkan
gyal győzelme a sárkányon, Krisztus megdicsőülése 
(utolsó műve, a Vatikánban), falfestményben kivitt 
másolata a kassai dóm hajójának egyik portáiéja 
fölött; továbbá több arczkép (II. Gyula, Castiglione 
gróf, Fornarina). A bpesti országos képtár két ere
deti művét őrzi, az egyik egy madonna (befejezet
len), a másik egy bibornok arczképe; van továbbá 
egy elveszett képének XVI. századi másolata (ma
donna). Pulszky Károly: R. S. az orsz. képtárban. 
Archeol. Értesítő, uj folyam I. 

Raffinade, a legfinomabb és legfehérebb czukorfajta. 
Raffinálni (francz.), ipari nyers terményeket alkal

mas eljárás által a felhasználás igényeinek megfele-
lőleg tisztítani, pl. czukrot, fémeket, kőolajat stb. 

Rafflesia, óriásvirág, növény a r.-ceák rendjéből. 
A r. A r n o l d i Szumatrán, cissus-gyökereken élős
ködik; virága 90 cm. átmérőjű, 5 kg. sulyu, undo
rító szagú. 

Raffna, község Krassó-Szörény m., 2456 lak. 
Rag, oly hang v. szótag, mely a szavakhoz já

rulva, ezeknek mondatbeli viszonyát jelöli. A sze
rint, a mint névszóhoz v. igéhez járulnak, vannak 
1) n é v r a g o k (1. e.) és 2) i g e r a g o k , melyek v. 
alanyi, v. tárgyi személyragok (1. e.). 

Ragadozók, carnivora, állatrend az emiősök osz
tályából. Mindnyájan 6—6 metsző s erősen kiálló 
ebfogakkal bírnak; az előzápfogak közül az utolsó 
többnyire szakitófoggá alakult. Izomerejük hatal
mas ; kulcscsontjuk és vakbelük durványos v. hiány
zik, talpon- v. ujjonjárók, érzékszerveik igen élesek. 
Az egész földön elterjedtek, csak Uj-Hollandiában 
hiányoznak. Nyomaikat már az eocaen és miocaen 
korszakban találjuk. Nálunk az ursus spelaeus és a 
kyaena spelaea maradványait találták (1. barlang). 
Ide tartoznak a medvefélék (ursina); menyétfélék 
(mustelida); petymegek (viverrina); kutyafélék 
(canina); hiénák (hyaenina) és macskafélék (felina). 

Ragadozó madarak, raptatores, aetomorphae, ra-
paces, madarak görbült csőrrel, melynek felső kávája 
az alsón tulhajlik; lábaik ragadozásra alkalmasak, 
nagy, éles, horgosán hajlott karmokkal. Leginkább 
melegvérű állatokból táplálkoznak; vizet nem isz
nak; mindenütt elterjedtek. Ide tartoznak: a bag
lyok, sirigidae; keselyük, vulturini; sólyomfélék, 
falconidae. 

Ragadványnév, gúnynév, mely egyes emberekre 
mintegy ráragadt. 
Rágalmazás, azon büntetendő cselekmény, mely-

lyel valaki polgártársának becsületét többek jelenlé
tében olykép támadja meg, hogy akár ezen tényke
dése, akár az által, hogy ha az, mit a sértést szen
vedőről állított, valónak bizonyulna, a sértettet köz
megvetésnek tenné ki, vagy esetleg bűnvádi eljárás 
alá vonná. A r.-t minden modern állam törvénykezése 



RAGÁLY RÁILWAY SPINÉ Jt 
= = = = = 1455 — = = = 

:oünteti. Ide tartozik kül. a r. azon esete, hogy vala
kit vmely hatóság előtt büntetendő cselekmény el
követésével vádolnak és a vád hamisnak bizonyul. 
Büntetés hat havi fogház és 500 frt pénzbünt., nyom
tatvány utján elkövetett r.-nál 1 évi fogh. és 1000 frt 
•pénzb. Btk. 2 5 8 - 2 6 0 . §. 

Ragály v. k ó r n e m z ő a n y a g , contagium, a ra
gályos (contagiosus) betegségeket okozó anyag, mely 
egyénről egyénre vitetik tova. L. fertőzés. 

Ragályi La jos , orsz. képv., szül. 1857. nov. 22. 
Mezőkövesden Borsodmegyéber^. Jogot végzett és mint 
ügyvéd működik Dunaföldváron; 1892. orsz. képv. 

Ragályos, contagiosus, 1. fertőző betegségek. 
Rágás, a táplálékok összeapritása a szájürben, 

hogy azok nyállal kevertetvén nyelésre alkalmatosak 
s az emésztőnedveknek hozzáférhetőbbek legyenek. 
E czélra szolgálnak az állkapocsba beékelt fogak s 
a szájürbe nyiló nyálmirigyek. 
Ragasz, kül. fa, kő és más anyagokból készített al

katrészek összekötésére szolgáló szer, mely a hasz
nálatnál cseppfolyó, de bizonyos idő után megkemé
nyedvén a részeket összetartja, pl. az enyv, gummi 
•arabicum, keményítő pép, firnájsz r. stb. 

Ragasztó, ajtó és ablaknál a fa- v. kó'keret, mely-
Ivei a falba erősitik. 

Ragaz, fürdőhely Szent-Gallen svájczi kantonban a 
Tamina és Rajna egyesülésénél, 521 m. a tenger sz. 
f. A pfafersi gyógyvizet facsatornán vezetik ide. 

Rágcsálók, v. őr lők , rosores, az emlős állatok 
egyik rendje, melyet főleg a növényi táplálék (gabona, 
gyümölcs, stb.') megrágására alkalmas fogazatuk 
"0 \- c "(V' m v k S ) jellemez; metszőfogaik hosz-
szuak, rágó végükön vésőszerüek; az alsó állkapocs 
izületében előre és hátra is mozog (őrlés); a zápfo
gakon haránt zománczléczek vannak. Mindenütt el
terjedtek, a hol növény tenyészik. Többnyire apró, 
fürge állatok; egyesek fákon élnek, mások a földön, 
némelyek lyukakban. Asatag maradványaikat a 
harmadkor minden rétegében találták. Körülb. 500 
faj ismeretes. Ide tartoznak: a mókusfélék, sciurina, 
pelék, myoxina, hódfélék, castorina, egérfélék, mu-
rina, poczokfélék, arvicolina, vakegérfélék, spalacina, 
ugró egerek, dipodina, nyulszájuak. lagostomi, pa-
tacsosak, subungulata, nyulak, leporina és sülfélék 
hy stricifia. 

Ragé (francz., rázs), veszettség. 
Raglan (-réglen) F i t z r o y J a m e s Henr_v Somer-

set lord, angol hadvezér, szül. 1788. szept. 30., 
Wellington alatt Spanyolországban harczolt, 1815. 
félkarját veszítette Waterloonál, 1852. tábornagy és 
lord, 1854. az angol hadsereg főparancsnoka a Kele
ten, f 1855. jun. 28. Sebastopolnál kolerában. 

Rágó izom, musculus masseter, a halántékcsonton 
•eredő, az alsó állkapcson tapadó izom, mely az utób-
•bit rágásnál mozgatja. 

Rágony, mandibula, a rovarok két felső állkapcsa. 
Ragoűt (francz., ragu), erősen fűszerezett levesből 

•és husdarabokból készült ételnem. 
Ragoűt por (curry-powder, körri pauder), korian-

derből, borsból,gyömbérből, cayenneborsból és egyéb 
fűszerekből készített keverék. 

Ragozó nyelvek, 1. agglutináló nyelvek. 
Ragtapasz, emplastrum adhaesivum, kötések, seb-

•szélek rögzítésére, fedésére szolgáló tapasz, melynek 
alapanyaga a diachylon tapasz. Legjobb az u. nev. 
-kaucsuk s p a r a d r a p (emplastrum adhaes. extensum 
americanum elasticum). 

Ragusa, város Dalmátiában az Adriai tenger m., 
8000 lak. Gravosában nagy kikötő, gymnasium, se
lyemipar. A város előtt bazár, a herczegovinai ló-
karavánok piacza; püspökség, erődítmények. 

T ö r t é n e t e . Ragusát a régi Epidauros hellén vá
ros lakosai alapították, kik a VII. szdban a szlávok 
elől odahagyva városukat, a ragusai sziklákra me
nekültek. Az itt keletkezett város már a XI. és XII. 
szdban nevezetes kereskedelmi helye lett az adriai 
tengerpartnak. A XII. században Velencze védnök
sége alá jutott, de 1358-ban május 27-én meghó
dolt Nagy Lajos magyar királynak és a magyar 
korona fenhatósága alatt folytatta szabad köztár
sasághoz hasonló városi életét. A mohácsi vész 
után török protectoratus alá került s csak a 
török hatalom hanyatlásával,. 1684-ben tért vissza 
ismét a magyar király hűségére. De I. Lipót nem 
volt képes megvédelmezni a velencziek támadása 
ellen s az önállóságára féltékeny városi köztársaság, 
hogysem Velencze uralma alá kerüljön, ismét a tö
rökhöz pártolt. A XVIII. szdban teljesen elveszte 
politikai jelentőségét, tengeri erejét. 1807. a fran-
cziák kezébe került, kik 1808. január 31. a köztár
sasági, kormányiormát megszüntették s 1809. a vá
rost Dalmácziával együtt az uj Illyr királyságba ke
belezték be. 1814 óta osztrák tartományi város. 
Gelcich József és Thallóczy Lajos. R. és Magyaror
szág összeköttetéseinek oklevéltára (1887.). 

Ragusa (R. superiore), város Szicziliában a R. folyó 
m., 25.000 lak. Közelében R. inferiore városka. 
Ragya, 1) ripacs, a bőrön támadt kelevények után 

fenmaradó gödrös heg, milyen különösen himlő után 
az egész test, de főleg az arcz bőrét eltorzítja; — 
2) a növényeknél üszög, rozsda által okozott foltok, 
ütődés által okozott heg. Szólásmód: Verje meg a 
ragya. Népdal: Az én rózsám kicsit ragyás . . . Már 
minálunk az a szokás: nem is leány, ha nem ragyás. 

Ragyabura, rhododendron (1. e.). 
Raheita, tartomány E.-Afrikában, a Vörös-tenger 

é. részén, hasonnevű fővárossal; 1880. szept. 30. 
óta olasz védelem alatt áll. 

Rahl K á r o l y , német festő, szül. 1812. aug. 13. 
Bécsben, R.Henrik Károly (f 1843) rézmetsző fia, 
1863. tanár az akadémián; f 1865. jul. 9. Főleg tör
téneti képeket festett. 

Rahó, község Máramaros m., 5767 lak. Két község
ből áll: a Tisza bal partján Bocskó-Rahó, a jobbján 
Akna-Rahó fekszik; az utóbbiban vannak a kincs
tári épületek és munkás házak. Közelében több sa
vanyuforrás és kis fürdő. Járásbíróság. 

Raiding, Doborján Sopron m. falu német neve, hol 
Liszt Ferencz született. 

Raiffeisen F r i g y e s Vi lmos , német iró, a róla 
elnevezett kölcsönpénztárak (R.-egyletek) megalapí
tója, szül. 1818. márcz. 30. Hammban, előbb katonai 
pályán, 1845. weierbuschi, 1852. heddesheimi pol
gármester, f 188S. Számos hitelügyi és közgazda
sági művet irt. 

Raiffeisen-féle kölcsönpénztár, Raiffeisen heddes
heimi polgármester kezdeményezésére először 1862. 
alakult hitelszövetkezet, czélja a kisebb földbirtokos
nak és munkásnak olcsó hitelt nyújtani; különösen 
Ausztriában nagyon el van terjedve. 

Raik, gabonamérték Bengáliában = 1I, pallie = 
loo kg. 
Rail (ang., rél), vas sin, r . -way (rélvé), vasút. 
Rai lway spiné (ang., rélvé szpejn), a központi 

idegrendszer megbetegedése vasúti balesetek alkal-
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mával szenvedett rázkódás után. Kezelés: a baleset 
idején izgatószerek, később étrendi szabályok, villa-
mozás és szénsavas vasfürdők. 

Raimondi, 1) M a r c o A n t o n i o ( M a r k a n t o n ) , 
rézmetsző, szül. 1488. Bolognában, f 1534. Dürer 
modorában dolgozott, főleg a Raffael festményei és 
tervezetei után készült rézmetszetei jelesek. — 2) Pi-
e t r o , olasz zeneszerző, szül. 1786. decz. 20. Rómá
ban, f u. o. 1853. okt. 30. Operákat és oratórium 
trilógiát (»Potiphar, József, Jakab«) irt. 

Raimund, sz t . g i l l e s i , toulousei gróf, kora leg
gazdagabb főura, 1096 — 99. a keresztes had egyik 
vezére, 1103. meghódítottaTripolist; f 1105. febr. 28. 

Raimund F e r d i n á n d , német szinész és költő, 
szül. 1790. jun. 1. Bécsben, 1813. ugyanott szinész, 
1828. a lipótvárosi színház igazg.; f 1836. szept. 5. 
öngyilkosság által. Népszínművei (»Tékozió«) egykor 
kedveltek voltak. 

Rain, város Felső-Bajorországban a Lech m., 1632. 
april 15. Gusztáv Adolf győzelme Tilly seregén. 

Rainer főherczeg, a főrendiház tagja, szül. 1827. 
jan. 11. Milanóban. Előbb a katonai pályán műkö
dött, 1861 - 1865. a Schmerling-kabinet miniszter
elnöke, 1866. résztvett az olaszországi hadjáratban, 
1872 óta az osztrák Landwehr főparancsnoka, 1874. 
táborszernagy, 1861. a bécsi tud. akadémia védnöke. 
Megvásárolta az el-fayumi nagy papyrus-kincset 
(Rainer-papyrus). 

Raisiné (francz., reziné), szőlőből és czukorból ké
szített szörp, marmelade (1. e.). 

Raison (francz., rézón), ész, ok, észszerüség; 
r a i s o n n á l n i , okoskodni, veszekedni. 

Raj, a katonaságnál legalább 4, legfölebb 15 ember
ből álló csapat egy altiszt vezetése alatt; r . -vonal , 
szétszórtan harczoló gyalogság vonala; r . - t ű z , 
rajokra föloszlatott csapatok tüzelése. 

Raja, 1. radsa. 
Rajacsich J ó z s e f b á r ó , karloviczi patriarcha, 

szül. 1785. július 30. Prokikén, Horvátországban. 
Egyházi pályára lépve, 1834. verseczi, 1842. karlo
viczi püspök s a szerb nemzeti mozgalmakban nagy 
szerepet játszott. Az 1848-ki karloviczi szerb nem
zeti zsinat patriarchává választotta, mihez a bécsi 
kormány 1848. decz. 15. adta megerősítését. Mint a 
szerb lakosság kikiáltott feje és vezére, szervezte a 
lázadást Magyarország ellen, s a függetlenségi narcz 
leverése után főszerepe volt a szerb vajdaság szer
vezésében. 1861. májusban bárói rangot nyert, mely 
unokaöcscseire is ki terjesztetett, f 1861. decz. 13. 

Rajah (arab = nyáj), Törökországban a nem mo-
hammedán hitű alattvaló. 

Rája-hal , 1. ráják. 
Ráják, rajae, halcsalád az őshalak (selachii) rend

jéből, testük lapult, széles, a melluszonyok nagyok; 
szemük s fecskendőlikaik felül, szájuk s kopoltyu-
nyilásaik alul vannak; elevenszülők. Ide tartozik a 
f ü r é s z h a l , prislis és a t o r p e d ó , vmint a tenger 
mélyét kedvelő t ü s k é s r., r. clavala, 2 m. h. és a 
s i m a r., r. batis, 1 ni. h. az Északi tengerben, elede
lül szolgál. A trygon pastinaca, 1 m. h. összes euró
pai tengerekben él, kül, a Földközi tengerben, fark
tövise veszélyes s nyílhegyül szolgál, mája olajat 
szolgáltat. A t e n g e r i s á r k á i i y , myliőbatis aquila, 
az Atlanti oczeánban és Földközi tengerben, egész 
300 kg. sulyu, szintén veszélyes. A ráják villamos 
szervét illetőleg 1. halak. 

Rajecz, község Trencsén m., 2634 lak. Közelében 
Rajecz-Teplicz (I, e.) fürdő. 

Rajecz-Teplicz, fürdő Trencsén m., Zsolna vasúti 
állomástól egy órányira. Két hévforrása van: jav 
vérszegénység, női bajok, idegbántalmak, bőrbeteg
ségek ellen. 

Rajevo-seló, község Szerem m , 1266 lak. 
Rajka, község Mosón m., 2573 lak. 
Rajkó (czigány »raklo« = fiu), czigánvgyerek. 
Rajna (ném. Rhein, francz., le Rhin), Németorsz;;; 

legnagyobb folyama, Svájczban ered az Elő- é? 
Hátsó-R. forrásokból, az első a Szent Gotthard he
gyén a Toma tóban ered és Reichenau m. egyesül az 
Adula csoportból jövő Hátsó-R -val, kisebb alpes: 
folyók felvétele után Vorarlbergen át a Boden-tóba 
lép, melyet Konstanz m. elhagy, Schaffhausen (ille
tőleg Laufen) m. gyönyörű vízesést alkot, ugyan
csak vízeséseket alkot további útjában az Aare és 
Wutach egyesülésénél, Laufenburg és Rheinfelden 1 
m., Bázelnél északi irányba változtatja folyását és I 
Bingenig átszeli a felső-rajnai alföldet, Bingenen fe
lül a széles és szigetekben bővelkedő folyammeder 
meredek hegyek közt összeszorul: itt azelőtt a hajó
zásra veszélyes helyei voltak; Königswinter m. a R. 
völgye ismét kiszélesedik s a folyó belép a torkolatáig 
terjedő sik földbe. Hollandiában a R. kétfelé sza
kad, a nagyobbik bal ág a Waal (1. e.) kétszer 
egyesül a Maassal, Dordrechtig Menvede nevet 
és Maas néven Brielle m. az Északi tengerbe to-
a kisebbik (jobb) ág ismét több ágra szakad. 
Arnheim m. az Uj Yssel-re, mely a Zuider tóba tor
kol, továbbá a R.-ra, utóbbi a Lek-re (Rotterdam m. 
a Maasba folyik) és Krummer R.-ra oszlik, Utrecht 
m. a Zuider tóba folyó (Műiden m.) Vecht-re és az 
Északi tengerbe torkoló (Katwyk m.) O-R.-ra ágazik 
el. A R. hossza 1225 km., ebből 886 km. hajózható, 
vizter. 196.303 km2, legnagyobb szélessége 929 m., 
mélysége 16 m. A hajózást ősrégi idők óta magas 
vámok akadályozták és csak 1859. lépett életbe aj 
szabad hajózás. Kiválóbb mellékfolyói: 111, Tamina, 
Kinzig, Neckar, Sauer, Majna, Xahe, Lahn, Mosél 
Aar, Sieg, Wupper, Ruhr, Lippe, Maas. A R.-Marna 
és R.-Rhöne-csatorna a franczia folyórendszerrel, a 
Lajos-csatorna pedig a Dunával köti össze. 

Rajnai bor, a Rajna partjain tenyésző szőlőből 
készült, sokáig eltartható, kitűnő illatú és zamatos 
bor; a fehér r. b. a legjobb borok egyike, kül. 
jeles a johannisbergi, hochheimi, rüdesheimi, ass--; 
mannhausi stb. 

Rajnai lazacz, lazaczfajta, 1. I. köt. Halak ez. 
tábl. és képmagyarázatot 989. 1. 

Rajnai szövetség, 1806. jul. 12. alakították a dél-
és középnémetországi fejedelmek, kik kiléptek a né
met birodalomból s I. Napóleon védnöksége alá he
lyezkedtek; később még több német fejedelem lépett 
a szövetségbe, mely 1813. megszűnt. 

Rajnai tar tomány, Poroszország nyugati tartomá
nya, ter. 26.999 kma, 4,710.391 lak., főhelye minta 
tartományi főnök székhelye Coblenz, legnagyobb 
városa Köln, a tartományi képviselet Düsseldorfban 
tartja üléseit. 

Rajnavidék, szépségéről és boráról hires kerület 
Wiesbaden porosz kormánykerületben a R. hegy
ségtől északra; főhelye Rüdesheim. 

Rajner F e r e n c z , bpesti áll. főreáliskolai tanár. 
szül. 1859. Gyuia-Fehérvárott, 1885 óta tanár r. 
budapesti V. ker. főreáliskolában. Irt irodalmi, kri
tikai és tanügyi czikkeket. 

Rajnis József , költő és nyelvész, szül. 1741. jun. 
4. Papi pályára, a jezsuita rendbe lépett: a deákos 
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)i iskola egyik eló'harczosa, elmélet-irója, Vergi-
liusból sokat fordított magyarra; f 1811. aug. 10. 

Rajz, tárgyaknak sik lapra készített képe plajbász, 
toll, tus, szén v. kréta segélyével; közönséges raj
zoknál minden tárgyat ugy igyekszünk ábrázolni, a 

nek az látszik; technikai rajzoknál ellenben 
csak egyes vonalakkal tüntetjük ki az éleket s ezen 
kívül hossz- és kereszt-metszeteket is rajzolunk a 
könnyebb megértés s magyarázat czéljából. 

Rajz v. v á z l a t , nálunk ujabban nagyon felkapott 
műfaj, egy jellemzetes alaknak, egy jelenetnek, hely
zetnek v. lelki állapotnak képe* kerekded mese nélkül, 
többnyire érzelmes v. humoros hangulattal. Ide tar
toznak: Gyulai Pál »Vázlatok és képek« ez. gyűjte
ményének egyes darabjai, Tolnai Lajos, Vadnai Ká
roly, Mikszáth Kálmán (>,A tót atyafiak*, »A jó paló-
ezok), Erdélyi Gyula, Herczeg Ferencz stb. kisebb 
dolgozatainak nagy része. L. még freskóképek. 
Rajzás, 1. méh. 
Rajzeszköz, a rajzok készítéséhez használt esz

közök gyűjtő neve, rendesen tokba vannak elhe
lyezve; főrészei a körző, kihúzó- és rajztoll, lénia, 
szögmérő, törlő gummi stb. Leghíresebbek a svajezi 
rajzeszközök. 

Rajziskola, azon intézet, hol a rajzolást tanítják, 
más értelemben kön3'v, mely a rajzolás elsajátítá
sára az utasításokat megadja. 

Rajzkönyv, a rajzolás megtanulásához szükséges 
mintalapokat magában foglaló könyv; a rajzlapok 
rendesen számozvák ugy, hogy a tanuló fokozatosan 
halad a könnyebbről a nehezebbre. Más értelemben 
az elkészített rajzok v. vázlatok gyűjteménye. 

Rajzó Mik lós , festőművész, szül. 1S64. jan. 6. 
Győr-Szt-Mártonban, tanult a gráczi és müncheni 
festő akadémián, Bpesten él; génre- és arczképfestő. 
Rajzolás, rajzok készítése, mely művészi fokra 

emelhető, s igy a festészetnek egyik ága. 
Rajzolat, rajz, festés, vázlat. 
Rajzón, a rajzolásra alkalmas plajbász, a kemény

ség szerint számozva; nálunk általánosan a Har t -
muth-féle r.-t használják. 

Rajzpapir, erős velinpapir, különböző alakú, soha 
sincs kékítve, különböző fajai a register-, royal-, 
imperial-, colombier-, elefánt r. stb. 
Rajztábla, fából készített kisebb-nagyobb tábla, 

melyre a rajzpapirt kifeszítik, hogy könnyebben le
hessen rajta rajzolni es festeni. 

Rajztömb, nag}'obb számú rajzpapir könyvformá
ban egymásra helyezve s a széleken egymáshoz ra
gasztva ugy, hogy az egyes berajzolt lapokat le le
hessen fejteni. 

Rak, keletindiai rozspálinka. 
Rák, a tizlábu rákok (decapoda) rendjébe, a rák

félék (astacida) családjába tartozó állatfaj. A fo
l y a m i r., a. fluviatilis, folyóinkban gyakori. Első 
pár torlába ollóban végződik; a 2. és 3-ik pár ollói 
kicsinyek. A gyomor bélfalán meszet elválasztó mi
rigyek vannak, melyek terményei a r á k s z e m e k , 
lapides cancrorum. Vedléskor ezek a gyomorba es
nek s a gyomorsav által feloldva az eledelekkel 
együtt felszivatnak s az uj pánczél szilárdítására 
fordíttatnak. Puhányokból, békaporontyokból s ap
róbb halakból él, a dögöt is megeszi. Húsa kellemes 
izü; pánczélja főzés által megvörösödik. Augusztus
ban vedlik, petéket tavaszszal rak s azokat magával 
czipeli. A t e n g e r i r. (hummer), hommarus marittus, 
50 cm. h., az Északi és Közép tenger sziklás részein, 
keresett inyenczétel, fontos kereskedelmi czikk. 

valamint a norvég partokon élő nephrovs norve-
gicus is. 

Rák, carcinoma, rosszindulatú álképlet (daganat), 
mely fel hámelemekből áll. Jellemző reá, hogy több
nyire élesen határolt szélű, a környező szövette! 
összenőtt, közepén fekélyesen széteső s kráterszerü-
leg bemélyedett, a szervezet rovására burjánzó da
ganat, meiy a szomszéd szerveket összenyomja s a 
nyirkedények utján terjedve a szervezet távoleső 
pontjain is fellép. Leginkább a későbbi életévekben, 
a 40-es évektől felfelé lép fel. Előfordul a külbőrön 
a test bármely részén, továbbá az ajkakon, nyelven, 
gégében, az emlőkön, a méhben, a gyomorban, máj
ban, belekben stb. s az illető szervek szétroncsolá-
sán s működésképtelenségén, valamint a környezet 
összenyomásán kívül az egyén elsenyvedését stb. 
okozza. Okául némelyek külső erőmüvi v. vegyi be
hatásokat, izgatást említenek, de valószínűleg az 
ébrényi életből fenmaradt sejtfészkek később megin
duló szaporodása okozza. Gyógyszere belsőleg nincs, 
ajánlották a condurango-főzetet, mely hatástalan. 
Egyedüli gyógyszere az idején való műtéti kiirtás, 
melylyel tartós sikereket, sőt gyógyulást értek el. 

Rák (csillag), az állatkör 4-ik jegye, az Ikrek és 
Oroszlán között álló csillagkép, egy negyedrangú és 
több kisebb csillagból áll. 

Rakamaz, község Szabolcs m., 3473 lak. 
Rakasdia, község Krassó Szörény m., 2941 lak. 
Rakasz, község Ugocsa m., 1746 lak. 
Rák Bende, Arany ^Elveszett alkotmány«-ában a 

maradiak főembere. 
Rakéta, régebben a tüzérségnél volt használatos, 

hajtó töltettel ellátott vasbádog hüvely, melyben 
elől lövedék van; a tűzijáték egyik készítménye, 
melyből tüzcsillagok kidobatnak. 

Rákfekély, 1. rák, carciuoma. 
Rakitova, község Krassó-Szörény m., 1035 lak. 
Rakit ta , község Krassó-Szörény m., 1415 lak. 
Rakjegy, a fuvaros által a szállítás végett átadott 

áruról kiállított okirat; a fuvarlevéltől (1. e.) abban 
különbözik, hogy a fuvaros a r. jogos tulajdonosá
nak az árut kiszolgáltatni tartozik. A r.-nek, mely
nek ebbeli minősége a szövegben határozottan jel-
zendő, tartalmaznia kell a fuvaros aláírásán kívül 
az áru minőségét és mennyiségét, a feladó fuvaros 
és azon egyén nevét, kinek az áru átadandó, az át
adás helvét, a kibocsátás helyét és idejét; a r.-ről az 
1875: XXXVII. t.-cz. 415—421. § | . intézkednek; a 
tengeri hajóra berakodott áruról szóló r. a tulaj
donost a fuvarlevél (conoscimento, 1. e.) kiszolgálta
tásának kérésére jogosítja fel. 

Rákóczi, község J.-X.-K.-Szolnok m., 1927 lak. 
Rákóczy család, Magyarország eg3'ik leghíresebb 

főúri családja, melynek története a XVII. szdban 
szorosan összeforrt hazánk történetével. A Bogáth-
Radván (1. e.) genusból vette eredetét; a XIII. szdban 
Zemplén vfti. birtokos családai közt szerepel. A R. 
nevet B a l á z s viselte először, ki 1334 körül élt. 
R. Z s i g m o n d 1517. megszerezte Felső-Vadászt, 
melyről a család azontúl előnevét irta. G y ö r g y , az 
előbbi fia, 1562. Bebek Györgygyei együtt török fog
ságba esett; ennek fiában, La josban , ki 1607. báró
ságot kapott, ez ág 1612. jan. 3. kihalt. György test
vérétől, J á n o s likavai várkapitánytól származott 
R. Z s i g m o n d fejedelem, kinek a család gyors emel
kedését köszönheti. Ennek fiai közül György a család 
fejedeimi ágának őse, mely kezdetben protestáns Volt 
és csak I. Ferenczben tért át a kath. hitre; a másik fia-
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tói, Pá l országbírótól eredt a kath. bárói ág, mely
nek fiága a Várad ostrománál 1664. máj. 17. elesett 
L á s z l ó sárosi főispánban halt ki. A fejedelmi ág 
I. R. G y ö r g y t ő l kezdve, ki 1630. választatott feje
delemmé, II. R. G y ö r g y bukásáig (1660.) ült Erdély 
trónján. Ennek fia I. R. F e r e n c z a választott erdélyi 
fejedelmi czimet viselte, mig Zrínyi Ilonától született 
•fia, II. R. F e r e n c z újra feltámasztá családja régi 
fényét s a magyar nemzeti fölkelés élén fegyverrel 
szerezte vissza ősei trónját. Bukása után a R. ház 
bujdosóvá lőn; utolsó férfitagja, R. György hg, 1756. 
•f Parisban, mig női ágon a család 1780 halt ki. 
•(Elágazásait 1. az erdélyi fejedelmek családfáit fel
tüntető mellékletünkön, I. k. 534. 1.) A fejedelmi ág 
rangemelései következők: R. Zsigmond, a későbbi 
fejedelem, 1588. báróságot, 1597. czimerbővitést ka
pott. I. R. György a linczi béke alkalmából 1645. 
•decz. 16. római sz. bír. herczegi rangra emeltetett. 
II. R. György 1654. lengyel indigenatust nyert. I. R. 
Ferencz 1664. a magyar grófságot, 1666. Sáros vm. 
örökös főispánságát szerezte meg. A család czimere 
hatágú kocsikereken álló fekete sas, jobb lábában 
görbe kardot tartva. Thaly Kálmán: A R. ház utolsó 
tagjairól (Turul, 1884.) és Az utolsó R. hg haláláról 
>(u. o. 1885.). — 1) I. F e r e n c z , II. György fejedelem 
és Báthory Zsófia fia, szül. 1645. febr. 24. Atyja 
kívánságára már 1652. febr. 18. megválasztották 
Érdél}' fejedelmévé, de atyja bukása következtében 
nem jutott trónra. II. R. György halála után anyjává! 
-együtt magyarországi birtokaira vonult s ennek be
folyása alatt a kath. hitre tért át, 1666. márcz. 1. 
Z r í n y i I lonáva l (1. e.) lépett házasságra. 1667-től 
Sáros vm. főispánja. Részt vévén a Zrinyi és Fran-
.gepán összeesküvésében, az 1670-ki tiszavidéki fel
kelés leveretése után csak anyja közbenjárására és 
nagy váltságösszeg árán kerülte ki a büntetést, 
f 1676. jul. 8. Makoviczán s Kassán temettetett el. — 
'2) II. F e r e n c z , az előbbi és Zrinyi Ilona fia, szül. 
1676. márcz. 29. a borsi kastélyban. Néhány hóna
pos korában jutva árvaságra, anyjától és ennek 2. 
férjétől, Thököly Imre fejedelemtől nyerte első neve
lését. Munkács feladása után azonban a bécsi udvar 
nővérével, Júliával együtt Bécsbe vitette és Kollonics 
'bibornok felügyelete alatt jezsuiták által előbb Neu-
hausban, utóbb Prágában neveltette 1693-ig. Ekkor 
Strattmann miniszter befolyásával nagykorúnak nyil
váníttatván, visszakapta ősi javai egy részét; egy 
•évet Olaszországban töltött, majd 1696. színleg a 
Rajna mellékén táborozó császári hadseregbe lépett, 
-de csak azért, hogy nőül vegye Károly hessen-rhein-
felsi hg leányát, Sarolta Amália hgnőt. Az esküvő 
után felváltva Bécsben és magyarországi jószágain 
•tartózkodott, utóbb Sáros várában telepedett le. Itt 
.kereste fel 1700. XIV. Lajos franczia király követe, 
Villars, urának pártfogását igérve neki, ha ősei er
délyi fejedelemségét vissza akarja hódítani. A fran
czia udvarral ez ügyben létrejött titkos összekötteté
sét Longueval eperjesi parancsnok elárulta Bécsben, 
mire a bécsi kormány 1701. ápr. 18. Sáros várában, 
•beteg nejének ágyánál elfogatta és Bécsújhelyre 
vitette. Lehmann kapitány segítségével nov. 7. meg
szabadulván börtönéből, Lengyelországba menekült; 
szökését maguk a jezsuiták segítették elő, kik ez
zel a franczia királynak reméltek jó szolgálatot 
tehetni. Lengyelországban találkozott Bercsényi Mik-
Sóssal és vele egyetértésben, a franczia udvarral foly
hatott tárgyalások után, 1703. jun. bejött Munkácsra, s 
ínindenütt lelkesen fogadtatván megindítás évig tartó 

szabadságharczát, 1704. jul. 6. Erdély fejedelmévé 
s 1705. szept. 18. Magyarország vezérlő fejedelmévé 
választatott, 1707. jun. 14. Ónodon kimondotta a 
dynastia trónvesztését. De törekvéseit, hogy erdélyi 
.fejedelemségét a bécsi udvar elismerje, nem koronázta 
siker, a hadi szerencse elhagyta s 1711. febr. 21. 
eltávozott az országból, nem akarva magát alávetni 
a szatmári békében megállapított feltételeknek. Len
gyelországon keresztül Angliába, majd 1713. elején 
Francziországba ment, hol XIV. Lajostól 130.000 frt 
évi dijat húzott. Itt irta meg önéletrajzát és a sza-
badságharcz történetét. 1717. a bécsi udvar mester-
kedései folytán elhagyta Francziaországot s Kon-
stantinápolyba ment, innen 1718. Jeniköibe, 1720. 
pedig Rodostóba, a Márvány tenger partjára bel-
lebbeztetett, hol f 1735. apr. 8. Hamvai a konstanti
nápolyi Saint-Benoit templomban helyeztettek nyu
galomra, hol azokat Thaly Kálmánnak sikerült 1889. 
okt. 7. föltalálni. Thalv Kálmán: II. R. F. ifjúsága 
(1881.), Rodostó és a bujdosók sirjai (1889.) és II. R. 
F. hamvai (Századok, 1892.). — 3) I. György, 
Erdély fejedelme, Zsigmond fejedelem és Gerendy 
Anna fia, szül. 1597. A Bethlen Gábor korabeli ma
gyar mozgalmakban fontos szerepet vitt: 1616-ban 
lépett házasságra Lorántffy Zsuzsannával. Bethlen 
István rövid fejedelemsége után 1630. nov. 26. Erdély 
fejedelmévé választatott s decz. 22. felavattatott. 
Bethlen Gábor politikáját követve, Erdélyt a magyar 
politikai és vallási szabadság védő bástyájává tette. 
A bécsi udvarral folytatott hosszú és sikertelen tár
gyalások után 1644. a svédekkel és francziákkal 
szövetkezve, fegyveres támadást indított Hl. Fer
dinánd ellen, márcz. 11. elfoglalta Kassát, hatalmába 
ejté a bányavárosokat és Galgóczig nyomult. A há
ború 1645-ben tovább folyt és Nagyszombat is kaput 
nyitott az erdélyi hadaknak. Az időközben megkez
dett békealkudozások azonban már aug. 8. sikerre 
vezettek és létrehozták a szept. 16. megkötött l inczi 
béké t (1. e.), mely az é.-ny. vármegyéket meghagyta 
R. birtokában s a protestánsok vallásszabadsagát 
biztosította Magyarországon. R. Gy. uralkodását 
erős protestáns érzület és a tudományok ápolása jel
lemezték, f 1648. okt. 11. és Gyulafehérváron temet
tetett el. Szilágyi Sándor: R. Gy. első összeköttetései 
a svédekkel (1882.), u, az: I. R. Gy. és a diplomatia 
(1877.) és Okmánytár I. R. Gy. svéd és franczia ösz-
szeköttetései történetéhez (1873.), Beké és Barabás: 
I. R. Gy. és a porta stb. — 4) II. G y ö r g y , Erdély feje
delme, az előbbi fia, szül. 1621. jan. 30. Sárospata
kon. 1640. aug. 14-től váradi főkapitány és bihari 
főispán, 1642. febr. 19. Gyulafehérváron még atyja 
életében fejedelemmé választatott. 1643. febr. 3. vette 
nőül B á t h o r y Z s ó f i á t (1. e.), ki az ő kedveért át
tért a prot. hitre. Atyja 1644. hadjárata alatt mint 
kormányzó vezette Erdély ügyeit. 1648. okt. 11. 
trónra lépve, uralkodásának első perczétől egyetlen 
terv vette igénybe tevélftnységét: ez a lengyel korona 
megszerzése volt, melyre már atyjának is nyíltak ki
látásai. Ezért 1649. szövetségre lépett Chmielnicki 
Bogdánnal, a kozákok fejedelmével, majd Moldvát és 
Oláhországot is bevonta a szövetségbe. Károly 
Gusztáv svéd király biztatására 1657. meg is inditá* 
a háborút János Kázmér lengyel király ellen; a Ke
mény János vezetése alatti erdélyi sereg jun. 16. a 
svédekkel egyesülve elfoglalta Varsót, de a svéd 
sereg váratlan visszavonulása és a Visztulánál jul. 
3. szenvedett vereség arra kényszerité R.-t, hogy le
alázó feltételek mellett békét kössön a lengyel király-
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Jyal. A lengyel háború kudarcza R. bukását idézte 
elő. A török, haraggal eltelve az akarata ellen indí
tott vállalat miatt, megfosztá fejedelemségétől és 
hadat küldött ellene. R 1658. jul. 5. Lippa és Jenő 
közt megverte a budai basát, de nem volt képes fel
tartóztatni a 200.000-nyi török és tatár sereget, mely 
egész Erdélyt elárasztotta. A rendek is elpártoltak 
R.-tól s már 1657. nov. 1. R h é d e y Ferenezet (1. e.), 
majd ennek lemondása után 1658. okt._4. a török 
által fejedelemmé kinevezett B a r o s a y Ákost (1. e.) 
•emelték a trónra. 1659. nyarán sikerült még egyszer 
visszafoglalni Erdélyt s a szeptemberi marosvásár
helyi országgyűlés visszahelyezte a fejedelemségbe, 
de a törökkel szemben nem tudta magát fentartani. 
Nagy-Szeben sikertelen ostroma (1660. jan. —máj.) 
után a fenesi csatában máj. 22. halálosan megsebe
sülve, t Váradon 1660. jun. 7. és Sárospatakon te
temették el. Szilágyi Sándor: II. R. Gy. (Tört. Életr. 
1891.) és számos értekezése és oklevél-közlése az 
.akadémiai kiadványok közt. — 5) G y ö r g y herczeg, 
II. Ferencz fia, szül. 1701. aug. 8. Bécsben, atyja 
bécsújhelyi fogsága alatt. Idősebb testvérével, József
fel együtt Bécsben nevelkedett; a bécsi udvar meg
fosztá családi nevétől s marchese delia Santa Elisa-
hetha névvel ruházta fel. 1723. a siciliai Del Con-
trasto és Valle de Giuncbi grófságokat kapta adomá
nyul, melyek átvételére Siciliába ment, de még azon 
•évben visszatért az udvarhoz. Csak 1726. sikerült 
végkép elhagynia Bécset. Parisba és innen 1727. jun. 
15. Rodostóba ment atyjához, ki őt makoviczai ber
ezegnek nevezte. Tanulmányai pótlására visszatérve 
Parisba, itt 1732. nov. egy Bethune marquisnőt vett 
nőül és »Kelislak gróf« álnév alatt élt Franczia-
országban. 1742. a szultán meghívására Konstanti-
nápolyba ment, de visszatért Parisba, a nélkül, hogy 
csak kísérletet is tehetett volna Magyarországon zen-
dülést támasztani, t 1756. jun. 21. körül La-Chapelle-
St.-Denisben, Paris mellett Második neje, Pintherau 
de Bois l'Isle Margit Zsuzsanna, kivel Béthune mar-
-quisnő halála után lépett házasságra, f 1768. decz. 
23. Cléryben. — 6) J ó z s e f herczeg, az előbbi bátyja, 
szül. 1700. aug. 17. Bécsben; keresztatyja I. József 
császár és magyar király volt. II R. Ferencz elfoga
tása után a bécsi udvar felügyelete alá került, mely 
marchese di San C a r l o név alatt hiányos nevelte
tésben részesítette. 1723. a siciliai Romanuccio és 
Musciano birtokokat kapta. 1734. az atyja által neki 
adott m u n k á c s i hg czimet vette föl; Bécsből meg
szökve Rómába, majd 1735. Nápolyba, Parisba és 
végre Madridba ment. A török kormány atyja halála 
után Rodostóba hívta, hova 1736. decz. 5. érkezett. 
A porta által erdélyi fejedelemmé kijelölve, részt vett 
az 1737 — 38. hadjáratban s a székely határokig 
nyomult. De Törökországba jövetele óta folyton 
betegeskedvén, f 1738. nov. 11. Csernavodán. De la 
Contenciere Maria Josefától, kivel állítólag 1734—35. 
párisi tartózkodása alatt lépett házasságra, 1736. 
decz. 11. egyetlen leánya született: Jozefa Sarolta, 
ki mint apácza f 1780. jul. 3. a párisi Visitation de 
St.-Marié kolostorban. — 7) J ú l i a . I. R. Ferencz és 
Zrínyi Ilona leánya, szül. 1672., Munkács elfoglalása 
után anyjával a bécsi Orsolya-apáczák kolostorába 
záratott. 1690. Aspremont-Reckheim Ferdinánd Go-
bert őrgrófhoz ment nőül és ősanyja lőn az Erdődyek 
egyik ágának, f 1717. — 8) Z s i g m o n d , Erdély 
fejedelme, János likavai kapitány fia, szül. 1544., 
katonai pályára lépve, 1587. egri főkapitány, 1588. 
báró, majd Borsod vm. főispánja lett. Bocskay fel

kelésében részt vévén, a fejedelem reá bízta Erdély 
kormányát. 1607. febr. 8. Erdély fejedelmévé válasz
tatott, de már 1608. márcz. 3. lemondott s vissza
térve Magyarországba, f 1608. decz. 5. Felső-Vadá
szon. Szerencsen van eltemetve. — 9) Z s i g m o n d 
herczeg, I. R. György fia, szül. 1622. jul. 14., 1643. 
a székelyek generálisa lett; az 1644. hadjáratban 
egyik hadtest élén vett részt; a linczi béke után 
atyja reá bizta a magyarországi 7 vármegye kormá
nyát. A kozák királyság elnyerésére tett sikertelen 
lépései után, 1651. jun. 26. Henriettevei, V. Frigyes 
volt cseh király és pfalzi választófejedelem leányával 
lépett házasságra. Neje azonban már 1651. szept. 
28. meghalt és Zsigmond követte őt a sirba 1652 
febr. 4. Szilágyi Sándor: R. Zs. (Tört. Életr. 1886.) 

Rákóczy Ferencz szabadságharcza, I. Lipót kor
mányának utolsó tizedében, Kollonics bibornok 
centralisáló politikája s a császári katonaság fék
telensége következtében, az elkeseredés általános lőn 
az országban és már 1697. Tokaj és Patak vidékein 
nyilt lázadásban, tört ki. Az ország szabadságáért 
aggódó hazafiak, élükön Bercsényi Miklóssal, hallga
tag megegyezéssel II. Rákóczy Ferencz herczegbe 
vetették reményüket, s ő reá vetette szemét XIV. Lajos 
is, ki a spanyol örökösödési háború küszöbén elér
kezettnek látta az időt, hogy Magyarországot uj fel
kelésre szólítsa fel a Habsburg-ház ellen. Rákóczy 
titkos összeköttetése a franczia udvarral Bécsben 
felfedeztetvén, a herczeg elfogatását vonta maga 
után. Az elégületlenek főbbjei, köztük Bercsényi, 
Lengyelországba menekültek. Rákóczynak fogságá
ból szökés áital sikerült a fej- és jószágvesztés bün
tetését kikerülni, mely reá utóbb 1703. ápr. 30-án 
kimondatott. Lengyelországba ment ő is, s ott várta 
be a fejleményeket. Az elégületlenség az országban 
1703 elején már elérte tetőfokát; a nyugtalankodó 
nép követeket küldött Rákóczyért, ki egyelőre Pro 
Deo et libertate feliratú zászlókat küldött be, majd 

1703. június 15. maga is bejött. Az első kuruez csa
patot Károlyi Sándor Dolhánál június 7. szétverte, 
de a herczeg bejövetelére az egész Tisza vidéke se
regestül csoportosult zászlai alá, s midőn Erdélyt is 
sikerült fellázítani és Károlyi Sándort csatlakozásra 
birni, a mozgalom egyszerre az egész országra ki
terjedt. Bercsényi és Károlyi novemberben meghódí
tották a bányavárosokat, Pozsonyt, Nyitrát és Tren-
csént, s Károlyi az év végén már Bécsig kalandozott 
csapataival. 1704. januárban adta ki R. hires kiált
ványát: Recrudescunt (1. e.), I. Lipót Széchenyi Pál 
érseket küldé alkudozni R.-val, de ez a békekötés 
feltételéül erdélyi fejedelemsége elismertetését köve
telte, melyre az erdélyi rendek 1704. július 6. Gyula
fehérváron megválasztották. Az alkudozások alatt 
1704. nov. 16. elfoglalta Érsekújvárt, de Nagyszom
batnál decz. 26, Heistertől vereséget szenvedett. 
I. Lipót halála kedvező fordulattal kecsegtetett; 
I. József békés hajlamokkal vette át a kormányt s 
Nagyszombatban megkezdé a béketárgyalásokat 
R.-val, kit időközben a haza szabadságáért szövet
kezett rendek a szécsényi gyűlésben (1. e.), 1705. 
szept. 18-án vezérlő fejedelmükké választottak. A 
nagyszombati békealku eredményét a bécsi udvar 
az által igyekezett biztosítani, hogy nejét Sarolta 
Amália hgnőt, kit férje 1701 óta nem látott, 1706. 
májusban látogatására küldé Érsekújvárra. A tár
gyalások azonban az erdélyi fejedelemség elismer
tetésének megtagadásán megtörtek. Az alkudo
zások megszakítása után R. tovább folytatta a há-
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borút. Í707. tavaszán Erdélybe ment s ápril 5-én 
beigtattatta magát a fejedelemségbe; az Ónodra 
május 31. összehívott országgyűlésben pedig jun. 14. 
a Habsburg-házat trónvesztettnek nyilvánította. A 
főhatalmat a gyűlés a királyi szék betöltéséig R. 
kezébe tette le, s Bercsényit rendelte helytartójául. 
I. Józsefet a franczia háború visszatartotta attól, 
hogy erélyesebb hadviseléssel feleljen a függetlenségi 
nyilatkozatra; viszont azonban R. is fogyni érezte 
hadi erejét, s a diplomácziában keresett támaszt 
az ellenállás folytatásához. Mig Péter czárral a len
gyel korona felett folytatott tárgyalásokat, a fran
czia udvarnál a szövetség forma szerinti megkötését 
s a bajor fejedelemnek magyar trónjelöltségét sür
gette. A franczia király azonban egy porosz her-
czegnek szánta a koronát s azt kívánta, hogy R. 
Sziléziába nyomuljon seregével. A Heistertől Tren-
csénnél szenvedett nagy vereség (1708. aug. 3.) 
útját szegte e tervnek, s Ocskay és Bezerédy áru
lásával együtt fordulópontot képezett R. szeren
cséjében. 1709-ben maguk a barátságos külföldi 
hatalmak tanácsolták R.-nak, hogy mondjon le Er
délyről. A Dunántúlt és az észak-nyugati részeket 
egymás után elvesztve, 1710 őszén R. már a Tisza 
vidékéig volt visszaszorítva; s midőn a császári 
hadak fővezére i'álffy János horvát bán a béke
alkudozásokat Károlyi Sándorral megkezdé, a feje
delem, ügyének vesztét látva, 1711. február 21. a 
vereczkei szoroson örökre elhagyta hazáját. A nagy 
szabadságharczot a szatmári béke (1. e.) fejezte be, 
melyet Pálfíy János és Károlyi Sándor 1711. ápril 
30-án kötöttek meg. R. nem fogadta el a béke felté
teléit, mire az 1715:XL1X. t.-ez.-ben Bercsényivel 
s többi menekült társával száműzöttnek nyilvánítta
tott. A R.-kor történetét Thaly Kálmán irta mee: 
Bottyán János (1865.), Ocskay László és a felső
magyarországi hadjáratok 1703 — 10. (1880.), s a 
székesi gróf Bercsényi család története (1885—92.) 
ez. nagy műveiben, s az erre vonatkozó levelek és 
okiratok a Rákóczy-tár X. kötetében láttak nap
világot. 

Rákóczy-forrás, 1) keserüforrás, Budán, 1. ásvány
vizek, 2) vas-tartalmu konyhasós forrás Kissingen-
ben, Bajorországban. Konyhasótartalma 5—S gr. 
1 literben, szénsavtartalma 1300 cm3. 
Rákóczy-induló, 1. Rákóczy-nóta. 
Rákóczy-nóta és induló, hires magyar ének, me

lyet a hagyomány szerint Barna Miska, II. Rákóczy 
Ferencz udvari zenésze komponált s unokája Czinka 
Panna terjesztett, mig a múlt szd vége felé Vaczek 
kanonok először kottázta le a nótát. Kezdetben "Rá
kóczy siralma* czimen ismerték s ábrándszerüen ját
szották. Indulónak Bihari János alakította át 1809. 
a nemesi insurrectio alkalmával. Ujabban zenekarra 
átirta a franczia Berlioz H. (1. e.). L. idősb Ábrányi 
Kornél, A régi R.-nóta és induló, Ország-Világ, 1892. 
nov. A nóta szövegének változatait 1. Thaly Kálmán, 
Adalékok a Thököly- és Rák. kor irodalomtörténeté
hez, Pest, 1872. 2-ik köt. 

Rakodczay Pál , színigazgató és szinészeti iró, 
szül. 1856. Bpesten, előbb könyvkereskedő, majd ta
nító volt s a fővárosban gyakran tartott szavaló elő
adásokat. 1887. Kolozsvárott Shylock szerepében 
színpadra lépett, majd színtársulatot alakított s mint 
színigazgató nagyban cultiválja a klasszikus dara
bokat. Az irodalom terén is működik, önállóan meg
jelent művei: Színpadi tanulmányok, A színészet 
rendszere, Jászai Mari mint Elektra. Prielle Kornélia 

élete és művészete. Számos kisebb tanulmánya és 
bírálata látott napvilágot a lapokban. 
Rakodó part, 1. rakpart. 
Rákok v. h é j a n e z o k , crustacea, az Ízeltlábúak 

(arthropoda) egyik osztályát alkotó állatok, melye.; 
gyürüzetes testtel, két pár csáppal birnak s kevés 
kivétellel kopoltyuk által lélegzenek, bőrvázukbar. a 
szénsavas és phosphorsavas mész nagy mértékből 
szerepel. Peték által szaporodnak, időszankonkint 
vedlenek, leginkább vizben v. nyirkos talajban élnek, 
úszva mászva hátrafelé v. oldalt mozognak, némelyek 
ugranak v. tárgyakhoz tapadnak. Állati anyagokból 
táplálkoznak, némelyek élősdiek. Körülbelül 3000 faj 
ismeretes; ásatag alakjukat már a Silur-korszakbJ 
találjuk (trilobiták); körülbelül 900 ásatag faj isme
retes. Felosztásuk: I. kemény kültakaróval, tökéletes 
rágószájjal, malakosiralia: tizlábuak, decapoda, száj-
lábuak, stomatopoda, ugró rákok, amphipoda, torok-
lábúak, lacmodipoda, egyenlőlábuak, isopoda. II. vé
kony, hártyás vagy pajzsot alkotó kültakaróval. 
tökéletlen rágó v. szívó szájjal, tnlomostráka: tüs-
késlábuak, poecilopoda, kopoltyulábuak, branchio-
poda, sertelábuak, coptpoda, kacslábuak, cirripedM 

Rakoncza, villaforma szekérrész, mely megtá
masztja a szekér oldalait; ennek származéka a 
r a k o n c z á t l a n szó. 

Rákos, homokos terület Bpest határán; hajdan aho-
mokbuezkák közti hosszan nyúló mélyedésekben tő
zeges ingoványok és tavak voltak A sii'ár területet 
részben az építkező Pest foglalja el, részben művelés 
alá fogták, de nagy része még mindig puszta. Mikor 
még a nemesség fejenként megjelent az országgyűlé
sen, a R.-on sok országgyűlés tartatott. Innen a régi 
emlékekben R.-országgyűlés. 

Rákos, folyó, a Duna baloldali mellékvize; ered 
Pest m., Szada határában; számos forrást vesz fel, 
melyek közül némelyeknek vize langyos s igy a R. 
soha nem fagy be. Budapest mellett az Ordögmalom-
nál éri el a Dunát. 
Rákos, 1) község Bereg m., 2258 lak.; — 2) község 

Sopron m., 1491 lak. 
Rákos-Csaba, község Pest m., 1805 lak. 
Rákösd, község Hunyad m., 795 lak. Találni har

madkori kagylót és óriás osztrigát. 
Rákosi, 1) Jenő, iró és lapszerkesztő, szü 

nov. 12. Acsádon Vas megyében, 1863 óta működik 
az irodalom terén. Első drámája: »V. László", ezt 
követte »Aesopus«, melyet 1866-ban nagy siker
rel adtak a nemzeti színházban. Ez idő óta szá
mos drámát, színművet, salon-vigjátékot, bohóza
tot, operettszöveget, regényt, kritikát, vezérczikket 
irt; 1875—-81. a bpesti népszínház bérlője; ekkora 
»Budapesti Hirlap«-ot alapította, melynek főszer
kesztője, 1891. az »Otthon« elnöke, 1892. a m. tud 
Akadémia lev. tagja. »A tragikumról« is irt nagyobb 
tanulmányt. — 2) Sz id i , Jenő nővére, a nemzeti 
szinház művésznője, szül. 1852. máj. 28. Ötvösön 
Zalám., 1870. lépett színi pályára; rövid ideig a 
népszínház, most a nemz. szinház első komikája. — 
3) Vik to r , az előbbiek testvére, szül. 1859. szept. 17. 
Tanulmánj'ait befejezve hírlapira, irt regényt, elbe
szélést, humoros rajzot, tárczát stb., melyek!-
önálló kötet is megjelent. Álneve Sipulusz. 

Rákos-Keresztúr, község Pest m., 3330 lak. 
Rákos mezeje, Udvarhely m., Bűgöz község köze

lében, sik térség, hol a székelyek gyűléseiket tar
tották. 1848. okt. 10. volt az utolsó s onnan indult 
30.000 székelv a haza védelmére. 
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Rákos-Palota, község Pest m., 6264 lak. A fővá
rosiak nyaraló helye, homokos területen épült. Buda
pesti I. gyermekmenhely. István-telek földműves -
iskola, olajmalom. A fővárossal lóvasut köti össze. 

Rakott mű, mozaik (1. e.). 
Rakott rőzsemű, 1. rőzsemű. 
Rakov, helység Radom orosz-lengyel kormányzóság

ban, 2000 lak. A XVI. szdban a socinianusok főhelye. 
Rakova, község Trencsén m., 3146 lak. 
Rakovica, község Zágráb m., 1107 lak. 
Rákovicza, 1) község Szeben m., 1523 lak. — 

.) község Temes m., 1843 lal* 
Rakovszky, 1) Géza , orsz. l<épv., szül. 1848. ápr. 

27. Trencsén m., 1867. megyei tiszt, aijegyző, 1868. 
tiszt, főjegyző, 1879 óta orsz. képviselő. — 2) Ist
ván, orsz. képv., szül. 1847. szept. 26. Kosóczon 
Trencsén m. Jogot végzett s mint hirlapiró műkö
dött. 1869. Pestmegye tiszt., 1870. rendes aljegyzője, 
1S77. tiszt, főjegyző, 1878 óta orsz. képviselő. A 
magyarországi szabadkőműves-páholy nagymestere, 

-92. az első hazai takarékpénztár igazgatója. 
Rakpart, viz mentén fekvő városban függélyes fal

lat és megfelelő magasságban vízszintes részszel 
ellátott part, melyen a hajószállitmányok be- és ki
rakatnak. Kiterjedt r.-ja van Budapest- és Szegednek. 
Ráksa, község Szatmár m., 1358 lak. 
Rákszem, 1. rák. 
Raktárbér, fekbér (1. e.). 
Raktárjegy, a raktárvállalat által kibocsátott ok

irat, mely a forgalomban a beraktározott áru helyet
tesítője; a r. két részre oszlik, az á r u j e g y r e , mely 
a beraktározott áru tulajdonjogát jelképezi és a zá
logjegyre, mely az áru elzálogosítására szolgál. A r. 
mindkét része együtt v. külön-külön forgatmánynyal 
tovább adható és csak mindkét jegy tulajdonosa 
rendelkezhetik az áruval (1875: XXXVIII. t.-cz. 
439. §. stb.). 

Raktárkönyv, a raktározó vállalat által a berak-
tarozott árukról sor-és időrendben vezetett feljegyzés. 

Raktárnok, a raktárvállalaíot kezelő egyén. 
Raktározási dij, raktárbér, fekbér. 
Raktározási határidő, azon legvégső határidő, a 

meddig a megérkezett áru raktározási dij fizetése 
nélkül a raktárban maradhat (1. fekbér). 

Raktározási vállalat , üzleti vállalat, mely az árut 
raktározásra átveszi és arra esetleg előleget is nyújt; 
vannak magán- és közraktárak (1. e.). 

Raktárszövetkezet , szövetkezeti alapon létesült 
raktározási vállalat, többnyire előlegezési üzlettel 
(,!. e.) van kapcsolatban. 

Raleigh (rali) W a l t e r sir, angol tengerész, szül. 
1552. Hayesben tDevonshire), 1584. a Virginia gyar
matot alapította É.-Amerikában, 1600. Jersey kor
mányzója. 1603. I. Jakab elleni összeesküvésben 
való részvétele miatt halálra ítéltetett, de az ítéletet 
nem hajtották végre, 1616-ban expeditió élén hét 
hajóval Guayanába ment aranyzsákmányolásra, 
visszatérte után a spanyol követek kívánatára 
16IS. okt. 29. a korább kimondott halálos Íté
letet végrehajtották rajta. Történeti, politikai és köl
tői műveket irt. 

Ralovich La jos , főgymn. tanár, szül. 1849. S.-A.-
l'jhelyen, Zemplén m. Philologiai iró. 

Ráma, B o s z n i a régi neve, igy fordul elő a közép
korban a magyar királyok czimei közt. 

Ráma (ném. Rahmen-ből), keret. 
Ramács, gépeknek azon alkatrésze, mely rendesen 

henger alakú csőben légmentesen zárva előre s hátra 

mozog. A gőzgépeknél a r.-ot a henger egyik v. má
sik végen váltakozva beeresztett gőz mozgatja előre 
és hátra. A légmentes zárás czéljából bőr v. kender 
v. kaucsuk tömítést is alkalmaznak a r.-ra. 

Ramácsjárat , a ramács egyik v. másik irányban 
való mozgásánál megtett ut, lehetőleg egyenlő legyen 
a gőzhenger hosszával, mert különben a gőz felhasz
nálására nézve káros tér marad. 

Ramácsrud, azon vasrúd, melyre a ramács köze
pén reá van erősítve s a gőzhenger mindkét záró 
lapján keresztül kinyúlik ás összeköttetésben áll a 
gépnek mozgásba hozandó alkatrészeivel pl. excen-
terrel, kerékkel stb. 
Ramájána, a Mahábhárata (1. e ) mellett a szansz

krit irodalomnak második nagy hőskölteménye, mely 
24.000 párversben (szlóka), hét könyvben Ráma 
hősnek tetteit énekli meg. Szerzőjének Valmikit tartja 
a hagyomány. Beható ismertetését 1. Szász K., A vi-
lágirod. nagy eposzai, I. köt. 1882. »Dazarád halála « 
czimmel egy epizódját prózában lefordította Pod-
horszky Lajos, Új Magy. Múzeum, 1852. 9. füz. 

Ramazan v. r a m a d a n , a mohammedán holdévnek 
9. hónapja; 29 napos böjt. 

Rambaud (ránbó) Alfréd, franczia történetíró, 
szül. 1842. jul. 2. Besanconban, 1875. tanár Nancy-
ban, 1879. Ferry közokt. miniszter kabinetfőnöke és 
1882. tanár Parisban. Számos történeti művet irt. 
• Oroszország története* magyarra is le van for
dítva. 
Rambouillet (ránbujé), város Paris közelében, 

4000 lak. Merino-juhtenyésztés; egykor a királyok 
vadászkastélya (itt f 1. Ferencz) nagy vadaskerttel. 

Rambouillet H o t e l de, R. marquisné palotája 
Parisban, hol 1608 óta egy irodalmi kör szokott 
összejönni, melynek nőtagjai magukat p r é c i e u s e -
öknek nevezték. Feszes, mesterkélt modorukat Mo-
liére éles gúny tárgyává tette. 

Rambouillets, juhfaj, 1. I. köt. Házi állatok IV. Ju
hok, Sertések ez. tábl. és képmagyarázatot 988. 1. 

Rameau (-mó) J á n o s F ü l ö p , franczia zeneszerző, 
szül. 1683. Dijonban, f 1764. szept. 12. Parisban, 
hol kamara-zeneszerző volt. Kedvelt operákat (>Hip-
polite«, »Zoroastre«) és zongoradarabokat, becses 
elméleti műveket irt. 

Ramée Lu j za , 1. Ouida. 
Ramé-kender (kankurakender, csúma, chinafű), a 

Sunda szigetén tenyésző hasznos csalán (urtica tena-
cissima), szárából nyert, lenhez hasonló, fénytelen, 
hosszú, igen erős rostja, zsineg- és kötélkészitésre szol
gál. Az ötvenes évek óta Európában is feldolgozzák. 

Ramificatio (lat.), elágazódás. 
Ramla, város Jeruzsálem kerületében, 3000 lak. 

Hires minaret (r.-i torony, XIV. szd). 1177. nov. 25. 
IV. Balduin győzelme Saladin fölött. 

Ramle, tengeri fürdő és nyári tartózkodó hely 
Egyiptomban Alexandria m. Az alkirály kastélya. 

Rammelsberg, a Harz hegység emelkedése, gazdag 
arany-, ezüst-, ólom-, réz-, kénbányászat. 

Ramnes (lat.), a római polgárság három tribusá-
nak egyike, a másik kettő neve a tities (sabinok) és 
luceres (etruskok) volt. 

Ramolino M á r i a L a e t i t i a , I. Napóleon anyja 
1. Bonaparte. 

Ramontsch, a raetoromán nyelv (1. e.) neve. 
Ramosus (lat.), ágas, ágakkal ellátott. 
Rámpás, csipős uj bor, karezos. 
Rampolla M a r i a n o , m a r c h e s e del T i n d a r o , 

pápai államtitkár, szül. 1843. aug. 17. Polizziben 
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Szicziliában, 1882. nuntius Madridban, 1SS7. bibor-
nok és államtitkár. 

Ramsau, helység a Watzmann hegy alján Berchtes-
gaden mellett. 

Ramses, több egyiptomi király neve: 1) II. R. (gör. 
S e s o s t r i s ) , 1388 — 22. Kr. e. Meghódította Syriát, 
Aethiopiát és Arábia egy részét, megkezdte a suezi 
csatorna ásását és nagy palotákat épített; múmiáját 
1881. megtalálták. — 2) III. R. (gör. R h a m p s i n i t ) , 
1269—44. Kr. e., hódító hadjáratot viselt Syria és 
Nubia ellen; a görög szájhagyomány szerint kincsei
ről híres. Ezt R. néven 1244—1091. még 11 király 
követte. 
Ramsgate (rémszget), kikötőváros Kent angol gróf

ságban, 23.000 lak., tengeri fürdő. 
Ramus (lat.), galy, ág, ágazat. 
Ránc A r t h u r , francziapolitikus, sz. 1831. decz.20. 

Poitiersben, előbb radicalis hírlapíró, 1871. a com-
mune tagja, miért halálra Ítélték, de kegyelmet ka
pott. Azóta hírlapíró és képviselő; több munkát irt. 

Rancune (franez., rankűn), harag. 
Rang, méltóság, tekintély; azon fokozat, melyet 

vki a társadalomban, tiszttársai közt a hivatalos 
életben elfoglal. 

Rangabé (Rhangawis) S á n d o r R i sos , uj-görög 
költő, tudós és államférfiú, szül. 1810. Konstantiná
polyban, 1845-ben a régiségtan tanára Athénben, 
1856—59. külügyminiszter, 1867. követ Washing
tonban, 1868. Parisban, 1874. Berlinben. Elbeszélő 
költeményeket, drámákat, novellákat stb. irt, f 1892. 
jan. 28. Fia Kleón 1891. berlini követ. 

Rangemelés, általában nagyobb rangosztályba 
való előléptetés; kül. a rangnak királyi adomány ut
ján történő és a törvényes örökösökre is átszálló 
azon emelése, midőn az egyszerű nemes bárói v. 
grófi, a báró grófi, a gróf herczegi rangot nyer. 

Rangfokozat, a) társadalmilag a különböző nép
osztályok tekintélyi állása, mely alapulhat a) va
gyon, £í) születés, () szellemi felsőbbség szerinti 
megkülönböztetésen: b) a tisztviselői karban a ma
gasabb javadalmazáson és nagyobb hivatalos hatal
mon alapuló megkülönböztetése az egyes hivatalnok
nak, c) katonai rangfokozat. 

Rangfokozat, szolgálati értelemben vmely hivatali 
állás felettes, mellé- v. alárendeltségi viszonya a 
többi összes hivatali állások irányában. Egy és u. a. 
r.-on többféle hivatali állás is van; az ilyenekre al
kalmazott egyének egymásközti rangviszonyát a 
rangsor (1. e.) állapítja meg. (Majovszky Vilm., A 
magy. igazságügyi igazgatás kkve. 1887.) 
Rangirozni (franez., -zsirozni), rendezni; sorakoz 

tatni (katonaságnál), rangosztályba sorolni. 
Rángógörcs, eklampsia, 1) eszméletlenséggel, ér-

zéstelenséggel és általános görcsökkel járó roha
mok, melyek terhes v. szülő nőknél (többnyire első
szülőknél) szoktak fellépni. Egy v. több gyorsan 
egymás után fellépő roham után többnyire már az 
első napon alábbhagyás v. halál következik be. Ke
zelés : a szülés gyorsítása, ópium, chloroform, esetleg 
érvágás stb. — 2) A g y e r m e k e k r.-e, e. infantum, 
eskórszerü (nyavalyatöréshez hasonló) rohamok, az 
arcz eltorzitásával, a fej hátrafeszitésével v. általá
nos görcsökkel, fellép fogzásnál, bélférgek jelenléte 
esetén, heves érzéki benyomások (p. o. megijedés) 
folytán, továbbá heveny fertőző bántalmak kisérője-
ként, igy vörheny, kanyaró v. agybántalmak mellett. 
Kezelése: a fejre jeges borogatások; csőrék, elvezető 
és csillapító szerek. 

Rangosztály, az ugyanazon rangfokozatuakat 
együttesen rangosztályokba sorozzák. L. r.-fokozat. 

Rangsor (hivatalnoki ért.), az a hely, mely vmely 
hivatalnoki állásra alkalmazottakat egymás közt meg
illeti, s mely őket ezen állásra kinevezésök (áthelye
zésük v. előléptetések) időrendjéhez képest megilleti. 
Az egy napon u. a. rangba jutottak rangsora korábbi 
állásuk, hivatalnoki rangjuk (szolgálati időtartama)-
v. előlépési joguk szerint állapítandó meg. Elv min
dig az, hogy az u. a. állás rangjában hosszabb idő 
óta alkalmazott megelőzi r.-ban az u.-abban rövi
debb idő óta alkalmazottat. 

Rangún, város Brit-Birmában a R. folyóm., 181.000 
lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 

Ránk, 1. Herlány. 
Ranke L ipó t , német történetíró, sz. 1795. decz. 21. 

Wieheben (Thüringia), 1825. tanár Berlinben, 1841. 
a porosz állam történetirója, 1882. titkos tanácsos; 
f 1886. máj. 23. Az ugynev. objectiv történetírás 
egyik fő-képviselője; nagy arányú kutfőtanulmányok, 
éles kritika és művészi feldolgozás jellemzik i g a 
nagy számú tört. műveit, melyek közül a Pápák tör
ténete (ford. Lehr Albert és Acsády Ignácz 3 kt.) stb. 
magyarra is le van fordítva. Leginkább a XVI. és 
XVII. század politikai történetével foglalkozott, de 
irt világtörténetet is (utolsó műve 9 kt.). A modern 
német történetírók nagy része R. követőihez tartozik 
(R.-féle tört. iskola). 
Ranolder J á n o s , veszprémi püspök, szül. 1806. 

máj. 16. Pécsett. Számos jótékony egyházi intézetet 
alapított Veszprémben és Budapesten. Irt egyházi 
műveket és útirajzokat, j 1875. okt. 12 

Rántás v. r á n t o s , forró zsírban pirított liszt, mely-
lyel híg ételeket (levest, főzeléket) szoktak sűríteni. 

Rántotta, forró zsírban sült tojásból álló étel. 
Ranunculus, szironták; r.-laccae, szirontákfélék. 
Ranzanus (Razzano) P é t e r , olasz humanista és 

diplomata, szül. 1420. Palermoban, a domonkos-rend 
tagja, 1470. lucerai püspök. Ferdinánd nápolyi király 
Mátyás királyhoz küldé, hogy Corvin János és Blanka 
hgnő eljegyzése alkalmából üdvözölje; 3 évet töltött 
ekkor Magyarországon, főleg hogy Beatrix királyné 
érdekeit képviselje; j 1492. Luceraban. Irt költemé
nyeket, theologiai, szónoklati és történeti műveket, 
mikből Epitome rerum Hungaricarum czimü mun
kája és Mátyás temetésén mondott halotti beszéde 
reánk becsesek. Az előbbinek díszes kiállítású kéz
irata a M. N. Múzeum könyvtárában őriztetik, Má
tyás könyvtára számára készült, de csak a király 
halála után lett befejezve s II. Ulászló után Bakócz. 
bibornok birtokába került. Kiadta M. Florianus, 
Fontes domestici. IV. k. (1885.). 

Ráolvasás , a népnek azon babonás eljárása, hogy 
bizonyos varázsigék elmondásával gyógyíthatni vél;, 
főleg a házi állatok külső betegségeinél használatos. 

Rapaces (lat.), ragadozó madarak (1. e.). 
Raphael, festő, 1. Raffael. 
Raphe (gör.), varrat, főleg koponya varrat. 
Raphia, pálmafaj. A r, vinifera, az egyenlítői Nyu

gat-Afrikában, Madagaskaron, a Maskarénokon, Po-
lynesiában, a r. taedigera (jupati) és r. nicaraguen-
sis, Közép-Amerikában és Braziliában is, butorfát, 
pálmabort (bourdon) és a raphiaháncsot szolgál
tatja, melyet fonásra és kertészi czélokra használnak. 

Rapidé (franez., rapid), rohamos, gyors. 
Rapier (franez.), vítőr; egyenes, kétélű, hegyes-

végü szúró kard, melynek markolatját tálalaku ko
sár védi. 
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Rápolt (Kis-), község Hunyad m., 400 1. Langyos 
és mésztufát lerakó forrás. 
Raponcz, phyteuma, növény a harangvirágfélék 

(campanulineae) rendjéből. Az e r d e i i\, ph. spica-
tum, gyöklevelei szivalakuak, szárlevelei szálasok; 
virágja hosszú füzérben áll, sárgásfehér. Gyökerét s 
leveleit éhség idején eledelül használják. 
Rapp J á n o s gróf, franczia tábornok, szül. 1777. 

ápr. 27. Kolmarban, 1801. Bonaparte hadsegéde, 
1809. Aspernnél, 1812. Smolenszknél és a Moszkva 
mellett harczolt, 1818. pair; t U>21. nov. 8. 

Rappahannok, a Chesapeake-öbölbe torkoló folyó 
Virginia északamerikai államban, az 1861 —65. há
borúban véres ütközetek színhelye. 

Rappen, svájczi váltópénz = 1 centimé = '/a kr. 
Rapper, Kelet-Indiában háncsból v. gyapotból ké

szült zsák áru szállítására. 
Rapperswyl , város St.-Gallen svájczi kantonban 

a zürichi tó m., kastélyában lengyel nemz. múzeum. 
Rapport, a hadseregnél szokásos naponkénti ki

hallgatás, melyet a parancsnokok adnak. Itt terjesz-
tendó'k elő a panaszok, itt szabatnak ki a kisebb 
fegyelmi büntetések. R.-on megjelenni, ill. r.-hoz 
vezettetést kérni, a közlegénytől kezdve minden ka
tonának joga van. 

Raptatores (lat.), ragadozók. 
Raptus (lat.), elragadás, rablás, indulatroham; hó

bortosság, kisfokú elmezavar; r. melancholikus, bú-
kóros indulatroham. 

Rarefactio (lat.), ritkulás, a csont állományában 
jő létre csonthártyalob v. csontszú következtében. 

Raritas (lat.), ritkaság; rara avis, ritka madár, 
ritkaság; raro, ritkán ; rarus, ritka. 

Raro antecedentem scelestum deseruit pede 
poena ciaudo (lat.), a büntetés, bár sánta lábbal, a 
bűnöst mégis utoléri. 
Ras , az arab országokban előhegy, mint R.-el

riadd, Arábia d.-k.-i csúcsa; Abessiniában hegycsúcs 
igy R. Dasan (4620 m.). 

Ras , sómérték Bombayban = 16 anna = 1600 
p á r a = 421'48 hl. 

Rása (ném., rasch), durvább, olcsóbb fajta, ritkás 
száiu gyapjúszövet. 

Rasant (francz.), pásztázó (lövés). 
Rasenica dőlje, község Bclovár-Kőrös m., 2299 1. 
Rasgrad (Hesargrad), megerősített város Bulgá

riában a Bjeli Lom m., 12.000 lak. 1810. jun. 13. és 
1877. aug. 14. az oroszok győzelme a törökökön. 
Rashakohol (héb.), zsidó hitközségi elnök. 
Ras-hasana (héb.), a zsidók újévi ünnepe, Tisri 

hó 1-én ; a zsidó hagyomány szerint e napon teremte 
Isten a világot és ekkor tart Ítéletet az emberek fölött. 

Rasi, az ó-testamentum és a Talmud legnagyobb 
részének héber nyelven irt magyarázata. Salamon 
ben Izsák franczia zsidó irta. 

Rasinja, község Várasd m., 1631 lak. 
Ráskai Lea, középkori irodalmunknak egy érde

kes alakja, a Ráskaiak régi nemes családjából, 
1510—22. körül a Nyulak-szigetén élt mint dömés-
rendi apácza, s itt társnői számára ájtatos olvasmá
nyul több codexet irt össze, melyek régi irodalmunk
nak becses emlékei. Az ő kezeirása a Margit-legenda 
(1510.), a Példák könyve (1510.), a Cornides-codex 
(1514—19), Szt Domonkos élete (1517.) és a Hor-
vát-codex(1522.). 

Raspail (-páj) F e r e n c z Vincze , franczia termé
szettudós és politikus, szül. 1794. jan. 29. Carpen-
trasban, 1815 óta részt vett a demokratikus mozgal

makban, 1848. febr. 24. betört a nemzetgyűlésbe s. 
kikiáltotta a köztársaságot: ezért öt évre elitélték, 
később kegyelmet nyert, 1869 óta a törvényhozó 
gyűlés, 1876 óta a képviselőház szélső baloldali 
tagja lett; f 1878. jan. 8. A górcsövészeti és a szer
ves vegytanról számos művet irt. 

Ráspoly, reszelő-féle eszköz, fa, szaru stb. felüle
tének megdolgozására. 

Rass , keresztbe szőtt, durva, hosszúszőrű fésü-
gyapjuból v. rövid kondorgyapjuból készült szok
nyaszövet. 

Rastat t , város Baden nagyherczegségben a Murg 
m., 12.000 lak. Erősség, 1714. márcz. 7. béke Ausz
tria és Francziaország között, 1797 — 99. congressus. 

Rasumovszki Alexe i G r i g o r j e v i t s gróf, orosz 
tábornagy, szül. 1709., ukrániai kozák fia, Erzsébet 
nagyherczegnő, a későbbi czárné kegyencze, kivel 
titokban megesküdött, 1744. birod. grófi rangra 
emeltetett; f 1771. jul. 18. 

Rasz Dasan, Abesszínia legmagasabb hegye, 4620 
m., Simen tartományban. 

Raszkolnikok, orosz schismatikusok, azaz az 
orosz egyház összes dissidens felekezeteinek közös 
neve. Igen sok felekezetre oszlanak s összes számu
kat 13 millióra teszik. 

Rásztkór, hypochondria, beteges lelki lehangolt
ság, kül. férfiaknál, északon és nedves, ködös égalj 
alatt. A beteg túlzott módon vigyáz egészségére és. 
folyton megfigyelve magát a legcsekélyebb eltéré
sekben súlyos tüneteket lát. Többnyire képzelt 
emésztési zavarok, korábbi életmódra vonatkozó ön-
szemrehányások, régibb betegségek visszatérésétől 
való félelem alkotják a beteg gondolatainak köz
pontját. A kezelés főleg a gondolatok más irányba, 
terelésére irányul, különben tisztán tüneti. 
Ráta (lat.), rész, részlet. 
Ratafia, 1. likőr. 
Rátartó, kevély, önhitt, gőgös. 
Ratdold E r h a r d , augsburgi nyomdász, 1475—86. 

Velenczében s más városokban nyomdászkodott, 
1486. visszatért szülővárosába s ott f 1516 v. 1517. 
Nyomdájából sok művészi kiállítású könyv került ki. 
Rath Ge l l é r t , német mineralogus és geológus, sz. 

1830. aug. 20. Duisburgban, 1863 óta tanár Bonn
ban; t 1888. ápr. 23. Számos művet irt s felfedezte 
a tridynitet és a tonalitot. 

Ráth, 1) G y ö r g y , nyűg. kir. táblai tanácselnök, 
szül. 1828. máj. 6.; okleveles ügyvéd, 1853. lépett 
államszolgálatba, 1S56. igazságügyminiszteri fogal
mazó, 1860. m. kir. udv. kanczelláriai fogalmazó, 
1861. ugyanott országbírói elnöki titkár, 1862. pesti 
ítélőtáblai biró, 1871. curiai biró, 1876. budapesti 
ítélőtáblai tanácselnök, 1890. nyugalomba, vonult s 
ez alkalommal a Szt. István-rend kiskeresztjével di-
szittetett fel. 1861. a következő munkát adta ki: 
Az országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában. 
Élénk tevékenységet fejtett ki a képzőművészeti tár
sulatban, az iparmuzeumban, melynek főigazgatója, 
becses kép- és könyvtárt gyűjtött. — 2) K á r o 1 y, Bpest 
főpolgármestere, a főrendiház tagja, szül. 1821. febr. 
20. Budán. Jogot végzett s ügyvéd lett, 1841. kir. táb
lai, 1848. váltófeltörvszki jegyző, a szabadságharcz 
után ügyvédkedett, 1867. orsz. képv., 1869. a legfőbb 
Ítélőszék elnöke, 1873 óta a főváros főpolgármestere, 
1885. a főrendiház tagja. — 3) K á r o l y , a bpesti ke
reskedelmi és iparkamara alelnöke, szül. 1838. évi 
jul. 6. Szegeden; a hatvanas években a gyáripar 
terén működött, 1875—81. orsz. képviselő, 1876. a 
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bpesti kir, kamara alelnöke; nagy tevékenységet fej
tett ki az iparügy és főleg az iparkiállitás, az ipar
múzeum szervezése körül. Irodalmilag is működött. 
— 4) K á r o l y , történész, szül. 1829. febr. 28. Győ
rött, nagyarányú régészeti és törrt. kutatásokat tett 
s számos tanulmányt irt; 1858. a magyar tudomá
nyos Akadémia levelező tagja, f 1868. április 12. 
— 5) M á t y á s , gj'őri református lelkész, született 
1749. április 13-án Győrött, f 1810. február 7-én. 
Nyelvész, költő és egyházi iró volt. O adta ki az 
első magyar hírlapot Pozsonyban »Magyar Hír
mondó* czimmel. Megjelent 1780—82. L. Ferenczy, 
A magyar hírlapirodalom története, 1887. — 6) Zol
t á n , Károly a történész fia, közgazdasági és statis-
tikai iró, szül. 1863. jun. 2. Győrött, jogtudor, 1888. 
bpesti egyet, magántanár, számos dolgozata jelent 
meg a Nemzetgazdasági Szemlé-ben; önálló művei: 
A földjáradék helye a közgazdaság rendszerében 
(1887.). A földbirtokos osztály hitelszükséglete és 
annak kielégítése (1891.). Népünk korviszonyai és 
halálozási statistikánk (sajtó alatt). 
Rathenov, város Potsdam porosz kormánykerület

ben a Havel n., 16.000 lak. Szemüvegkészités. 
Ratibor, azelőtt birodalmi herczegség Felső-Szilé

ziában, Ausztria és 1742 óta Poroszország birtoka, 
1834-ben Hohenlohe Schillingsfürst Viktor herczeg 
nyerte el. Főhelye R. az Odera m., 21.000 lak. Élénk 
kereskedelem, siketnémák intézete. 
Ratibor V i k t o r Mór icz K á r o l y herczeg, korvei 

fejedelem, Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst her-
czege, szül. 1818. febr. 10. Rotenburgban, 1877. a 
porosz urakháza elnöke. 
Ratificatio (lat.), jóváhagyás; r.-k á 1 n i, jóvá-, hely

ben hagyni. 
Ratiné (francz., ang , rateen), daróczszerü gyapjú

szövet, színén bolyhos v. csomózott. 
Ratio (lat.), számla, ok, okosság, értelem. 
Ratio, Keletindiában gyémánt- és gyöngysulymér-

ték = 3Vs gramm v. Vs karát. 
Ratio educationis, a Mária Terézia által 1776. ki

bocsátott iskolaügyi szervezet, mely a magyaror
szági tanügy fejlődésében korszakot alkotott, Ör
ményi József s Tresztyánszky Dániel dolgozták ki. 
1806. I. Ferencz alatt, átalakítva, újra kibocsáttatott. 
Rationális (lat.), észszerű, okszerű; tudományos 

alapon nyugvó; a mennyiségtanban r. szám, olyan 
szám, mely az egység v. annak részei által teljesen 
kifejezhető. 

Rationalismus (lat.), azon bölcsészeti felfogás, 
mely mindenben az észszerüség elvét ismeri el mérv
adónak; kül. a theologiában azon irány, mely a val
lást és erkölcsiséget az emberi észre alapítja. Ellen
téte a supranaiuralismus (1, e.). 

Ratisbonne (-bon) L a j o s G u s z t á v F o r t u n e , 
franczia iró, szül. 1827. jul. 29. Strassburgban, so
káig hírlapíró, számos irodalomtört. és kritikai mun
kát, ifjúsági iratot stb. irt, franeziára fordította Dante 
Divina commediáját. 

Rátkay L á s z l ó , ügyvéd és színműíró, szül. 1853. 
okt. 11. Gönyőn Győr m. Jogot végzett, ügyvéd lett 
s mint ilyen működik Dunaföldváron. Több népszín
művet irt, melyek a bpesti népszínházban kerültek 
színre. Legjelesebb köztük: »Felhő Klári«, mely a 
népszínház pályázatán a 100 aranyas dijat nyerte. 

Ratkói hegység, a Gömör-Szepesi érczhegység 
(1. e.) legdélnyugatibb tagja s a Rima és Jolsva völ
gyei. Legmagasabb hegyei a Holczkova és Tersztje 
(1111 m.); legfontosabb a Zelesnik v. Vashegy (8S5 

m.), gerincze ny.-k.-re húzódik Szirk, Rákos és Tur-
czok közt, merőben vasérezekből áll, melyeket sod
ronypályán szállítanak a sikéri olvasztókba. 

Rátold g e n u s , régi magyar nemzetség, melynek 
ősei O l ivé r és Rá to ld , Kézai szerint Kálmán ki
rály idejében Apuliából jöttek hazánkba, s itt főleg 
egyik tagja, Roland nádor (t 1277.) által nagy sze
repet játszott a XIII. szdban. A kihalt Jocsvai vagy 
Ilosvai, Gyulaffy, Lorántffy családokon kívül a Put-
noki és Ráday családok tartoznak e genushoz, mely
nek tagjai vörös mezőben arany hársfalevelet visel
tek czimerül. Wertner, Magyar nemzetségek (1892.) 
és Csergheő Géza, A R. nemzetség czimere. (1890.) 

Rátót, község Veszprém megyében, híressé vált az 
egykor közszájon forgó számos adomáról, melyek 
lakóinak korlátoltságát tették nevetségessé. 

Rattazzi, 1) U r b a n o , olasz államférfiú, szül. 1 
jun. 29. Alessandriában, 1838. ügyvéd, 1848. a pie-
monti képviselőház tagja, még ez évben s 1849. mi
niszter, később a balközép vezére, 1853 — 58. igaz
ságügymin., 1859 — 67. több ízben miniszterelnök; 
t 1873. jun. 5. Frosinoneben. — 2) Már i a , az előbbi 
neje, szül. 1835. ápr. 25., az ir Wyse Tamás és Bona
parte Laetitia leánya, 1850. az elzászi Solms Frigyes, 
1862. R. neje, 1880. a spanyol de Rute neje. Szépiro
dalmi és politikai műveket irt. 

Ratzeburg, herczegség, Mecklenburg-Strelitz kerü
lete, 381 km-, 15.350 lak. Benne a ratzeburgi tó. 

Ratzel F r i g y e s , német geographus, szül. 1844. 
aug. 30. Karlsruheben, 1869—75. Olaszországban, 
hazánkban, É.-Amerikában, Cubában stb. járt. 1S76. 
a földrajz tanára Münchenben, 1886. Lipcsében. Szá
mos földrajzi, népismei művet irt. Egyik műve ma
gyarra is lefordíttatott. 

Rau K á r o l y H e n r i k , német nemzetgazda, szül. 
1792. nov. 23. Eriangenben, 1822 óta tanár Heide!-
bergában; f u. o. 1870. márcz. 18. Főműve: A poli
tikai nemzetgazdaságtan tankönyve, mely több kia
dásban jelent meg. 

Raucedo (lat.), rekedtség, érdes hang. 
Rauch K e r e s z t é l y , német szobrász, szül. 1777. 

jan. 2. Arolsenben, otthon és Rómában képezte ma
gát, 1811 óta Berlinben, hol szobrászati iskolát ala- . 
pitott; f 1S57. decz. 3. Az ujabb kor egyik leg
kiválóbb szobrásza, műveiben a költői felfogást és a 
természeti valóságot sikerrel egyesitette. Főművei: 
Lujza királyné(1813.) és III. Frigyes Vilmos király sír
emléke, Bülow és Scharnhorst szobrai (Berlin, 1815.), 
Blücher, Miksa bajor király, Dürer stb. bronz-szobrai, 
Nagy Frigyes emlékszobra (Berlin, 1851.). 

Rauchhaupt V i lmos , német politikus, szül. lí 
jun. 26. Trebnitzben, 1855. tanácsos Delitzschben, 
1866 óta ismételten a képviselőház, többször a bírod, 
gyűlésnek tagja, az ó-conservativ párt egyik vezére. 
Raudnitz, város Csehországban, az Élbe m., 3000 

lak., Lobkovitz hg kastélya nagy könyvtárral, kép
csarnokkal, levéltárral, Thelyben hazánk történetér; 
is sok fontos anyag van. 

Rauenthal, boráról hires helység Wiesbaden porosz 
kormánykerületben. 

Rauhe Alp, a német Jura része a Neckar és Duna 
közt, 650—750 m. magas. 

Raumer, 1) F r i g y e s L a j o s G y ö r g y , német tör
ténetíró, szül. 1781. máj. 14. Wörlitzben, 1801. po
rosz államszolgálatba lépett, 1811. egyetemi tanár 
Boroszlóban, 1819. Berlinben, 1848. a frankfurti par
lament tagja és német követ Parisban; 1853 
nyugalomban; f 1873. jun. 14. Berlinben. Szál 
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történeti műve közül kiváló a Hohenstaufok törté
nete. — 2) K á r o l y G y ö r g y , az előbbi fivére, geo
lógus és paedagogus, szül. 1783. ápr. 9. Wörlitzben, 
1811. az ásványtan tanára Boroszlóban, 1819—23. 
Halleben, 1827. Erlangenben; t u. o. 1865. jun. 2. 
Földrajzi, földtani és paedagogiai műveket irt. — 

I -3) Rudolf, az előbbi fia, német nyelvész, szül. 1815. 
ápr. 4. Boroszlóban, 1846. tanár Erlangenben; f u. o. 
1876. aug. 30. Német nyelvészeti műveket irt. 

Raupach E r n ő , német drámairó, szül. 1784. máj. 
21. Straupitzban, Liegnitz meMett, 1816. tanár Péter-

: várt, 1824 óta Berlinben élt; f 1852. márcz. 18. 
Számos drámája közül »A molnár és gyermeke« ná
lunk is ismert. 

Rauscher La jos , műegyetemi tanár, szül. 1845. 
Stuttgartban. Előbb az orsz. mintarajziskolán és rajz
tanárképző intézetben, jelenleg a bpesti műegyetemen 
•az ékitményi rajz tanára. 

Ravachol (-sol), eredeti neve: Königstein, frahczia 
anarchista; számos közöns. bűntény, rablógyilkosság 
elkövetése után 1892 elején Parisban több dynamit-
bomba merényletet rendezett s nagy rettegésbe ejtette 
a francz. fővárost. Végre a Magenta-boulevardon lévő 
Very vendéglőben felismerték és elfogták. Mikor Paris
ban pőrét az esküdtszék tárgyalta, az anarchisták a 
Very vendéglőt légbe röpítették. A rémület hatása alatt 
R. nem ítéltetett halálra; csakhamar Montbrison fran
czia városba szállították, hol rablógyilkosság miatt 
halálra Ítélték s 1892. jul. 11. kivégezték. 36 éves volt. 

Ravaillac (-vajak) F e r e n c z , szül. 1578. Angou-
lémeben, előbb irnok, később tanitó volt, vallásos 
fanatismusból 1610. máj. 14. megölte IV. Henrik ki
rályt Parisban; máj. 27. kivégezték. 

Ravaszság, jogi értelemben a büntetendő cselek
ményeknél a bűntettes által a bűntett elkövetése 
-végett használt félrevezetés azon módja, hogy a 
károsított tőrbe esik anélkül, hogy sejti; btkvünk 
ravasz fondorlatnak nevezi. 
Ravazd, község Győr m., 1566 lak. 
Ravelin (francz., -vlen), vmely erődítésnek egy ki

ugró szöget alkotó, két vonalból álló része. 
Ravenna, olasz tartomány, ter. 2134 km=, 360.000 

lak. Főhelye R., az Adriai tenger m., 62.000 lak.; 
! Galla Piacida mausoleuma, Dante sírja, Theodorik 

mausoleuma, keleti stílben épült székesegyház (VI. 
szd); érsekség. A keleti gót királyok és az exarchák 
székhelye, 754. Pipin frank király a pápának ado
mányozta. 
Raven vászon, a közönséges vitorlavászonnál 

finomabb és könnyebb orosz vászon. 
Ravna-Gora, község Modrus-Fiume m., 1397 lak., 

a Viszoka-Kosza é. oldalán. 
Rawalpindi, a pandsabi (Kelet-India) r . i kerület 

fővárosa a Leh m., 74.000 lak. Élénk kereskedelem. 
Rawi (Hydroates), folyam a Pandsabban, a Hima-

'ajában ered. 
Rawlinson (rálinzn) H e n r i E r e s w i c k e sir, angol 

archaeologus, szül. 1810. Charlingtonban, 1826 — 33. 
Kelet-Indiában katonáskodott, 1844. consul Bagdad-

í tan , bejárta Perzsiát és ázsiai Törökországot, siker
rel foglalkozott az ékirások megfejtésével; 1856, és 
1865. a képviselőház, 1858. és 1866. az indiai tanács 
tagja, 1859 — 60. követ Teheránban. Utazásairól és 
.az ékirásról számos fontos művet irt. 

Raynal (rénal) D á v i d , franczia politikus, szül. 
• 1840. febr. 26. Parisban; borkereskedő Bordeauxban, 
l 1879. képviselő, 1880. államtitkár, 1881—82. és 

1883 — 85. közmunka-miniszter. 

Rayon (francz., rejon), kerület, sugár (fénysugár v. 
körsugár). 
Raxalpe, az alsó-ausztriai Alpesek hegycsomója, 

legmagasabb csúcsa a Heukuppe 2009 m. 
Razvor, község Várasd m., 1341 lak. 
Razzia (arabs), rablóhad-, rendőrségi kutató őrjárat. 
Ré (Ile de Ré), megerősített franczia sziget La Ro-

chelle város átellenében, ter. 74 km2, 20.000 lak. 
Főhelye St-Martin-de-Ré. 
Reactio (lat.), ellenmozgalom, ellenhatás; a politi

kában azon irány, mely állami, társadalmi és fele
kezeti ügyekben a haladást a modern kor eszméi, a 
szabadság és egyenlőség rovására lehetőleg korlá
tolni akarja; r . -na r ius , ez irány hive; ez iránynak 
megfelelő (intézkedés). 

Reactio (lat.), vegyhatás, mely vmely anyag bizo
nyos kezelésénél előáll, kül. ha hozzá más anyagot 
adunk. A physikában azon visszafelé gyakorolt nyo
más, ellenhatás, melyet kiömlő folyadékok v. légne
mek előidéznek. Physikai alaptörvény: minden actio 
vele egyenértékű reactiót szül. 

Reactiválni (lat.), tettleges állományba visszahe
lyezni,; ismét működésbe hozni. 

Reading (riding), 1) Berks angol grófság főhelye a 
Kennet és Themse egyesülésénél, 46.000 lak.: — 
2) város Pennsylvaniában a Suylkill m., 50.000 lak. 
Elénk ipar, főleg gépgyárak. 

Reagens (lat.), olyan anyag, mely a vegyelemzés-
nél egy bizonyos jelenség (p. o. festődés, csapadék 
stb.) előidézése által vmely test jelenlétét v. hiány
zását bizonyítja. R e a g e n s p a p i r , vmely r. oldatá
val megfestett papir, kül. lakmuspapir, melyet savak 
veresre, aljak kékre festenek. 

Reál (a latin regalis = királyiból), 1) régebbi spa
nyol számadási és ezüstpénz; a számadási r. = 34 
maravedi = 100 centesimo = Vao duro = 12 kr; — 
2) Portugálban a r. mint számadási pénz = 40 
reis; — 3) Batáviában arany- és ezüstmérték =. V» 
holl. troymárka = 27'343 g. 
Realgar (arabs, rubinkéneg, sandarach, veres ar-

zenkéneg), hajnalpiros ásvány. 
Realgymnasium, Németországban a gymn. és reál

iskola közt álló iskola, amennyiben latin nyelvet ta
nít, de görögöt nem, a latint is kisebb óraszámban 
mint a gymn., de minden osztályban. Ez iskola csak 
Németországban van, ott is ujabb a másik két kö
zépiskolánál ; az első 1845. alakult W i e s b a d e n b e n , 
képesítése is a gymn. és reáliskola között áll; ugya
nis technikai szakiskolákon kivül képesít az egye
temen a történelem és modern nyelvek tanulására és 
az államtudományi karra. Ha a r.-i abituriens pótló 
vizsgálatot tesz a latin és görög nyelvből, képesítése 
teljessé lesz s egyenlő a gymn. érettségi bizonyit-
ványnyal. A r. ugyanannyi évfolyamból áll mint a 
gymn. és reáliskola, tehát általában 9, Württemberg-
ben 10 évből. Nálunk kivételesen viseli a r. nevet 
oly iskola, amelyet reálból gymn.-má alakitnak át 
vagy megfordítva: igy volt Pancsován r. 7 évig, 
mig a reáliskolából a mai gymn. lett. 

Realiparjog, iparjog, mely vlmely ingatlannal van 
összeköttetésben oly formán, hogy az ingatlan min
denkori tulajdonosa gyakorolhatja az illető ipart. 
Manap kiváltképen gyógyszertárak vannak egyes 
házakhoz kötve, ugy hogy a gyógyszertár jogát 
nem kell a ház tulajdonosának külön megszerezni, 
A r.-okat szaporítani többé nem lehet. 

Reális (lat.'), dologi, tárgyi; szemben az ideálissal 
v. csak képzeletben, gondolatban létezővel, a való-

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 9,3 
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ban létező, valóságon alapuló; sokszor ellentéte a 
nyelvinek, pl. r. ismeretek = tárgyi ismeretek, szem
ben a nyelvi ismeretekkel. 

Reál is érték, a pénzdarab valódi értéke (belér-
téke) nemes fémtartalma szerint, ellentétben a név
értékkel. 

Reál iskola, a középiskola másik faja, mely nem 
a klasszikus nyelvekre fekteti a súlyt, mint a gymn. 
(I. e.), hanem a reáltárgyakra és modern nyelvekre. 
Sokkal ujabb keletű a gymn.-nál, mert a reáltudomá
nyokkal csak verulami Bacon angol tudós fellépte 
után, a XVII. szdban kezdtek komolyabban foglalkozni. 
Az első kísérletet, mely reáliskola nevet viselt, Sem-
ler Kristóf tette, iskolát alapítván Ma t ham. u n d 
M e c h a n i s c h e R e a l s c h u l e czimmel (Halle, 1706.). 
Az igazi reáliskola azonban csak a franczia en-
cyclopaedisták és a forradalom hatása folytán fejlő
dött ki. Manapság van r. N é m e t o r s z á g b a n (Ober-
realschule 9 év, Realschule 7 év), A u s z t r i á b a n 
(8 és 4 év), F r a n c z i a o r s z á g b a n (enseignement 
spécial 9 év) stb. Nálunk az első r.-k az 50-es évek
ben keletkeztek. Számuk jelenleg (1892.) 32 (köz
tük 8 osztályú 21), összesen 8000 tanulóval. Jelleg 
szerint legnagyobbrészt államiak és községiek, fe
lekezeti r. csak a Királyhágón tul az oláhoknál és szá
szoknál van; sem a tanitó szerzetek, sem a reformá
tusok r.-t nem tartanak fenn. A r. rendes tantárgyai: 
vallástan, magyar, német, franczia nyelv, bölcsészet, 
földrajz, történelem, mathematika, term.-rajz, term.-
tan, vegytan, rajz és ábr. geometria, szabadkézi 
rajz, szépírás, torna, összesen 232 heti óra. Rendkí
vüli tárgy az V. osztálytól kezdve a latin nyelv. A 
VIII. osztály befejeztével érettségi vizsgálat (1. e.) 
tartatik. A r.-i érettségi vizsgálat a szakiskolákon és 
polytechnikumon kívül képesít a bölcsészeti kar 
matti.-physikai szakára, ha latinból pótvizsgálat járul 
hozzá, akkor egyenlő a gymn.-mal, görög nélkül 
(1. gymn.), ha pedig a görögből is pótoltatik, teljes 
érvényű. Németországban csak ez évben nyílt meg 
az egyetem bölcsészeti facultása a r.-i abituriensnek. 
Nálunk a r. tanárai fizetés, rang és képesítés tekin
tetében teljesen egyenlők a gymn. tanáraival; kö
zös a törvény is, mely A k ö z é p i s k o l á k r ó l és 
a z o k t a n á r a i n a k k é p e s í t é s é r ő l intézkedik 
(1883: XXX. t.-cz.). 

Real ismus (lat.), 1) a középkori bölcsészeinek a 
nominalismus-sal (1. e.) ellentétes iránya, mely az 
eszméket valósággal létező dolgoknak, reáliáknak 
tartotta; — 2) az idealismus-saX ellentétes bölcsé
szeti felfogás, mely szerint a dolgok az észrevevő 
alanyon kivül s ettől függetlenül valósággal létez
nek; — 3) a művészetben azon irány, mely a való
ságnak hű feltüntetésében látja a művész feladatát, 
de nem zárja ki teljesen az eszményitést; a r. azon 
tulsága, mely a valóság szolgai utánzását cultiválja, 
a naiuralismus (1. e ). 

Real i tás (lat.), valóság, ténylegesség; fekvő bir
tok. Realiler, valósággal, tényleg. 

Realizálni (francz.), megvalósítani, tőzsdei ért., 
eladni, pénzzé tenni. 

Reallexikon, a pusztán nyelvészeti szó-magyará
zatokat tartalmazó szótárakkal szemben oly lexikális 
művek, melyet t á r g y i magyarázatokat nyújtanak. 

Reál politika, az, mely alapelvéül tűzi ki, hogy czél-
jait a rendelkezésre álló eszközökkel a maga erejé
ből, törvényalkotással stb. érje el, szemben az ideális 
politikával, mely általános elvek elfogadtatásával és 
befolyásának súlyával kivan czélhoz jutni. 

Reál szerződés, az olyan szerződés, melynek létre
jöttéhez nem elégséges, mint a consensual szerződé
seknél a felek egyező akarata, hanem megkívántatik 
az egyik fél részéről a kikötött szolgáltatás (res) tel- ] 
jesitése. 

Reál tudományok, azon tudományok, melyeknek ) 
a gyakorlati életben hasznát vehetni (természeti, ! 

műszaki stb. tudományok), szemben a speculativ j 
bölcsészeti tudományokkal. 

Reál unió (lat.), két v. több államnak teljes össze
olvadása, egymásba való kebelezése, midőn tehát 
köztük nem csupán az uralkodó személyének azonos- j 
sága alkotja a kapcsot, mint apersonal uniónál (1, e.). J 

Rea Silvia (Ilia), Numitor leánya. Marstól szülte 
Romulust és Remust, Róma alapitóit. 

Reassumálni (lat.), ismét felvenni, összefoglalni, j 
Réaumur (réoműr) René A n t o i n e Ferchaul t J 

de, franczia természettudós, szül. 1683. febr. 28. La 1 
Rochelleben, 1708. az akadémia tagja Parisban; 
t 1757. Bermondiéreben. Feltalálta a R.-féle porczel-
lánnak nevezett bágyadt üveget, 1730. uj, a fagjM 
és forrpont között 80°-ra beosztott, borszeszszel 1 
megtöltött hőmérőt szerkesztett. Számos természet
tudományi művet irt. 

Réaumur-féle ötvény, 7 r. antimon, 3 r. vas; 
ráspolyozásnál szikrát szór. 

Réaumur-féle porczellán, tartós hevítés általa 
jegeczessé vált üveg. 

Rebach (héb.), haszon. 
Rebeka, Izsák pátriárka felesége, Jákob és EzsauJ 

anyja. 
Rebellió (lat.), forradalom, lázadás; rebellis, for- 1 

radalmár. 
Rebus (lat.), képtalány, melynél a rejtvény tárgya 1 

nem szavakkal való körülírás, hanem ábrák által 1 
van jelezve; már a XVI. szdban divatban volt Né- 1 
met- és Francziaországban. 

Rebus sic s tantibus . . . (lat.), minthogy (v. h f l 
a dolgok igy állanak . . . 

Récamier (-mjé) J e a n n e F r a n c o i s e J u l i é Adéa 
la ide, szül. 1777. decz. 4. Lyonban, később R.1 
Jakab bankár neje Parisban, háza az előkelő világ 
gyülhelye volt, s ez utón nagy befolyásra tett szert; 
t 1849. máj. 11. Parisban. Emlékiratokat és leve
lezéseket adott ki. 

Recapitulálni (lat.), ismét átvenni; vminek a lénye
ges tartalmát újra összegezni. 

Recapitulatio (lat.), az előadottak rövid ismétlése; 
nagyobb számadás rövid, áttekinthető összeállítása. 

Recens (lat.), uj, friss; ujkeletü. 
Recensio (lat.), átnézés, átvizsgálás; vmely i 

műnek bíráló átvizsgálása, a szöveg javításának, pót
lásának czéljából, kül. ó-klasszikus műveknél: vmely 
írásmű, műtárgy v. műelőadásstb. bírálata, ismertetése 1 
nyilvános lapban; recensens, ilyen bírálatok irója. 

Recepisse (lat.), feladóvevény (1. e.), a hajótu 
donos által a szállításra átvett áruról kibocsát' tt 
ideiglenes elismervény, melyet később a conosci^B 
mentoval (1. e.) cserélnek ki. 
Recepta religio (lat.), bevett vallás, 1. bevett val- • 

lás-lelekezetek. 
Receptibilis (lat.), elfogadható; receptibilítas v. 

receplivitas, fogékonyság. 
Receptio (lat.), felvétel, vmely hitfelekezetnek a •» 

bevett vallásfelekezetek sorába való felvétele; ily ér
telemben van szó nálunk a zsidó hitfelekezet r.-já 

Receptio (lat.), a jogéletben a törvényalkotásnak 
azon módja, midőn az egyik nemzet magáévá tesz: a 
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•másiknak törvényét akképen, hogy változatlanul a 
íhazai törvények közé iktatja; igy recipiálták a XII. 
•században a német birodalomban a római jogot, 
melynek következtében feledésbe ment a germán jog. 

Receptum (lat.), egyezség, szerződés utján való el
fogadása vminek; l ) r . a r b i t r i , választott bíróság
ban való megegyezés; — 2) r . n a u t a r u m c a u p o -
r.um et s t a b u l a r i o r u m , hajósok, szállodások és 
vendéglősök részéről történt befogadása az utipod-
;gyásznak, melyért felelősséget vállalnak. 

Receptum (lat.), orvosi vény v. rendelvény. 
Receptura (lat.), vénykiszolgáitatás, vénytan. 
Rechberg und Rothenlöwen J á n o s B e r n á t gr., 

osztrák államférfiú, R. Alajos gr. (t 1819.) bajor követ 
fia, sz. 1806. jul. 17. Regensburgban, 1841—1843-ig 
leövet Stockholmban, 1843 — 47. Rio de Janeiroban, 
1851-ben internuntius Konstantinápolyban, 1855. 
okt. követ a frankfurti szövetséggyülésen, 1859. máj. 
külügyminiszter, előbb olasz, később német politiká
jával hajótörést szenvedett, 1864. okt. visszalépett. 

Recherche (francz., -sers), kutatás; birói vizsgálat, 
nyomozás; r. de la p a t e r n i t é , apasági kereset. 

Recidiv betegség, vmely már megszűnt v. szünő-
tfélben lévő betegségnek újra fellépése. 

Recife (Pernambuco), Pernambuco brazíliai tarto-
-mány fővárosa az Atlanti oczeán m., 190.000 lak. 
Kikötő, élénk keresk. 

Recipe (lat. = végy), vény (1. e.). 
Recipiálni (lat.), befogadni, felvenni. 
Recipiens (lat.), párlásnái azon edény, mely a pár

latot felfogja; a légszivattyú üvegburája; általában 
befogadó (1. e.). 

Reciproc (lat), viszonylagos, kölcsönös, megfelelő; 
reciprocitás, viszonylagosság, kölcsönösség. 

Recitál (ang., riszejtl), Liszt óta oiy hangverse
nyek neve, melyek csak zongora-solokból állanak. 

Recitálni (lat.), felmondani, előadni (vmely költe
ményt); recitatio, szavalat, előadásszerü felmondás; 
recitator, ki hivatásszerűen foglalkozik a szavalás
sal, pl. nálunk Szakáll Antal. 

Recitativo (ol. =-csit- . francz. = récitatif), énekbe
széd, olyan énekzene, mely átmenet a pathelikus 
beszédből az énekbe; r. secco , egyszerű énekbeszéd 
inélyhang kísérettel; r. s t r o m e n t a t o , énekbeszéd 
hangszer kísérettel. 

Recklinghausen F r i g y e s , német anatómus és 
physiologus, sz. 1833. decz. 2. Güterslohban, 1864. 
tanár Königsbergában, 1865. Würtzburgban, 1872. 
Strassburgban. Nagy munkát irt a vérkeringés és 
táplálkozás áltaiános kórtanáról. 

Reclamálni (lat.), felszólamlani. visszakövetelni; 
T.-atio, felszólamlás; jogtalanul felszámított v. fize-
-tett díj visszakövetelése. 

Réclame (francz.), figyelmeztetés,hirdetés, melynek 
czélja, hogy az olvasó figyelmét vmire felhívja; 
•r.-c z ikk, hírlapi czikk, melynek czélja a figyelmet 
mesterséges módon vkire v. vrnire irányozni. 
Reclus(-klű) E1 i s é e, franczia geographus, sz. 1830. 

márcz. 15. St-Foix la-Grandeban, 1851. az állam
csíny miatt Francziaországból távoznia kellett, be
járta Amerikát, 1871-ben részt vett a commune moz
galmaiban, miért kényszermunkára ítélték, de ke
gyelmet nyert, azóta Brüsszelben él. Főművéből 
(Géographie univ. eddig 18. kt.) a két első: »A föld*, 
magyarul is megjelent. 

Recognitio (lat.), újból felismerés, elismerés; vmely 
személy, tárgy v. okmány elismerése mint olyan, a 
ki v. a mi gyanánt kiadatott. 

Recommendatio (lat.), ajánlat; r e c o m m e n d á l t 
levél , melynek feladásáról nyugtázó iratot kap a 
feladó; r e c o m m e n d a t i o , ajánlás. 

Recompensatio (lat.), jutalom; r e c o m p e n s á l n i 
jutalmazni, meghálálni. 

Reconciliatio (lat.), kiengesztelődés. kibékülés, ki
egyenlítődés. 

Reconnaissance (francz. rekonészánsz), újból fel
ismerés, ismeretség megújítása, elismerés. 

Reconstructio (lat.), újjászervezés, újjáalakítás. 
Reconvalescentia (lat.), felépülés vmely beteg

ségből, lábadozás; reconvalescens, lábadozó beteg. 
Recreatio (lat.), üdülés; ilyen értelemben szünidő. 
Recriminatio (lat.), viszontvádolás. 
Recrudescunt inclytae gentis Hungarae vulnera = 

Megújhodtak a nemes magyar nemzet sebei, II. Rá
kóczy Ferencz hires kiáltványa, melyet 1704.jan.-
ban küldött szét az ország rendéihez és a külföldi 
hatalmakhoz, hogy okát adja a vezetése alatt folyó 
felkelésnek. L. Rákóczy Ferencz szabadságharcza. 

Récse, község Pozsony m., 2848 lak. 
Récsey, 1) Ádám, osztrák táborszernagy, sz. 1775. 

Párdon. Katonai pályáját Gyulay Samu gróf mellett 
kezdte:- mint alezredes vett részt 1813. a lipcsei csa
tában. 1820-ban vezérőrnagy, 1831-ben altábornagy, 
1839-től galicziai hadparancsnok, 1846. a magyar 
nemesi gárda kapitánya és táborszernagy, 1848. okt. 
3. Batthyány Lajos lemondása után magyar minisz
terelnökké neveztetett ki, s mint ilyen ellenjegyezte 
az országgyűlés feloszlatásáról és Jellasich kineve
zéséről szóló császári manifesztumokat. De a bécsi 
aula már okt. 6. lemondásra kényszeritette. 1850. 
január 8. a magyar gárda feloszlatása után nyuga
lomba vonult, t 1851. október 26-án Bécsben; — 
2) Vik to r , tanár, szül. 1858. Nagy-Szombatban. 
Irt több nyelvészeti, könyvészeti és történelmi dol
gozatot. 

Recsina, a Fiumara folyó (1. e.) horvát neve. 
Recsk, község Heves m., 2144 lak. Réz-, ezüst-

és arany-érczek. 
Récsy Emi 1, jogtanár és iró, szül. 1822. nov. 16. 

Kolozsvárt, korán írói pályára lépett, egy ideig a 
Pesti Napló szerkesztője, később a bpesti egyetemen 
a magyar közjog tanára és a magy. tud. Akadémia 
tagja, f 1864. jun. 1. Számos regényt és tud. mun
kát fordított magyarra. Főműve: Magyarorsz. köz
joga (Bpest, 1861., azóta több átdolgozásban). 

Rectangularis (lat.), derékszögű; r e c t a n g u l u m , 
derékszög. 

Rectapapir, értékpapír, mely annak tulajdona, ki
nek nevére ki van állítva, de forgatmány nyál tovább 
nem adható; ellentéte a rendeletre szóló (ordre) papír. 

Recte (lat.), helyesen. 
Rectificatio (lat.), helyreigazítás, javítás; vmely 

görbe vonalnak u. oly hosszú egyenessé átváltozta
tása, vmint görbe vonal hosszának kiszámítása; 
valamely már egyszer lepárolt folyadéknak újból 
való lepárlása tisztátlan alkatrészek kiválasztása 
czéljából. 

Rectocele (lat.), végbéisérv; r. iiaginalis, végbél-
kitüremlés a hüvelybe. 

Rector (lat.), vezető, rendező; igazgató. R. magni-
ficus (nagyságos r.), az egyetem r.-ának czime. 

Rectum (intestinum, lat.), végbél. 
Recu (francz., röszü), átvéve, felvéve; nyugtatvány. 
Recueil (francz. rököj), gyűjtemény. 
Recuperatio(lat.), visszaszerzés, újból megszerzés. 
Recurrens (lat.), visszatérő ;febris r., visszatérő Iá i. 
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Recursus (lat.), visszkereset, felebbezés; r . - rálni 
felebbezni. 

Recusatio (lat.), megtagadás, elutasítás. 
Recusé (francz.), a billiárd-játéknál olyan lökés, 

midőn a meglökött golyó a másikkal való össze-
csattanás után forgó mozgással visszafelé szalad. 

Récze, r u c z a v. k a c s a , anas, madár az úszók 
(natatores) rendjéből, a fogascsőrüek (lamellirostres) 
családjából. Csőre lapos, széles, elül körömmel. A 
him (kácsér) n3'áron diszes tollazatot ölt. A r.-k leg
inkább a vízben élnek, állati és növényi anyagokkal 
táplálkoznak. Fajai: I. Úszó kacsák: p a r t i r., a. ta-
dorna, a tengerpartokon gyakori, nálunk ritkán for
dul elő; a v a d k a c s a (tőkés r.), a.boschas, a házi 
kacsának törzsfaja; a s í p o s r., a. penelope, he
g y e s f a r k ú r., a. acuta, c s i r k e r., anas crecca, 
c s ö r g ő r., a. strepera, k a n á l o s r., a. clypeata, te
l e lő r., a. querquedula, stb. II. Bukdosó kacsák (ele
delüket víz alá bukdosva keresik), l á g y t o l l ú k. v. 
d u n n a l u d , a.mollissima, j e g e s k., anas glaciális, 
északon nagy csoportokban él; nálunk is elég gya
kori; h a n g o s k., a. clangula, b á r s o n y k.. anas 
fusca, g y á s z o s k., a. nigra, h e g y i k., a. marila, 
nálunk is rendes vendégek. A h á z i k. márcziustól 
júniusig tojik 60, néha még több tojást, melyet 
szeret elrejteni. Négy hétig költ; tojásai költésére 
tyúkokat (12—13 tojásra) és pulykákat (15—18 da
rabra) is használnak. A kikelt fiókák igen gyengék, 
az első napokban apróra vagdalt kemény tojást, ke
nyérbelével, vagdalt csalánnal v. salátával és lapos 
edényben vizet adjunk nékik, később korpából vagy 
zablisztből, burgonya vagy savanyu tejjel elkészített 
tésztát kapjanak; 2—3 hét múlva szabadon ereszt-
hetők. Egy kácsér 6 — 8 tojó kacsához elegendő; az 
idősebb r.-nél a kacsért háta végén levő görbe tollá
ról, a fiataloknál v. vedléskor gyönge rekedt hangjá
ról ismerhetjük fel. L. A baromfi-tenyésztés, Gru-
b i c y Géza, II. kiad. Bp., 1891. 

Reczéhártya, v. ideghártya, a szem fényérző ele
meit tartalmazó hártya, 1. szem. 

Reczés arany, már régebben kivert és forgalomban 
levő aranypénz, melynek peremén a reczék még tel
jesen épek és súlyából legfeljebb l°/oo kopott le. 

Reczés gyomor, 1. kérődzők. 
Reczés szárnyuak, neuroptera, rovarok rendje, 

melyhez tartozó fajoknál a felső szárnyak az alsók
nál nem keményebbek s ezekkel alakra, nagyságra és 
erezetre kb. megegyeznek. Kb. 1000 faj ismeretes; 
ásatag alakokat leginkább a borostyánkőben talál
tak. Ide tartoznak: sikszárnyuak, platyptera (han-
gyalesők, myrmeleontida, stb.); szőrös szárnyuak, 
trychoptera (tegzérek, phryganeida stb.); csavart 
szárnyuak, strepsiptera (stylopida stb.). 

Réczey Imre, orvos, a bpesti egyetemen a sebé
szet nyilvános rendes tanára, szül. 1848. aug. 28., 
1871. orvos, 1871—76. Kovács tanár assistense, 
1875. egyetemi magántanár, 1884. rendkívüli, 1892. 
rendes tanár, 1884—92. a Rókus kórház egyik sebé
szeti osztályának főorvosa, 1892. egyet, tanár. Szá
mos sebészeti művet irt. Főművei: »Sebészi gümős 
bántalmakról, >Vesekiirtás*, »Veserepedés«, »Csipő-
izületi gyuladás«, »A modern sebkezelésről«, »Drai-
nage nélküli sebkezelés«. 

Rédacteur (francz. -aktőr), szerkesztő; redactio, 
szerkesztőség. 

Réde, község Veszprém m.. 1636 lak. 
Redemptio (lat.), felszabadítás, felmentés, meg

váltás; redemptar, megváltó. 

Redemptoristák v. l i g u r i á n u s o k , Ligouri (1. e,) 
Szt Alfonz által alapított szerzetes-rend, melynek H 
czélja a lelki oktatás. A rend tagjai a pápa vagy a 
rendfőnök parancsa nélkül semmi egyh. méltóságot 
nem fogadhatnak el. XIV. Benedek által 1749. meg
erősítve, gyorsan elterjedt Olaszországban, e század 
elején pedig a többi európai országokban is. Bécsben 
e rend tulajdona az építészeti szempontból nevezetes 
Maria-Stiegen templom. 

Redi F e rén ez, olasz orvos és tudós, szül. 1626. 
Arezzoban, f 1697. Pisában. Az ősnemzésről, rova
rokról és a kigyóméregről irt műveket. 

Redics, község Zala m., 1208 lak. 
Redif (tör.), török honvédség, 1. nizám. 
Redigálni (lat.), elrendelni, rendbehozni; írásmű

veknek a közzétételre alkalmas alakot megadni: szer
keszteni. 

Redingote (francz. -dengot), hosszú felöltő, erede
tileg két gallérral. 

Redintegratio (lat.), visszatérés az éphez, teljes 
gyógyulás, az egészség visszaállása. 

Redivivus (lat.), újra feléledt. 
Rédl, 1) Béla báró, a főrendiház tagja, szül. 183". 

jun. 3. Budán. Tanulmányai befejezte óta gazdálko
dik, de tevékeny részt vesz a közéletben is. — 2) La
j o s báró, a főrendiház tagja, szül. 1830. szept. 8. 
Katonai pályán működött. 

Redmond J á n o s , ír politikus, szül. 1856. Jogot 
végzett, ügyvéd, 1881. az alsóház tagja, a horae-
rule párt érdekében 1886. Ausztráliába utazott az ott 
élő írekhez s tetemes pénzösszeget hozott a nemzeti 
liga számára, 1888. vádlottként szerepelt a Parnell-
pörben, 1891., Parnell halála után, az ennek híveiből 
álló töredék vezére. 

Redőny, ablaktábla keskeny, egymást átérő, moz
gatható v. nem mozgatható fa- és vaslemezekből; 
van felhúzható r. is; r.-ajtó, keretbe erősített kes
keny deszkákból készült ajtó. 

Redőszirom, m a s z l a g o s , v. m a s z l a g , datura 
stramtnonium, mérges növény a csucsorfélék (sola-
naceae) rendjéből. Elő-Azsiából származik; Európá
ban, Afrikában, Amerikában elterjedt. Gyökere egy
nyári, orsóalaku, szára kopasz, kb. fél méter magas, 
levele nyeles, tojásdad, öblös, fogas. Virága igen 
nagy, 3—4 ujjnyi, az ágak vilíázatában áll. Gyü
mölcse alma nagyságú, merev-tüskés, sokmagu tok. 
Július- és augusztusban virágzik, kellemetlen bűzü, 
erősen bóditó. Leveleit s magvait azelőtt orvosszerül 
használták, kül. asthma ellen; hyosciamint és atro
pint tartalmaznak. A d. tatula, Venezuelában s Mexi
kóban, ugyanily hatású; dísznövény. A d. metél, 
Kelet-Indiában, Arábiában, Keleten, részegítő szer; 
hasonló a d. sanguinea, Peruban és Columbiában, 
melynek magvát rágták a jövendőt mondó jóspapok. 

Redoute (francz. -dút), zárt sáncz, mefynek csak 
kiálló szögletei vannak; álarezos bál v. helyiség 
ilyenek megtartásárai*vigadó. 
Rédova, község Gömör m., 1235 lak. 
Red Riyer (vörös folyó), 1) hajózható folyó az 

Egyesült-Államokban. Texasban a Llano estacadon 
ered, Red River Lauding m. a Mississippibe folyik. 
— 2) R. R. of the North, folyó Észak-Amerikában, az 
Elbow tóban ered, a Winnipeg tóba folyik; — 3) R. 
of Texas, a mexikói öbölbe torkoló Colorado (I. e.) neve. 

Reductio (latin), apasztás, leszállítás; r.bulb;,i 
szemteke sorvasztását czélzó műtét. 

Reductio (lat.), s z i n í t é s , a vegytanban valamely 
oxygént tartalmazó testnek szétbomlása oxygénben 
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szegényebb (desoxydatio) v. oxygénmentes termény 
r.yerése czéljából, kül. a fémoxydok r.-ja fémekké. 
Redwitz O s z k á r báró, német költő, szül. 1823. 

jun. 28. Lichtenauban Ansbach mellett, 1851—52. az 
aesthetika tanára Bécsben, f 1891. jun. 6. Lirai és el
beszélő költeményt, drámát, regényt stb irt. 
Reed (ríd) E d w a r d J a m e s , szül. 1830. szept. 

20. Sheernesben, 1862. az angol haditengerészet hajó-
épitészetének vezetője s kazamata- és pánczélos ha
jókat stb. épített; 1870. visszalépett, 1878. bejárta 
Japánt. Szakműveken kivül Japánról is irt. 
Reel, tarkán csíkolt szászországi csinvat. 
Reescomptálni (rediscontálni), visszleszámitolni, 

leszámítolt értékpapírt (kül. váltót) tovább adni. 
Refaktia, 1) az áru sérülése miatt teljesített kárté

rítés; — 2) szállítási vállalatok által biztosított ju
talék annak, a ki bizonyos időben, egy év folyamán 
(nagyobb) árumennyiséget szállít vonalaikon. 
Refectorium (lat.), zárdában az ebédlő. 
Referáda (lat., referátum), előadás, jelentéstétel. 
Referálni (lat.), jelentést tenni, jelenteni, ügyirato

kat felolvasni; leszámolni. 
Referendum (lat.), a svájczi polgároknak alkot

mány alapján biztosított azon joga, hogy a törvény
hozó testület által javasolt törvények felett szavazás 
által döntsenek. A r. lehet kötelező, ha kivétel nél
kül minden törvény r. alá kerül v. pedig facultativ, 
ha csupán bizonyos körülmények között v. bizonyos 
összeget (adó) meghaladó törvények felett dönt a r. 
Egyes kantonokban a törvénykezdeményezési jog is 
r. alá tartozik. A r. egy nemét (hogy a királynak joga 
legyen a parlament által elfogadott törvényt szente
sítés előtt népszavazás alá bocsátani) most Belgium
ban is be akarják hozni. 
Referens (lat.), előadó. 
Referentia (lat.), üzleti viszony, összeköttetés; 

oly czég v. egyén, kire a kereskedő hivatkozhatik, ki 
vagyoni viszonyai felől alapos felvilágosítást adhat. 
Réfin (francz.. réfen), a legfinomabb fajtájú gyapjú. 
Reflectálni (lat.), visszaverni (fény- v. hanghullá

mokat), visszasugározni; megfontolni; vmit figye
lőre venni; vmire igényt tartani. 

Reflector (lat.), tükörteleskop (1. távcső); minden 
(parabolikus) tükör, mely vmely fény erős vissza
verésére szolgál. 
Reflex (lat.), visszahajlás; r. t ü n e m é n y e k , visz-

szahajlási tünemények. 
Reflexibilitas (lat.), a sugarak visszapattanási 

képessége. 
Reflexió (lat.), visszavetés, visszaverődés, tükrö

zés; gondolkodás, okoskodás, elmélkedés; megjegy
zés, észrevétel. A bölcsészetben a gondolkodásnak a 
gondoltakra való irányítása, mi által fogalmak és 
gondolatok megint a gondolkodás tárgyaivá tétetnek. 
Reflexió (lat.), 1) visszfény; szétszórt fény vissza

verődése vmely felületről s más tárgyaknak ez által 
eszközölt megvilágítása; — 2) elmélkedés, gondol
kodás. 

Reform, az egyházi, társadalmi, állami élet intéz
ményeinek törvényes utón, tervszerűen való átalakí
tása s körükben nyilvánuló hiányok és visszaélések 
orvoslása; r .-álni, vmit r. tárgyává tenni; r .-párt , 
mely az ily törvényes átalakítást tűzte ki feladatává. 
Reformált egyház, 1. protestáns egyház. 
Reformatio (lat. átalakítás, javítás), az a mozga

lom, melyet 1517. Luther Márton (1. e.) megindított s 
mely a protestáns egyház megalakítására vezetett. 
A r".' tanai nemcsak Németországban, hanem a kül

földön is hamar visszhangot keltettek, gyorsan ter
jedtek és uj egyházi (e tekintetben Németországban 
fontos volt az episcopalis rendszernek olyan értelme
zése, hogy a püspöki hatalom az államfőre ruhá
zandó), politikai és művelődési alakulatokra vezet
tek. A r. tanai nálunk közvetlenül Luther föllépése 
után kezdtek terjedni, de eleinte csak a német ajkú 
városi lakosságban s a II. Lajos neje, Mária királyné 
német környezetében keltettek rokonszenvet, mig a 
nemesség maga határozottan ragaszkodott a régi 
egyházhoz és tanaihoz. A mohácsi vész azonban 
ebben is gyökeres változást idézett elő. Csakhamar 
több hatalmas főur(Perényi, Nádasdy, Drágfy, Török 
Bálint, Petrovics Péter) védelme alatt nagy arányok
ban elterjedt. Kiváló terjesztői voltak Dévai Bíró 
Mátyás, Siklósi Mihály, Sztárai Mihály, Stöckel Lé
nárd, Honter János stb. A bécsi és linczi békék 
megadták az időközben két részre vált ref. egyház
nak az egyenjogúságot, de 1670 után sok üldözésnek 
volt kitéve (ellenreformatio 1. e.) s csak az 1790/1 : 
XX. t.-cz. állította vissza vallásszabadságát. 

Reformátor, a nagy egyházi reformatio kiváló 
alakja;^ az, kinek nevéhez általában nagy reform
alkotások fűződnek. 

Reformátusok v. kálvinisták, a helvét hitvallású, 
Calvin János (1. e.) tanítását követő ev. ref. egyház 
hívei. Calvin tanai a XVI. szd derekán hazánkban, 
a Királyhágón innen és tul nagyban elterjedtek s 
1557. a Luther és Calvin tanainak hivei két külön fe
lekezetre oszoltak; a magyar ajkú protestánsok in
kább Calvin, a nem-magyar ajkúak főleg Luther ta
nait követték. A bécsi béke (1. e.) az ev. ref. egyház
nak is teljes vallásszabadságot biztosított s az egyh. 
azután osztozott a hazai protestánsok változatos sor
sában. A viszonyoknak megfelelően az ő szervezete 
is sok változáson ment át. Jelenleg a magyar szent 
korona területén öt egyházkerületre (Dunamelléki, 
Dunán túli, Tiszán inneni, Tiszán túli és Erdélyi, 1. 
mindegyiket külön) oszlik; mindegyiknek élén egy 
püspök s egy világi Tőgondnok áll. Az összes hivek 
száma 2,225.126 vagyis a lakosság 12'83°/o-a. Az 
egyház legfőbb központi hatósága az egyetemes 
konvent, mely egy egyházi és egy világi elnök alatt 
az egyes egyházkerületek püspökeiből, főgondnokai-
ból és választott képviselőiből alakul; van bírósága 
s számos szakbizottsága. Az ev. ref. egyház még el 
van terjedve Németországban, Skócziában, Svájcz-
ban, Francziaországban, Észak-Amerikában stb. 

Reformer (lat.), az angol pártéletben a haladó
pártiak elnevezése a conservativekkel v. agráriusok
kal szemben. 

Refractaire (francz., -tér), konok, makacs ember, 
kül. az, a ki a védkötelezettségi szolgálat alól ki^ 
vonja magát. 

Refractio (lat.), fénytörés. 
Refram (francz., röfrén), egy v. több verssor, mely 

a költeményben (leginkább a versszakok végén) 
többször ismétlődik. 

Refrangibilitas (lat.), a fénysugarak törési ké
pessége. 

Refrigeratio (lat.), lehűlés, meghűlés; lehűtés, 
refrigerantia, hüsitőszerek. 

Refrigerator (lat.), hűtőkészülék. 
Refugiés (francz., refüzsié), a nantesi edictum 

(l.e.) hatályon kivül helyezése (1685.) következtében 
Francziaországból menekült hugenották, kik Hollan
diában, Dániában, Németországban (főleg Branden
burgban) és Svájczban telepedtek meg és ott sokáig 
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külön állást foglaltak el. Ma már mindenütt össze
olvadtak környezetökkel. 

Refugium (lat.), menedékhely; ultimum re/tigium, 
végső menedék, végső segélyszer. 

Refus (francz., röfü), visszautasítás, kosár; refu-
s i r o z n i , visszautasítani, megtagadni, váltót be 
nem váltani. 

Refutatio (lat.), megczáfolás, czáfolat; r e f u t á l n i , 
megczáfolni. 

Regalálni (francz.), jól megvendégelni. 
Ré galantuomo (gavallér király), Viktor Emmanuel 

elhunyt olasz király mellékneve. 
Regale, 1) beosztott állvány, könyvpolcz; — 2) 1. 

regaliák. 
Regale-kártalanitás, az 1888 : XXXV. t.-cz. alap

ján az állam gyakorolván a szeszes italok kimérésé
vel való rendelkezés jogát, azok, kik addig az ital
mérési jog tulajdonosai voltak, kártérítésre tarthat
nak igényt. Kártalanítás adandó a jogokért, melyek 
1) nemesi birtok jogán, 2) törvényen (úrbéri jogon), 
3) kiváltságon (privilégium) alapulnak, 4) melyeket 
községek, mint jogi személyek, és 5) melyeket 1848. 
és azóta háborittatlanul gyakoroltak. Kártalanítás 
azonban csak azon esetekben jár, ha a jogból vont 
haszon után 1882. jan. 1-től 1886. decz. 31-ig ter
jedő öt év alatt v. azok egyikében is adót fizettek. 
A kártalanítás alapjául az adó alá vont összes az 
érintett öt év alatti jövedelmek Vs-e. Ebből 10°/o le
vonandó és az igy nyert alap húszszoros összege 
adja a kártalanítás teljes összegét. Kártalanítás csak 
akkor adatik, ha a jogosult 1889. márcz. 31-ig igé
nyét a pénzügyigazgatóságnál bejelentette, végérvé
nyesen a p.-i miniszter állapítja meg; történt pedig 
e czélra külön kiadott 70 év alatt sorsolás utján be
váltandó, előmutatóra szóló kötvények utján, melyek 
járadékszelvényekkel ellátva 5°/o-ot kamatoznak. 

Regalekötvények, italmérési jog kártalanító köt
vények (1. e.). 

Regaliák (lat.), kir. kisebb haszonvételek, melyek 
a nemesi földbirtokkal voltak egybekötve, mivel 
azonban ezek közül legfontosabb volt és legtovább 
érvényben maradt az italmérési és korcsmatartási 
jog (regale), ezt szokták a r. alatt leginkább érteni. 

Regatta (olasz), evezőverseny; csónakegylet. 
Rege, régebben »monda« (1. e.), ujabban »mese« 

értelemben használt szó; szokás tündér-, virág-, 
állat- stb. regéket megkülönböztetni. Kisfaludy Sán
dor (»Regék a magyar előidőkből«, e czimet a költő 
Veit Webernek »Sagen der Vorzeit« czimü, korában 
nagyon olvasott gyűjteményéből vette, mely 1787— 
1798. jelent meg Berlinben, 7 köt.), Jókai Mór (*• Re
gék* 1857.), Arany János (»Buda halála, hűn rege«), 
még »monda« ért. használják a r. elnevezést. Re
g é l n i , mesélni, elbeszélni. 

Regéczke, község Abauj-Torna m., 337 lak. Köze
lében a regéczi vár romjai. 

Regedal, igy nevezi Greguss Ágost közös névvel 
a balladát, románczot és regeképet. 

Regede, német neve Radkersburg, város Stiriában 
2593 lak., a Mura m., savanyuvizforrás. 

Regekép, Greguss Ágost szerint a balladával és 
románczczal rokon költemény, mely ezektől abban 
különbözik, hogy az eseményeknek csak egy jel
lemző mozzanatát, tehát csak egy jelenetet mutat 
be, mint pl. a »Hadnagy uram« Gyulai Páltól. 
Regen, folyó Bajorországban a Cseherdőben ered, 

fekete és fehér R. néven a Dunába folyik. 
Regeneratio (lat.), megújulás, ujrafejlődés, pótlás. 

Regenerálni (lat.), valamely anyagot, ha bizonyos 
czélra történt használás után megromlott, átválto
zott, ismét használható állapotba hozni, pl. a barna
követ a chlorfejlesztés után stb. 

Regeneratív fűtés, a légszeszfűtés (1. e.) egyik 
neme, melynél a gázokat és a levegőt az elvonuló* 
égési termények által felhevített r e g e n e r á t o r o 
kon (rácsosán állított téglákkal tele rakott kama
rák) keresztülvezetik. 

Regeneratív lángzó, I. légszeszvilágitás. 
Regenerátor, 1. regeneratív fűtés. 
Régens (lat), azon államfő elnevezése, a ki a főha

talmat a törvényes uralkodó akadályoztatása v. kis
korúsága alatt az alkotmány alapján, tehát nem 
mint hivatalnok kezeli (most pl. Bajorországban); r.-
ség, maga a regensi tisztség; több r.-ből álló testü
let (most péld. Szerbiában). 

Regensburg, város Bajorországban a Duna m.. 
37.567 lak., porczellán-, czeruza-, dohány-, bőr-, 
aczéláru-, fayence-gyártás, nagy sörfőzés, hajóépí
tés, élénk kereskedelem. A középkori színezetű vá
ros kiválóbb épületei: Szt Péter gót székesegyház. 
(1275—1534. épült), városház, hol számos német 
birodalmi gyűlés tartatott, Thurn-Taxis herczeg pa
lotája, az egykori Szt. Emmeran birodalmi apátság 
(alap. 652.) épülete, az »arany kereszt« fogadó régi 
épülete, királyi nyaraló; közelében a Walhalla (1. e.). I 
A római Castra Regina, az Agilolfingok alatt Bajor
ország fővárosa, püspöksége 739. alap. 

Regény, r o m á n , napjaink leggazdagabb és leg
olvasottabb irodalmi műfaja, nagyobb terjedelmű 
elbeszélés, melynek tárgyát egy személynek (a re
gény »hős«-ének) v. családnak élettörténete képezi;, 
czélja az élet eseményeit, az ember lelki világát 
összefüggő mese keretében lefesteni, s ritkán hiány
zik belőle vmely szerelmi történet, de e mellett bele
játszhatnak a legtartalmasabb eszmék, az állam, 
vallás, társadalom, művészet stb. legfontosabb kér
dései. Hangja lehet vidám v. komoly, kimenetele.-
tragikus v. szerencsés. Két főfaja: 1) a t ö r t é n e t i 
r., mely tárgyát és alakjait a múltból veszi, főkelléke 
a hű korfestés; nálunk Walter Scott mintájára Jósika. 
Miklós alapította meg s kiváló művelői: Kemény 
Zsigmond, Eötvös, Jókai stb.; egyik alfaja az ar-
c h a e o l o g i a i r., melynek legnevezetesebb művelője 
Ebers György; 2) a t á r s a d a l m i r., melyben az. 
iró az egykorú társadalom viszonyait, törekvéseit, 
jellemző alakjait festi; nálunk az első számot tevc> 
kísérlet e nemben Fáy »Bélteky-háza« (1834.) volt,, 
legjelesebb s legnépszerűbb r.-irónk Jókai Mór, mig, 
az ujabbak közül Tolnai Lajos, Pálffy Albert, Abo-
nyi Lajos, B. Bajza Lenke, ifj. Ábrányi Kornél, Csiky 
Gergely, Gyarmathy Zsigáné, Bródy Sándor, Kabos-
Ede stb. érdemelnek említést. Elméleti dolgozatok: 
Bajza József, A regény-költészetről (Kritikai Lapok),. 
P. Szathmáry Károly, A r. feladata, Kisf.-Társ. Év-
lapjai, Uj foly. VI., Kemény Zsigmond, Eszmék a r. 
és dráma körül (Tanulmányai közt), Beöthy Zsolt,, 
A szépprózai elbeszélés tört. a régi magy. iroda
lomban, 2 köt. (1886-87.) . 

Regényes, 1. romantikus. 
Regesták (lat.), okleveleknek időrendben össze

állított jegyzéke, az egyes oklevél keltének stb.. 
megjelölésével s tartalma rövid kivonatával. 

Régészet v. m e s é s z e t , a különböző népek regéinek. 
v. meséinek összehasonlításával foglalkozó tan. 

Régészet, 1. archaeologia. 
Régészeti és Embertani Társulat, 1. Archaeologia.. 
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Reggio (redzso), 1) olasz tartomány (azelőtt her-
czegség), ter. 2169 km2, 300.000 lak. Főhelye Reggio 
51.000 lak. Selyemipar, püspökség, székesegyház. — 
2) R. olasz tartomány Calabriában, ter. 5174 km2, 
400.000 lak. Főhelye R. a messinai tengerszoros m. 
40.000 lak. Kikötő, érsekség. 

Regicida (lat.), királygyilkos; Francziaországban 
a restauratio alatt igy nevezték mindazokat, kik 
mint a convent tagjai 1793. XVI. Lajos kivégzésére 
szavaztak. 
Régi dal, régi dal, régi dicsőségről! Fényes nap

nak ragyogása rózsafelhős ég£ől. Világverő Mátyás 
sirján még a virág zöldül, S a dicsőség hova tűnt el 
a szép magyar földrül? Egy dal kezdete Jókai »Dó-
zsa György* ez. drámájában. — »Régi dal régi gyü-
;ölségről« Rákosi Jenő egy színmüvének czime. 
Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban? 

Századok ültének el, s te alattok mélyen enyésző 
Fénynyel jársz egyedül . . . Vörösmarty »Zalán fu-
tásá«-nak kezdete. 

Régié (francz., rezsi), általában a pénzügyi köz
igazgatás, kül. pedig egyes állami bevételek, mint a 
sóból, dohányból folyó bevételek kezelése; költség, 
kezelési kiadás. S a j á t r.-ben kezelni, házilag ke
zelni, ellentétben a bérbeadással. 
Régime (francz., -zsím), uralom, életmód, diéta. 
Regiment (lat.), ezred; uralom. 
Reginam occidere nolite timere, bonum est, si ont-

ttes consenserint, ego non contradico, — a királynét 
megölni nem kell félni, jó, ha mind beleegyeznek, én 
nem ellenzem. A hagyomány szerint ezt a választ 
adta János esztergomi érsek Bánknak és társainak, 
midőn ezek a Gertrúd királyné meggyilkoltatásá
nak tervét közölték vele. Az írásjeleket (vesszőket) 
azonban másként is el lehet helyezni, s akkor a mon
dat ellenkező értelmet nyer: Reginam occidere nolite, 
timere bonum est, si omnes consenserint, ego non, 
contradico = a királynét megölni nem kell, félni jó, 
ha mind beleegyeznek, én nem, ellenzem. 

Regio (lat.), tartomány, vidék, táj; légréteg. 
Regiomontanus, családi nevén M ü l l e r József , 

német mathematikus, szül. 1436. jun. 6. Königsber-
gában Würtzburg m., Bécsben tanult, 1461. a pápa 
felszólítására Rómába, később Mátyás meghívására 
hazánkba jött, hogy a királyi könyvtárban levő gör. 
kéziratokat rendezze, 1474. IV. Sixtus pápa hivta 
magához Rómába a naptár javítása végett, hol t 
1476. jul. 6. Tökéletesítette a betűszámtant, a három
szög- és erőműtant; ő kezdte használni az égbolt lát
szólagos mozgását a csillagászatban időmértékül. 
Régiségtan, archaeologia (1. e.). 
Régiségtár, 1. múzeum. 

Regisseur (francz., -zsisszőr), színházi rendező. 
Register (lat.), jegyzék, kül. a könyvben előforduló 

czikkek betűrendes tartalomjegyzéke. 
Register tonna, Belgiumot és Portugált kivéve 

Európában általánosan, továbbá É.-Amerik. és Chi
leben használt hajóürmérték = 100 angol köbláb = 
2'882 m». 
Registrálni (lat.), bejegyezni, lajstromozni, r . -ator , 

iktató; r . -a tu ra , iktatóhivatal. 
Réglement (francz., -man), szabályzat, előírás. 
Régmúlt, 1. plusquamperfectum. 
Regnault (renyó) H e n r i k V ik to r , franczia phy-

sikus és vegyész, szül. 1810. jul. 21. Aachenben, 
1854. a hires porczellángyár igazgatója Sévresben, 
1840 óta a vegytan és természettan tanára Parisban ;• 
t u. o. 1878. jan. 19. Századunk egyik legjelesebb 

természettudósa, fontos vizsgálatokat tett a vegytan 
és a hőtan stb. terén. Számos művet irt. 
Regnicolaris bizottság, országos bizottság, or

szágos érdekű ügyekben a törvényhozó testület 
mindkét házából kiküldött bizottság, minő ez idő 
szerint a fiumei kérdés ügyében van ki küldve. 

Regnitz, folyó Bajorországban a Rednitz és Pegnitz 
egyesüléséből támad, Bamberg m. a Majnába felyik. 
Regnum (lat.), uralom; királyság; r . -ná ln i , 

uralkodni. 
Regnum Marianum, M á r i a o r s z á g a , igy nevez

ték a régi egyházi irodalomban, főleg a XVIII. szá
zadban Magyarországot annak a hagyománynak 
kifolyásaként, hogy halála előtt Szt István az orszá
got Mária oltalmába ajánlotta. 

Regöly, község Tolna m., 2499 lak. 
Regősök, régi dalnokaink, 1. énekmondók. 
Regressivus (lat.), visszafejlődő, hanyatló. 
Regressus (lat.), visszatérés, visszalépés, vissz

kereset. 
Regula (lat.), szabály; r.-ris, szabályos, szabály

szerű, tiszta; r .-ázni, szabályozni, adósságot fizetni. 
Regula falsi (lat.), azon mennyiségtani szabály 

neve, melynél valamely értéket ugy számítunk ki, hogy 
helyette egy tetszés szerinti értéket veszünk fel, s az 
evvel kiszámított, esetleg hamis értéket viszonyba hoz
ván, a kapott külömbségget javítjuk a felvett értéket. 

Regulamentum Illyricum (lat.), Mária Teréziának 
a szerbek politikai és egyházi jogait szabályozó, 
1771. jul. 20. kelt rendelete, mely a szerb metropo-
lita világi hatalmát megszüntette, a szerbeket a me
gyei és városi hatóságok utján a m. kir. udvari kan-
czellária alá rendelte s a congressus összehívásai
nak jogát királyi engedélytől tette függővé. 

Regula multiplex (lat.), a többszörös arányok tör
vényén alapuló számtani megoldó művelet szabályai
nak neve (1. hármas szabály). 

Regulares (lat.), igy nevezi a kath. egyház a szer
zetesrendeket, melyek tagjai fogadalommal kötelezik 
magukat a szerzetesi szabályok (reguláé) követésére. 

Regulativum (lat.), szabályzat, szabályrendelet. 
Regulator (lat.), szabályozó, sz. készülék, különö

sen gépeknél az egyenletes járat eszközlésére. 
Regulus M a r c u s At i l ius , római hadvezér, győ

zelmesen harczolt a karthágóiakkal, kik azonban 
végre elfogták s Kr. e. 250. Rómába küldték, hogy 
ott a békét közvetítse számukra. R. azonban otthon 
csupán hazája érdekeire gondolva a háború erélyes 
folytatását ajánlotta, másrészt az ellenségnek tett 
esküjét megtartva visszatért Karthágóba, hol kivé
gezték. 

Regulus, régi elnevezése a redukáló hatású tűzi 
folyamatoknál képződő fémszemcséknek, pl. réz re
gulus; más értelemben magának a tisztán előállított 
fémnek a neve, pl. antimon regulus = fémantimon. 

Reguly An ta l , nyelvész és utazó, szül. 1818. Zir
czen, Veszprém m., 1839—47. bejárta Oroszország 
északi vidékeit s a finn-ugor törzsek (szamojédok, 
cseremiszek, mordvinok, csuvasok) körében fontos 
nyelvtud. anyagot gyűjtött. Ez utazásáért »az észak 
Körösi«-jének nevezték, f 1858. aug. 23. Bpesten. 
Dolgozatait nagyrészt halála után adta ki a magyar 
tud. Akadémia, melynek tagja volt. 

Rég veri már a magyart a teremtő: Azt sem tudja, 
milyen lesz a jövendő. P e t ő f i : Rég veri 

Rehabeam, zsidó király, Salamon fia és utóda, 
953—935. Kr. e. uralkodott; alatta oszlott a zsidó 
birodalom Juda és Izrael királyságokra.. 
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Rehabilitálni (lat.), vkinek becsületét, jó hírnevét 
visszaadni, ismét elismerni. 

Rehó, község Szeben m., 1890 lak. 
Reiboldsgrün, klimatikus téli gyógyhely, Zwickau 

szászországi kerületben, 660 m. a tenger sz. f. 
Reichemberg Z s u z s a n n a , franczia színésznő, 

szül. 1853. szept. 7. Parisban. 1868. lépett fel elő
ször a Théátre-Francais-ban, melynek 1872 óta 
tagja. Naiv szerelmes szerepekben jeles. 

Reichenau, 1) sziget a Boden tóban (Untersee) 
Baden nagyherczegségben, egykor hires benczés-
apátság (724—1803), bortermelés; — 2) város Cseh
országban, 4000 lak. Posztógyárak; — 3) regényes 
fekvésű helység, 7400 lak., a Semmeringnél, 481 m. 
magas, a bécsiek kiránduló helye; — 4) iparüző falu 
Szászországban, 6000 lakossal. 

Reichenbach, 1) K á r o l y báró, német természet
tudós, szül. 1788. febr. 12. Stuttgartban, 1821 óta 
nagyarányú technikai berendezéseket és uj iparága
kat alapított, felfedezte a kreosotot, paraffint és az 
>od«-nak (1. e.) nevezett rejtélyes természeti erőt; 
t 1869. jan. 10. Lipcsében. Számos szakmíívet irt. — 
2) G o t t l i e b L a j o s , német botanikus és zoológus, 
szül. 1793. jan. 8. Lipcsében, 1820. tanár Drezdá
ban, önálló növényrendszert alapított; f 1879. már-
czius 17. Számos növénytani művet irt. 

Reichenbach, 1) város Boroszló porosz kormány
kerületben az Eulen hegység lábánál, 8000 1. 1813. 
jun. 14—15. Anglia- Orosz- és Poroszország szövet
sége I. Napóleon ellen; — 2) város Szászországban, 
21.000 1., a szász gyapjuáru-gyártás egyik főhelye, 
élénk kereskedelem. 

Reichenberg, város Csehországban a Neisze m., 
31.000 lak. Ausztria legelső gyárvárosa posztóban 
és gyapotárukban. 

Reichenhall , város és fürdő Felső - Bajorország
ban a Salzach m., 4000 lak. Sófőzés a rómaiak 
kora óta. 

Reichenhaller K á l m á n , főreáliskolai tanár, szül. 
1S52. Bsdapesten, 1880 óta a Budapesti V. ker. áll. 
főreáliskola tanára, vegytani műveket irt. 

Reicher József , tábornok, szül. 1834., a közös 
hadseregben 1859. százados, 1890. zágrábi, 1891. 
innsbrucki hadtestparancsnok. 

Reichshofen, város Alsó-Elzászban, a francziák e 
város után nevezik a ivörthi csatát (1870. aug. 6.). 

Reichsrath (ném.), birodalmi tanács (1. e.). 
Reichstadt , város Csehországban, 3000 lak. R.-i 

h e r c z e g , I. Napóleon egyetlen fia, II. Napóleon (Le.). 
Reichstag (ném.), birodalmi gyűlés (1. e.), a német 

parlament. 
Reid T a m á s W e m y s s , angol iró, szül. 1842. 

márcz. 29. Newcastleban; 1870—87. lapszerkesztő; 
azóta főleg életrajzi műveket s néhány regényt irt. 

Reims (rénsz), város Marne franczia departement-
ben a Verle m., 98.000 lak. Érsekség, gót székes
egyháza (XIII. szdban épült) 1179—1824 a franczia 
királyok koronázó helye; pezsgőgyárak, gyapotipar. 
Római diadalkapu. 

Reinach József , franczia politikus, szül. 1856. 
szept. 30. Parisban, jogot végzett, csakhamar a po
litikai pályára lépett, 1877. a »Républíque Fran-
caise« munkatársa, 1881., mikor Gambetta miniszter
elnök lett, őt tette cabínet-főnökévé. Gambetta visz-
szalépése óta a Républ. F. hírlap igazgatója és a kép
viselőház tagja. Számos politikai művet irt és kiadta 
Gambetta politikai beszédeit. 

Reine (francz.. rén), királyné. 

Reineke Fuchs, németalföldi eredetű állateposz, 
a XIII. szdból, mely a róka csínjeit tárgyalja s me
lyet 1498. átdolgoztak alnémet nyelvre. Goethe 1794. 
nagy művészettel újjá alakította. 

Reinerz, város Boroszló porosz kormánykerület
ben a Weistritz m., 4000 1. Közelében a r.-i fürdő, vas
tartalmú gyógyforrásokkal és savógyógyintézettel. 

Reinkens J ó z s e f H u b e r t , theologus, a német 
ó-katholicismus vezetője és püspöke, sz. 1821. márcz. 
1. Burtseidban, 1857. Boroszlóban a theol. tanára, 
ezen állásától felfüggesztették, mert a vatikáni zsi
nat ellen foglalt állást, mire az ügynev. ó-katholi-
kusok püspökké választották. 
Reinlánder V i l mo s báró, tábornok, szül. 1829., 

mint hadnagy 1848/9. a magyarok ellen harczolt, 
1874—77. Rudolf trónörökös katonai tanára, 1889. 
táborszernagy, 1891. hadtestparancsnok Gráczban.. 

Reis (többesben, egyesben reál vagy rei), portugál-
és brazíliai számadási pénz, rézből, ezüstből és 
aranyból; az 1854 óta az aranypénzdarabok 916!

 ;: 
finom aranyból készülnek, 1000 r. = 1 milreis; 
10.000 r. — 1 korona = 2 frt 27 kr. aranyban. 
Reischl K á r o l y (szörényi), építész, kir. főmérnök, 

a pestmegyei államépitészeti hivatal főnöke, szül. 
Budapesten 1842. márcz. 20. Tanulmányait a József-
és bécsi műegyetemen végezte, 1862. állami szolgá
latba lépett, 1872. kir. mérnök, 1880. kir. főmérnök, 
1882. hivatalfőnök. Az állami építkezések körül nagy-
tevékenységet fejtett ki. A főbb épületek, melyeknél 
mint tervező és építésvezető működött: lipótmezei 
orsz. tébolyda, gödöllői várkastély átalakítása, föld
rengés által megrongált jászberényi templom és zág
rábi pénzügyi épületek, angyalföldi orsz. ápolda, 
budapesti és lugosi megyeházak, központi honvéd
ségi ruharaktár, II. ker. pénzügyi palota, a budai 
várkerti és uj egyetemi építkezések, királyi opera
ház felülvizsgálásánál stb. Elnöke a II. ker. országúti 
iskolaszéknek, a kőműves-, kőfaragó- és ácsmesterek 
képesítését vizsgáló bizottságnak, fővárosi bizottsági 
tag stb. A középitészet terén szerzett érdemei elis
meréséül a Ferencz József-rend lovagkeresztjét nyerte. 

Reis-efendi, a török külügyminiszter. 
Reiszig Ede, kereskedelelmi miniszteri államtitkár, 

szül. 1848. jun. 5. Kámonban, Vas m., hazai és kül
földi egyetemeken hallgatta a jogot és az államtudo
mányokat, melyekből Heidelbergában szerzett tudori 
oklevelet. 1869. Vasmegye tiszt., 1871. első aljegy
zője, 1875. főjegyzője, 1883. alispánja, 1890. Békés 
megye főispánja, 1892. szept. keresk. államtitkár. 

Reiter (reiteretur rövidítése), ismételtessék. 
Reiteratio (lat.), ismétlés. 
Reitter J á n o s , orsz. képv., jogot végzett, Magy.-

Óvárt ügyvédkedik, 1892 óta orsz. képviselő. 
Reizner J á n o s , történetíró, szül. 1847. jan. 2ö. 

Szegeden, jogot végzett, 1871. ügyvéd, 1872. városi 
aljegyző, 1875. főjegyző Szegeden, 1876. az orsz. 
kiállítás rendező bizottságának, továbbá a Dugonics 
szoborbizottságnak jegyzője, 1882. a szegedi Somo
gyi-könyvtár (1. e.) igazgatója. Irt számos hírlapi 
czikket és tört. tanulmányt a szakfolyóiratokba. Fő
műve: A régi Szeged (eddig 2 kt). A koronás arany 
érdemkereszt birtokosa s a Ferencz József-rend lov. 

Réja, székely szó, regét jelent. 
Rejtett szók, 1. rejtvények. 
Rejtvenőszők, 1. kriptogam növények. 
Rejtvények v. r e j t e t t szók , találós mesék, oly 

feladatok, melyek vmely gondolatot v. szót elmés 
magyarázat, gyakran csak szójáték alá rejtenek. Le-



IÍEKA HEGYSÉG -•— RÉMESE 
===== 1473 = = = = = 

H 

hétnek szó-, t ag - és betü-r . Szó-r. a palindroma 
(1. e.), tag-r. a charade, mely a szót egyes tagjaira 
bontva értelmezi (pl. kan, dal, ló: kandalló); betü-r. 
a logogriph (1. e.). 
Réka hegység, a Bilo hegység (1. e.) másik neve. 
Rékas, község Pest m., 3901 lak. 
Rekedtség, raucedo, többnyire heveny v. idült gé

gehurut következménye; ha sokáig áll fenn, komoly 
gégebántalmakra (fekély, daganat) szolgáltat gyanút. 
Rekesz, diaphragma, a gerinczoszlopon eredő, a 

bordákon tapadó izom, mely a mellürt a hasürtől 
elválasztja s belégzésnél tágítja, kilégzésnél szűkíti. 
Az aorta vmint a bárzsing számára, melyek rajta át 
haladnak a hasürbe, külön nyiiással bir. 

Rekesztő halászat, a czégével, vejszével, varsával 
űzött halászat. 
Rekettye, genista, növény a pillangósak (papilío-

naceae) rendjéből. A fes tő r., g. tinctoria, fél m. ma
gas cserje, júliustól augusztusig virágzik, hegyeken 
nő. Sárga folyadékot rejt magában, mely a benge-
s á r g a festéket szolgáltatja. Virágja hashajtó, magva 
hánytató hatású. 
Reketyefalva, község Hunyad m., 1595 lak. Régi 

várromok. 
Reklám, 1. réclame. 
Rekruta (francz.), r e g r u t a , ujoncz, az éppen be

állott katona az egyenkint való kiképeztetés után a 
csapatba való áthelyezésig. 
, Relais (francz., relé) olyan berendezés, melynek segé
lyével esetleg nagyobb távolságban levő helyen bi
zonyos hatást lehet létre hozni; pl. a Morse-féle 
távírógép, mely a távirási jeleket irja le az áram ha
tása folytán létre hozott elektromágnes segélyével. 

Relata refero (lat.\ elmondom, a mit hallottam, 
hallomás szerint mondom el (azaz a nélkül, hogy 
igazságáért jót állanék). 
Relatív (lat.), viszonylagos, viszonyított, a mi csak 

viszonylagosan áll, ellentétben az absolut-\.&\. 
Relaxatio (lat.), a szövetek ellazulása. 
Relegatio (lat.), elcsapás, elutasítás; tanintézetből 

való kizárás. 
Releváns (lat.), lényeges, jelentékeny, fontos. Rele-

vaiio, megkönnyítés, kötelezettség alól felmentés. 
Relief (francz., olasz, rilievo), dombormű (1. e.), 

r. gép, Collas által 1830. feltalált gép dombormű-
veknek utánzására rézmetszet v. kőnyomatu vésés 
által; r . - n y o m á s , írásnak, díszítésnek stb nagyobb 
felületen domborúan való előállítása. 
Religieuse (francz., relizsiőz), Francziaországban 

gyártott fehér, könnyű szövet apáczaruházatra. 
Religio (lat.), vallás, istenfélelem; r.-osus, vallá

sos; papi személy; r.-siias, vallásosság. 
Reliquia (lat.), maradvány, ereklye (1. e.); reliquia-

rttim, ereklyetartó. 
Relle Iván , hírlapíró, szül. 1861. márcz. 9. Győ

rött; ott és Bpesten végezte tanulmányait. 1878. a 
győri Hazánk, 1880—85. a Pesti Napló, azóta a 
Nemzet belmunkatársa. Még 1878. adták elő (mű
kedvelők) Győrött >Árvalányhaj«, 1890. a bpesti 
népszínházban pedig ><Fityfirity« czimű népszínmű
vét, 1892. u. o. »Márczius 15.« ez. drámai költe
ményét. 

Rém, község Bács-Bodrog m., 1349 lak. 
Remagen, város Koblenz porosz kormánykerület-

beh a Rajna m., 4000 lak. A régi Rigomagum, római 
régiségek. 

Remak R ó b e r t , német orvos, szül. 1815. jul. 26. 
Posenben, 1859. tanár Berlinben; f 1865. aug. 29. 

Kissingenben. Számos, főleg az ideggyógyászatra, 
vonatkozó művet irt. 
Remanens (lat.), visszamaradt; r. m á g n e s s é g , 

az áram megszakítása után vmely elektromágnes 
vasmagvában visszamaradt mágnesség. 

Remanentiális föld, maradványföld (1. e ). 
Remarcabilis (lat.), megjegyezni való, figye

lemre méltó. 
Remarque (francz., -mark), megjegyzés. 
Rembours (francz. ránbur), az előre kiadott költ

ség, felszámítása, beszedése, a beszedett váltó el
lenértéke. 

Rembrandt (tkép. R. H a r m e n s z v a n Ryn), híres 
németalföldi festő, szül. 1606. jun. 15. Leidenben, 
1630 óta Amsterdamban; f 1699. okt. 8. A német
alföldi festőiskola mestere; a történeti, valamint az 
arczképfestés terén remekműveket alkotott; a színe
zésben a fény és árnyék csodás alkalmazása tekin
tetében utolérhetetlen. Főművei: Tóbiás családja 
(1637. festette, 1754 óta Parisban), Izsák feláldo
zása (Pétervár), a törvénytáblákat összetörő Mózes, 
Simson, Zsuzsána, Dániel (Berlin) stb., továbbá R. 
saját arczképe, első szép nejéé Uylenburgh Saskiáé; 
tájképek, mesteri rézkarezok (Krisztus mint gyer
mekbarát, Lázárus feltámasztása stb.). A bpesti or
szágos képtárban is több műve van. 

Remedium (lat.), gyógyszer; jogorvoslat; a nemes 
fémpénz teljes és tiszta súlyából törvényesen meg
engedett hiány, a pénzből törvény engedélyével 
hiányzó arany v. ezüst mennyiség. 

Remek, 1) régi nyelvünkben: darab, pl. Ereszte r. 
ónot ő szájába (Bécsi cod.), Egy r. húst ellopának a 
szatyorból (Pesti Gábor); 2) kiváló gonddal készí
tett iparczikk, mely a készítőt a czéhbe való fel
vételre képesítette s mesterré avatta, mikor is az 
illető r e m e k e l t , 1. remekmunka; 3) a maga nemében 
kitűnő, klasszikus (1. e.) becsű mű v. alkotás (mű
remek) . C z i g á n y - r . , kontár munka. 

Remekírók, k l a s s z i k u s o k , vmely nemzetnek 
azon irói, kik az emberi és nemzeti szellemet, az 
erkölcsi életnek igazságait oly formában s oly nyei-
ven fejezték ki, mely újnak, eredetinek s mégis min
denki által érthetőnek tetszik. 

Remekmunka, mesterremek, finomabb szakmunka, 
melylyel a czéhrendszer idejében azon mesterlegény, 
ki önálló mester akart lenni, szakképzettségét iga
zolni tartozott. Rendesen a czéhlevélben volt meg
határozva, minőnek kell lennie. 

Reményi, 1) Ede, hegedűművész, szül. 1829. jul. 
15. Miskolczon, otthon és Bécsben képezte ki magát, 
a szabadságharcz idején már jeles művész, azután 
külföldre menekült, 1855. Viktória angol királynő 
magánzenekarának első hegedűse, 1869—71. a nem
zeti színháznál működött; 1875 óta ismét külföldön, 
Parisban és Amerikában él; 1891. Budapesten és a 
vidéken művészi körutat tett s nagy sikert aratott; 
Zeneszerzeményei is vannak. A Petőfi-szobor költ
ségeinek nagy részét hangversenyeivel ő gyűjtötte 
össze. — 2) Ede, tanár, szül. 1861. Chicagóban, 
Amerika. Előbb Pancsován, jelenleg Budapesten, 
főgymnasiumi tanár. Irt classica-philologiai czik-
keket. 

Rémese, intestinum colon, a bélnek a vakbél és a. 
végbél között elhelyezett részlete. A jobb vesétől a 
májig felfelé halad (colon ascendens, felhágó r.), az
után harántul megy át a bal oldalra (colon trans-
versutn, haránt r.) s végre a lép alsó részén lefelé 
tartva (colon descendens, lehágó r.) a végbélbe megy át. 
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Remete Géza , orsz. képv., szül. a negyvenes 
években Zalamegyében. Ügyvéd, többször képviselő, 
1892. is megváíasztatott. 
Remete, 1) község Alsó-Fehér m., 1927 lak.; — 

2) község Bihar m., 999 lak Régi ref. temploma be
cses műemlék; — 3) község Temes m., 1340 lak.; — 
4) (Felső-), község Ungh m., 443 lak. Vashámor; — 
5) község Zágráb m., 1425 lak. 
Remete-Mária, 1. Mária-Remete. 
Remetemező, község Szatmár m., 1410 lak. 
Remete-Szent-Pál, 1. Pál. 
Remetinec, község Várasd m., 1232 lak. 
Remijia, növény a rubiaceák rendjéből. A r. pur-

dicana és r. pedttnciilata Braziliában szolgáltatják a 
china cuprea nevezetű kina-kérget. 

Remington-puska, 1. puska. 
Reminiscentia (lat.), visszaemlékezés; vmely mű

ben oly gondolat v, fordulás, melyet ez iró önkény
telenül máshonnan vett. 

Reminiscere (lat. emlékezzél meg!), a böjt második 
vasárnapja, a latin mise (25, 6 zsolt.) kezdőszavai 
után elnevezve. 

Remiremont (remírmón), város Vosges franczia 
departementben, 8000 lak. Közelében Parmont és 
Savoniére erődök. 
Remis (francz. -mi), játékban (kül. sakknál) a. m. 

el nem dőlt játszma. 
Remise (francz., römiz), kocsiszín, küldemény, vál

tóküldemény. 
Remisier (francz., remizjé), oly egyén, ki a tőzsde

ügynök v. bankház részére ügyfeleket szerez, közvetít. 
Remissio (lat.), visszaküldés, elengedés, a láz 

alábbhagyása. 
Remittálni, küldeni, visszaküldeni, a vett áru ellen

értékét (főleg váltó utján) kiegyenlíteni; remütens, 
a váltón a kibocsátón és elfogadón kívül szereplő 
első aláíró, rendelvényes. 
Remittens (lat.), alábbhagyó ;febris r., alábbhagyó 

láz (I. láz). 
Remonda, 1. remonte. 
Remonstrálni (lat.), ellenérveket emelni, viszont

érvelni; remonstratio, viszontérvelés. 
Remonte (francz. -mont), katonai czélokra avatott 

ló, melyet egy ideig külön telepen (csikótelep) gyako
rolnak be, mielőtt a csapathoz kerül szolgálatra. * 
Remontoir (francz., römontoár), felhúzó, a róla el

nevezett kulcs nélkül felhúzható óránál a felhúzásra 
szolgáló berendezés. 

Remorqueur (francz., -kör), vontató hajó v. uszály
hajó; r e m o r q u i r o z n i , vontatni. 

Rémregény, igy szokás nevezni azon regényeket, 
melyek borzalmasabbnál borzalmasabb történetek
kel igyekeznek az olvasók képzeletét felizgatni. 

Remscheid, város Düsseldorf porosz kormánykerü
letben, 40.000 lak. Nagy aczcl- és vasipar. 

Remunerálni (lat),megjutalmazni; r.-atió, jutalom, 
külön dij. 

Rémuralom, t e r r o r i s m u s , az az uralom, mely 
kegyetlen intézkedéseivel a polgárokat megfélemlí
teni törekszik; kül. igy nevezik a jacobinusok (1. e.), 
uralmát Francziaországban 1793. tavaszától 1794. 
jul. 27-ig, Robespierre (1. e.) bukásáig. 

Remus, Romulus ikertestvére. 
Rémusat, 1) K á r o l y gróf, franczia publicista és 

államférfiú, szül. 1797. márcz. 14. Parisban, ügyvéd 
lett, 1840. belügyminiszter, 1845. az akadémia, a 
februári forradalom után a törvényhozás tagja, 1851. 
decz. 2. elfogták és kiutasították, 1852. visszatért, 

1871. aug. 2-ától 1873. máj. 24. külügyminiszter; 
t 1876. jun. 6. Parisban. Bölcsészeti műveket, szá
mos életrajzot és drámát irt. — 2) Pá l gróf, Károly 
fia, szül. 1837. nov. 17. Parisban, 1857. a »Journal 
des Débats« társszerkesztője, 1871. a nemzetgyűlés, 
1876. a képviselőház, 1879. a senatus tagja. Kiadta 
nagyanyja, M a d a m e de R. (f 1821.), Jozefin csá
szárné udvarhölgye, emlékiratait és levelezéseit. 

Ren (lat.), vese; r. migrans, vándorvese. 
Renaissance (francz., -nészánsz), újjászületés, 

megújhodás; kül. értjük alatta a XV. szdban kez
dődő azon időszakot, midőn az ó-kor irodalmi emlé
keinek tanulmányozása, fontos találmányok és felfe
dezések következtében a tudományok és művészetek 
uj életre ébredtek s főleg a művészet indult nagyszerű 
virágzásnak. L. még humanismus. — M a g y a r 
n e m z e t i r., az irodalomban az 1772-ben, a politikai 
életben Széchenyi István gróf fellépésével és az 1825. 
országgyűléssel kezdődő korszak. 

Renaissance építészet és stilje. A r. építészet a 
XV. szdban Olaszországban keletkezett és a XVI. szd 
elején Magyar-, Franczia-, Német-, Spanyolország
ban, Németalföldön stb. elterjedt; az olasz r. azon
ban sokoldalúságával és műveinek szépségével 
messze kiemelkedett a belőle levezetett stílek közül; 
leginkább megközelíti a franczia r. — A középkor 
végén az építőmesterek a korszellemnek megfelelően 
a római ókor klasszikus formáihoz fordultak és elébb 
díszítési, utóbb szerkezeti szempontból az építésze
tet teljesen átalakították. Igy keletkezett a r. stíl, 
mely, bár soha sem tagadja meg az antikból való 
eredetét, mégis teljesen önálló jelleget nyert. Az uj 
kor szelleme az egyéniség érvényesülésének kedve
zett, s igy a művészet is individuálissá lett és a nagy 
művészek, mint Brunellesco, Bramante.Raffael, Michel
angelo, Palladio stb. egyénisége mind megannyi stíl-
változatban nyilvánul. Ellentétben a görög és gót 
stíllel a r.-ban hiányzik a szerkezet és díszítés közti 
tiszta összefüggés s a súlypontot az egyes részeknek 
és az egésznek szép kiképzésére fekteti. Ezen czélra 
felhasználja a különféle művészeteket, s majdnem 
minden építményénél építészet, szobrászat és festé
szet teljes összhangzásban működik. A r. stil a szer
kezeti és díszítési formák gazdag készletével képes 
volt a kor minden igényéhez alkalmazkodni, s egy
aránt érvényesülhetett az egyházi, vlmint a világi 
építészetben, különösen a palotaépitésben. A r. 3 
korszakra oszlik: 1) k o r a i r. (1500-ig, megalapítója 
Brunellesco), csak lassankint szabadul fel a középkor 
befolyása alul és az ókori formákat a középkoriakkai 
összeegyeztetni törekszik. Műveit, melyeknek legki
válóbbjai Flórencz. Siena, Velencze stb. palotái, v. a 
hatalmas szilárdság kifejezése v. a díszítés kimeritet-
hetetlen gazdagsága jellemzi; — 2) r. v i r á g z á s a , 
a XVI. szdban, a tisztán építészeti szempont kerül 
tulsűlyra a diszitéssel szemben, az ókori építészetnek 
az oszlop-, gerendázat- «,s boltozatépitésben jelent
kező erőteljes vonalait utánozza és különös súlyt 
helyez a tér kiképzésére. A szd 2. felében Vjgnola, 
Palladio, Bramante stb. befolyása alatt az antiknak 
közvetlen utánzása jelentkezik és a stil mindinkább 
egyforma, szigorú jelleget ölt; — 3) k é s ő i r. (1600— 
1800.) v. barokkstil (1. e.). — A r. építészet hazánk
ban is, főleg Mátyás király alatt virágzott, ki több 
kiváló olasz épitészszel állott összeköttetésben; Chi-
menti Camicia és Cellini Baccio, mint a király építő
mesterei említtetnek. Bonfini és más egykorú iró di
cséri az ezen időből való építéseket, de.a mit Mátyás 
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alkotott, mind elpusztult az utána következő viszon
tagságos időben. A megmaradt r. építési maradvá
nyok között legkiválóbb Bakócz Tamás bibornok-
érsek által 1507. Esztergomban épített kupolafedésü 
kápolna. (L. Pasteiner Gyula. A művészetek törté
nete. Bpest 1885., — 1. díszítő stíl és építészeti stileK 
ez. mellékletünket.). 

Renaix (-né, Ronse), város Kelet-Flandria belga tar
tományban, 16.000 lak. Posztógyárak. 

Renan E r n ő , franczia író, szül. 1823. febr. 27. 
Tréguierben (Cőtes-du-Nord)k kath. papi pályára 
lépett, melyet azonban később elhagyott; 1860. tudo
mányos czélból Syriában utazott, 1862. a sémi nyel
vek tanára a Collége de France-on, 1863. július 11. 
»Jézus élete« (magyarra fordította Molnár Aladár) 
ez. műve miatt a franczia egyházi hatóság közbelé
pésére meg kellett válnia állásától, 1871. decz. visz-
szahelyezték állásába, 1878. az akadémia tagja, 
t 1892. okt. 2. Főművei: A sémi nyelvek története 
és összehasonlító rendszere, Jézus élete, mely vala
mennyi európai nyelvre le van fordítva és (majdnem 
egész irodalmat támasztott), s folytatása a keresz
ténység első századainak története, Izrael története 
stb. Irt drámai költeményeket s más műveket is nagy 
számmal. A franczia stil mestereinek egyike. 
Renaud (rönó) A c h i l l e s , német jogtudós, szül. 

1820. aug. 14. Lausanneban, 1852 óta jogtanár Heidel-
bergában; f u. o. 1884. jun. 5. Számos köz- és váltó
jogi művet irt. 

Renaudot (-nódo) T h e o p h r a s t , az első hirlap(ga
zette) szerk., szül. 1575. Laudunban, hol 1625-ig 
mint orvos működött. Richelieu meghívására Parisba 
ment s ott 1631. máj. 30. XIII. Lajostól engedélyt 
nyert arra, hogy az országon belül v. kivül történő 
eseményekről híreket közöljön, e híreket kinyomat
hassa és elárusíthassa. Még az nap megjelent a leg
első hirlap a»Gazette«; ára 1 sou volt. 1892. bi
zottság alakult, hogy R.-nak emlékszobrot állítson. 

Renault (renó) Léon K á r o l y , francz. politik., sz. 
1839. szept. 24. Alfortban; előbb ügyvéd, később 
prefet, párisi rendőrfőnök és képv. Több munkát irt. 

Rencontre (francz., ránkontr), véletlen találkozás; 
ellenséges összecsapás, összeütközés. 

Rend, 1) a jog uralma által alkotott társadalmi 
állapot; — 2) a kath. egyházban lévő különös papi 
testületek (szerzetrendek), továbbá a kath. papság 
körében általában fennálló 2 nagy osztály : a felsőbb 
és alsóbb r., melynek igen nagy hierarchiai jelentő
sége van; — 3) régebb hazai jogéletünkben az ural
kodó elemeknek egyes csoportok szerinti szervezete: 
városi, nemesi, papi, főrendi stb.; — 4) érdemrend, 1. 
rendjelek. 

Rendbüntetés, a bíróság által kiszabott fegyelmi 
büntetés, melylyel a bíróság iránti tiszteletlenség 
vagy a tárgyaló teremben való rendetlenkedés bün
tettetik. 

Rendé C a m i l l o S i c i l i a n o di, olasz bibornok, 
szül. 1847. jun. 9. Nápolyban, 1871. lelkész, 1877. 
püspök, 1879. Benevent érseke, 1882. pápai nuntius 
Parisban, 1887. bibornok. 

Rendek, 1. karok és rendek. 
Rendelet, a törvény és szokás után következő téte

les jogi forrás. A törvény után leginkább a r. van 
hivatva a jogrendet szabályozni. A r.-nek akkora 
hatálya van, mint a mekkorát szerzője, illetve ki
bocsátója neki adni képes. A r. olykor a törvény 
módosítására is szolgál s így van tö r v é n y p ó t l ó , 
t . -bontó és t . - m a g y a r á z ó r. A r. érvénye addig 

tart, mig az egy másik ujabb, vele ellentétes r.-tel v. 
törvénynyel hatályon kivül nem helyeztetik. 
Rendelet, ordre, rendelvény, az értékpapír (váltó) 

szövegében megnevezése azon egyénnek ( r e n d e l 
vén yes) , ki az érték felvételére jogosult; a r.-re 
szóló értékpapír csak forgatmány utján adható tovább. 

Rendeletek tára , gyűjteményes vállalat, melyben 
az összes kibocsátott rendeletek foglaltatnák. Ná
lunk a belügyminisztérium adja ki. Hivatalos czime: 
Magyarországi r. t. 

Rendeleti utón, a jogi szabályozás azon módja, 
mely rendeletek által történik. Alkotmányos államok
ban főleg a felelős miniszterek intézkedései történnek 
r. u., azonban magasabb más hivatalnokoknak is 
joguk van rendelkezéseiket r. u. megtenni. 

Rendeletre szóló papir, ellentétben a bemutatóra 
szólóval névre szól és csak forgatmány által továb
bitható. 
Rendelkezés, 1) vmely személy v. dolog felett gya

korolt meghatározott irányú hatalom. A személy-
feletti r. legtöbbször bizonyos szolgáltatás teljesíté
sére v. az egyéni munka igénybevételének jogára 
irányul; — 2) a vevőnek azon joga, melynél fogva a 
meg nem felelő árut az eladónak r.-ére bocsáthatja. 

Rendelkezési alap, azon összeg, melyet a tör
vényhozás az egész kormánynak v. egyes minisz
ternek (miniszterelnök, külügyminiszter) kényesebb 
természetű állami érdekek megvédésére szabad ren
delkezésére bocsát. Ezt az illető miniszter belátása 
szerint használja föl s nem tartozik róla részletes, 
nyugtákkal igazolt számadást tenni, hanem az ösz-
szeg elköltésének főtételeit mutatja be az államszám
széknek. Az összeget magát az országgyűlés törvény 
utján állapítja meg. Nálunk évenkint 200,000 írt 
szerepel e czimen a miniszterelnökség költségvetésé
ben. Felhasználásáról a miniszterelnök rendelkezik. 

Rendelkezési állapot, a hadseregnél alkalmazott 
ideiglenes nyugdíjazás, néha büntetéskép. 

Rendelvény, ordre, rendelet (I. e.). 
Rendelvényes, 1. rendelet. 
Rendes eljárás, a bíróságok előtti írásbeliségen 

alapuló azon eljárás, melynél a bíró nem érintkezik 
közvetlenül a felekkel, hanem azok beadványok utján 
terjesztik elő védekezésüket külön e czélra szolgáló-
pertárban. 

Rendező, 1) ordináta, 1. összrendezők; — 2) szín
háznál az a szakember (rendesen maga is színész),, 
ki az igazgatót a színházi művezetésben támogatja, 
az egyes darabok betanítását, színre alkalmazását 
stb. vezeti. 

Rendez-vous (francz., randevú, menjen . . . v. le
gyen jelen . . .), megbeszélt összejövetel, találka. 

Rendhagyó, a nyelvtanban oly szó, mely ragozás, 
v. képzés tekintetében az általános szabálytól eltér. 

Rendi a lkotmány, az 1848 előtti magyar alkot
mány, melyben csak a kiváltságos rendek tagjai él
veztek politikai jogot. 

Rendjelek v. é r d e m r e n d e k , már a XIV. szdi 
óta a fejedelmek által alapított kitüntetések, akkor lo
vagi, utóbb a közügy terén szerzett más érdemek ju
talmazására; a legtöbb keresztény rend jelvénye a 
kereszt, nem keresztény rendeké a csillag; némely 
érdemrend több osztályra oszolván, az egyes osz
tályok jelvénye is külömbözik. A legrégibb magyar
érdemrend a sárkányrend (1. e.), ma az egyetlen ma
gyar kir. érdemrend a Szent-István rend (1. István r.). 
L. még zászlók, czimerek, rendjelek és érdemrendek, 
színes mellékleteinket I. kt. 
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Rendőr, alsólbku közigazgatási hatósági közeg, 
kinek feladata a közrend közvetlen megőrzésére 
ügyelni. A fővárosban az államrendőrség kebelébe 
tartozó rendőröket a főkapitány nevezi ki s felettes 
hatóságuk a ker. kapitányságok. Csupán a főváros
ban állami, másutt törvényhatósági v. községi közeg. 

Rendőrbiztos, a rendőrség kebelében a közrend
őrök felett álló rendőri közeg. Kényesebb ügyekben 
is eljárhat s vizsgálatoknál is szerepel. Külsőleg 
egyenruhája zubbonyán hordott rozetta különbözteti 
meg a közrendőrtől. 

Rendőri büntetés, a kihágási büntetőtörvény
könyvben (1879: XL. t.-cz) csekélyebb kihágásokra 
szabott büntetés; pénzbüntetés és elzárás, amaz 100 
írtig, emez 8 napig terjedhet. 

Rendőri k ihágás , 1. kihágás. 
Rendőrség és szervezete, az 1881: XX. t.-cz. által 

megalkotott fővárosi államrendőrség működési köré
nek, beosztásának, szolgálati pragmatikájának meg
állapítása. A r. közvetlenül a belügyminiszter veze
tése alatt áll. A r. teljesiti a büntethető cselekmények 
eseteiben az előnyomozást a törvény és az azt pótló 
szabály és gyakorlat szerint; erre nézve a r. kebelében 
külön bűnügyi osztály van. A r.-i szervezet a köz
ponti hivatalból (főkapitányság) és a kerületi kapi
tányságokból áll. A tiszti személyzet: rendőrtaná
csosok, ker. kapitányok, bejelentési hivatal főnöke, 
főkapitányi titkár, fogalmazók, gyakornokok, r. orvo
sok, kezelési tisztek, dijnokok. Fegyelmi hatóságuk: 
első fokon a főkapitány (a főkapitányra a közigaz
gatási bizottság fegyelmi osztálya), másodfokon a 
főkapitány elsőfokú fegyelmi bizottsága, harmad
fokon a belügyminiszter. 

Rendszabály, közigazgatási közegek illetékességűk 
körében kibocsájtott rendelet, kül. pedig magántes
tületek belszervezetéreés működésére vonatkozó sza
bálya. R.-ozás, figyelmeztetés arra, hogy vki a tár
sadalmi életben elfogadott szabályokat megsértette = 
rendreutasitás. 

Rendszámnév, 1. számnév. 
Rendszer, s y s t e m a , általában rokon tárgyaknak 

egy általános elv alapján rendezett egésze, vagy 
a mód, melyben e tárgyak egy szerves egészszé 
forrasztatnak össze; kül. a tudományban rokon is-» 
mereteknek bizonyos alapelv szerinti szerves össze
kapcsolása. R.-es, a mi rendszerbe van szedve, ha
tározott elvek szerint következetesen rendezve van, 
elveken alapuló s szabályosan rendezett egész. 

Rendszertan, systematika, a természettudományok 
azon ága, mely a természet különböző országaiba 
tartozó végtelen nagy számú egyedeket biz. közös 
jelek alapján csoportosítja és rendszerekbe foglalja. 
Míg azelőtt ezen rendszerezés főleg puszta külső 
jelek alapján történt (pl hidegvérű és melegvérű ál
latok), addig ujabban az állat- és növénytan lőleg 
fejlődéstani, az ásványtan vegytani alapon szedik 
rendszerbe tárgyukat. (V. ö. állattani rendszerek, 
növénytani rendszerek ez. tábl., I. köt.) 

René I., anjoui (Renatus), Nápoly és Jeruzsálem 
czimz. királya, lothringeni herczeg és provencei gróf, 
II. Lajos nápolyi király 2-ik fia, szül. 1409. jan. 16. 
Angersben, 1431 —37. burgundi P'ülöp fogva tartotta, 
1442. lemondott Nápolyról sa költészetnek szentelte 
magát, f 1480. jul. lO.'Aixban. 

Renegát (lat.), hitehagyott, ki vallását, meggyőző
dését változtatja ; kül. oly keresztény, ki az izla-
mot felvette. 

Rénes forint, 1. német forint. 

Renforcé (francz., ranforszé), nehezebb fajta fehér 
gyapotszövet, sürüen egymás mellé rakott lánczfo-
nallal. 

Renfrew (renfru), skót grófság, területe 657 km% 
290.790 lak. Főhelye R. 

Reni Guido, olasz festő, szül. 1775. nov. 4. Bolo
gnában, Caracci Lajos tanítványa, hosszabb ideig 
Rómában élt; f 1642. aug. 18. Bolognában. Főmű
vei : Péter keresztrefeszitése, Aurora és Phoebus 
(Róma), Mária mennybemenetele (Genuaés München), 
Szent Domonkos (Bologna), Dávid (Paris), Krisztus
fej (Drezda), Kleop. (Flórencz). Rézkarczai is jelesek. 

Reni, város Besszarabia orosz kormányzóságban 
7000 1.; kikötő ; 1856—78 Romániához tartozott. 

Reniformis (lat.), vesealaku, veséded. 
Renitentia (lat.), ellenszegülés ; r.-íens, ellensze

gülő, engedetlen ; a politikai életben a pártok azoa 
tagjait szokás renitenseknek nevezni, kik a szigorú 
pártfegyelemnek engedelmeskedni nem akarnak. 

Rennes (ren), Ille-et-Vilaine íranczia departement 
(azelőtt a Bretagne) főhelye az lile és Vilaine egyesü
lésénél, 66.000 lak. Egyetem, érsekség. Vászonipar. 

Renommálni (francz., renommer), henczegni, di
csekedni ; renommista, henczegő, nagytorku egyén,, 
krakéler; rmommage (-mázs), henczegés, dicsekvés,, 
szájaskodás; renommé, társadalmi hirnév, tekintély. 

Renoncer (francz., -szé), lemondani, leköszönni,, 
visszalépni. 

Renoválni (lat.), ujitani, felfrissíteni; váltónál: 
hosszabbítani. 

Renseignement (francz., ránszenymán), tanítás,. 
utasítás. 

Rénszarvas , i r a m s z a r v a s , i r a m g í m , rangi-
fer tarandus, állat a szarvasok családjából, 2 m. h.,. 
csapatokban él Észak-Európában, Észak-Amerikában 
és Észak-Ázsiában. A lappoknál és Szibériában házi 
igavonó és teherhordó állat, tejet és húst szolgál
tat; bőréből ruhát és ágyneműt, hólyagjából ablak
táblákat, inaiból czérnát, csontjaiból és agancsából 
késeket, nyílhegyeket stb., szőréből párnát készí
tenek. A diluviumban egész a Pyrenaeusokig, ha
vasokig, Tátráig, egyidejűleg élt az emberrel. 

Rentábilis (lat.), jövedelmező, r . - i tas , jövedelme
zőség (vállalatnál, értékpapírnál stb.). 

Rente, járadék (1. e.). 
Rentier (francz. rántyé), magánzó, ki tőkéinek ka

matjából, járadékából él. 
Rentirozni, magát kifizetni, nyereséget hozni. 
Renuntiatio (lat.) lemondás, kül. uralkodó házak 

tagjainak l.-a az uralomra való jogaikról. 
Rény, az > erény« szó elavult alakja. 
Rényi Rezső , ügyvéd és iró, szül. 1827. decz. 4. 

Szklenón Turócz m., jogot végzett, a szabadság-' 
harezban honvédtiszt, később hivatalnok és ügyvéd. 
Számos munkát, hírlapi czikket irt, ford. olasz köl
tőkből. ^ 

Reorganisat io (lat.), újjászervezés; r e o r g a n i 
z á l n i , újjászervezni, átalakítani. 

Répa, különböző növények elnevezése a keresz
tesek (cruciferae), libatoppfélék (chenopodiaceae) és 
ernyősek (umbelliferae) rendjéből. Az előbbiekhez 
tartoznak: a ke rek r é p a , brassica tiapus, melynek 
fajtája a közönséges t ö v i s v. fehér r. turnips, 
melyet főzelékül s takarmányul használnak; a k a r ó 
r é p a , brassica napus, melynek fajai a t a v a s z i és 
ősz i r e p e z e , brass. nap. oleifera (1. repeze) és az 
ehető húsos gyökü karórépa. A libatoppfélék rendjé
ből : a czéklafajták, béta vulgáris, u. m. a vörös 
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r é p a (1. czékla), a c z u k o r r é p a (1. e.) és a takar
mányul használt b u r g u n d i répafajok (1. burgundi 
répa). Az ernyősek rendjéből a m u r o k v. s á r g a 
répa , daucuS carota, 

Répaczukor, a czukorrépából nyert czukor (1. czu-
koripar). 

Répamagolaj, a mezei közönséges és kerekrépa 
magvából nyert sárga olaj, néhány foknyira a fagy
pont alatt könnyen megszilárdul; nyersen növényi 
nyalkát tartalmaz, melyet raffinálás (kénsavval ke
verés) utján megszenesitenek és eltávolítanak; faj
súlya 0'9128—0,9130. A r.-at szénkéneggel v. canadol-
lal kivonás utján is készítik, ez igen tiszta, világos 
szinü és égetésre alkalmas. 

Reparálni (lat), helyreállítani, jó karba helyezni; 
r e p a r a t u r a , javítás; r e p a r a b i l s , javítható, hely
rehozható. 

Repartitio (lat.), arányos felosztás, tőzsdei ért. 
azon mód, mely szerint nyilvános aláírás alkalmával 
a jegyzett papirt az egyes aláírók közt jegyzésük 
mérvéhez képest arányszerüen felosztják. 

Répát, borviztelep Csik m., Kászon-Impérhez tar
tozik. 

Répatermelés. A takarmány- és czukorrépával ha
zánkban bevetett terület évenkint átlag 150.000 h., 
az évi termés 30 millió q., melyből »/« rész a takar
mány- és 1,U rész czukorrépa. Külföldön, főleg Né
met- (80 m. q.), Franczia- (70 m. q.), Oroszország
ban (70 m. q.) és Ausztriában (50 m. q.), nagy a 
czukorrépatermelés. Takarmányrépát Ausztriában, 
Német-, Angol- és Francziaországban termelnek. 

Repcze v k á p o s z t a r e p c z e , brassicanapus olei-
fera, egyéves növény a keresztesek (cruciferae) rend
jéből. Virága világos sárga, négy szirmú,4hosszabb, 
2 rövidebb porzóval, levele sötétzöld, sima, húsos, 
magva sötét, feketés; csiraképességét kb. 3 évig tartja 
meg. Teljes kifejlődése 300 — 330 napig tart, magas
sága kb. 1'60 m. Két főfaja az ő s z i és a t a v a s z i r., 
melyek közül az utóbbit nálunk csak kivételesen ter
melik. Olajtermő növény. 

Répcze, folyó, a Rába jobbfelőli mellékvize; ered 
Ausztriában Ljchtenegg mellett, mint Spreitzi patak ; 
délkeletre folyván a Plamani és más patakokkal 
egyesül. Egy darabig határfolyó, azután magyar te
rületre lép s é.-ra kanyarodó ives folyással éri el a 
Hanságot, hol a Rába egyik ágával egyesülve a Rá
bával együtt alkotja a Tóközt s Rá b ez a névvel 
ömlik a Rábába Győrnél. Vize azelőtt a Hanságon 
terült szét, most csatornán vezetik le. A Dunánál 
alacsonyabb színen lévén, az a nélkül is lassú fo
lyású R. vizét a Duna áradásai visszatorlasztják. 
Főbb mellékvizei jobbfelől: Zsidány, Tömördi, Kö
rösi vizek; balról: Lambachi, Lanzséri, Derecskéi, 
Seifen, Csávái, kaidingi patakok és Ikva (1. e.). 
Répcze-Lak, község Vas m., 1625 lak. 
Repczemagolaj, a repczéből sajtolás v. kénsavval 

való kivonás utján nyert, majdnem szagtalan és 
iznélküli zsiros olaj, nem szárad be, fajsúlya 0'9— 
0.92;—7—10°-nál megmerevedik, V« — 17e°/o kénsav
val keverve kimossák és finomítják; égető v. gépkenő 
olajul, gyapjú és bőr zsirozására, hevítve és kemé-
nyitőliszttel keverve vajpótlékul (zsirolaj) használ
ják. A r.-ipar főleg Német- és Magyarországban, to
vábbá Keletindiában virágzik. 

Repczeolajpogácsa, a repezeolaj sajtolása alkal
mával hátramaradó anyag (1. olajpogácsa). 

Repczetermelés, nálunk az utóbbi időben csök
kent; 1881. a bevetett terület 157.746 ha. volt, és 
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1,660.999 hl. termett, most a bevetett terület csak 
mintegy 60.000 ha. Ausztriában évenkint mintegy 
40.000 ha. területen 360.000 q., Németországban 
116.000 ha.-on 1,000.000 q., Francziaországban pe
dig 61.000 ha.-on l ' i q.-t termelnek. 

Repertoire (francz., -toár), műsor, jegyzék, reper
tórium. 

Repertórium (lat,), jegyzék; folyóiratok czime, 
melyek tudományos munkák számszerű átnézetét és 
rövid ismertetését tartalmazzák. 

Repesztés, szilárd anyagoknak pl. kőzettöme
geknek szétrombolása alkalmas robbantó szerekkel 
(1. robbantás). 

Repesztő gelatin, a dynamitnál is erősebb hatású 
robbantó szer; keletkezik a lőgyapotból, ha nitrq-
glycerinnel telittetik; rendesen kámfort is adnak 
hozzá, hogy a viz hatásának jobban ellenálljon. 

Repetálni (lat.), ismételni; r e p e t i t i o , ismétlés. 
Repiczky J á n o s , történetíró, szül. 1817. ápril. 23. 

Uj-Barsban. 1847. a magy. tud. Akad. nyelvtudo
mányi, 1854-ben történelmi osztályának r. tagja. 
Törökből több tört. kútfőt fordított, j 1855. már-
czius 25. L. Toldy emlékbeszédét. 

Repkény glechoma, növény az ajakosak (labiatae) 
rendjéből. A k ö z ö n s é g e s r., g. hederacea, kúszó 
levelei vesealakuak, csipkések. Virága gyűrűben 
álló, kék. Utak mellett nő; fűszeres borokhoz hasz
nálják. 

Replika (lat.), válasz; r . -ká ln i , viszontválaszolni, 
Repondálni (francz.), megfelelni, más kötelezettsé

gének pontos teljesítéséért a felelősséget elvállalni. 
Report (francz. -pór), kosztpénz (1. e.), ellentéte a 

deportnak. 
Reporter (ang., riporter), újdondász, ki a napilapok 

ujdonsági híreit megszerzi és megírja. 
Reportügylet, kosztügylet (1. e.). 
Repositio (lat.), visszahelyezés. 
Repraesentat io (lat.), képviselet, felterjesztés; 

repraesentans, képviselő. 
Repraesentat iv rendszer, képviseleti rendszer. 
Reprehensio (lat.), gáncs, rendreutasitás; r e p r e -

h e n d á l ni, gáncsolni. 
Repressal ia (lat.), megtorló intézkedés, kül. vám-

háboru esetén. 
Repressio (latin), visszanyomás, elvédés, meg

torlás; r e p r e s s i v i n t é z k e d é s e k , megtorló intéz
kedések. 

Reprise (francz., -príz), visszafoglalás; ismétlés, 
újra előadás; a tőzsdén csökkent árfolyamok újra 
emelkedése. 

Reproducálni (lat.), újratermelni, pótolni; előadni. 
Reproductio (regeneratio, lat.), elveszített állati 

részek pótlása, mely csak egyszerű alkatnál lehet
séges, miért is csupán alsóbbrendű állatoknál töké
letes, melyeknél elveszített végtagok, farok stb. telje
sen ujrapótlódni képesek. Az embernél bonyolultabb 
szervek r.-ja tökéletlen és hegesedéssel végződik, 
mig egyszerűbb szövetek és szervek (p. o. köröm, 
haj, felhám, tejfogak) elég könnyen pótlódnak. 
Repszeg, község Aradm., 1205 lak. 
Reptilia (lat.), hüllők (1. e.). 
Republikánus (lat.), köztársasági, a köztárs. hive. 
Repudiatio (lat.), elvetés, visszautasítás, vmely 

viszony (p. o. házasság) felbontása. 
Repülj, repül j ! és délen valahol A bujdosókkal 

ha találkozol, Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, 
veszünk; Mint oldott kéve, széthull nemzetünk . .. ! 
T o m p a : A gólyához (1850.). 

i 
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Repülőgép, olyan gépezet, melynek segélyével 
madár módjára lehetne repülni s a gép szárnyszerü 
részeinek mozgását alkalmas motor hozná létre. Az 
eddigi kísérletek eredménytelenek voltak, főleg mert 
a kellő könnyű motort nem tudták előállítani. 

Repülő hid, uszótalpakra (hajókra) fektetett hid-
lásból álló jármű, mely egy hosszú, feljebb elhor
gonyzott kötélen van megerősítve és ingaszerüleg 
parttól partig mozog; szélesebb és nagyobb sebes
ségű folyóknál használják. 
Repülő hollandi. A monda szerint az istentagadó 

Straten hollandi hajóskapitány egy nagypénteken es
küvel megfogadta, hogy a Jóreménység fokán, melytől 
viharok távol tartották, minden áron keresztülhajóz. 
Büntetésül arra van kárhoztatva, hogy örökké há
nyassák a tengeren s partot soha se érjen; sötét ha
jóján magánosan támaszkodik az árboczhoz s pusz
tulást jelent a hajósokra, ha találkoznak vele. Wag
ner Rikhárd e mondát egy operájában feldolgozta. 

Reputatio (lat.), jó hírnév, tekintély. 
Requéte (francz. -két), kérvény, folyamodás. 
Requiem (lat. missa pro defunctis), halottasmise el

hunytak emlékezetére, *requiem aeiernam dona eis«: 
»adj nékik örök nyugalmat« kezdőszava után. Hí
res r.-eket(zenésgyászmisét) szerzett Jomelli,Mozart, 
Cherubini, Schumann, Berlioz, Brahms, Verdi stb. 

Requiescat in pace (lat.), nyugodjék békében. 
Requinyi Géza , főreáliskolai tanár, szül. 1853. 

Eperjesen, Sáros m., 1882 óta Pécsett tanár. Irt föld
rajzi tankönyvet. 

Requirálni (lat.), vmit igénybe venni, követelni; 
requisitio, hivatalbeli megkeresés. 

Res (lat.), dolog, a római jogi nyelvben mindannak 
megjelölésére is szolgált, ami jogok tárgya lehetett. 

Resconto (ol.), lutriczédula. 
Rescriptum (lat.), leirat, a római császári alkot

mányban a császárok rendelete, mely a hozzá intézett 
kérdésre vmely törvény értelmét magyarázta. 

Resculum, római vár, Bánffy-Hunyad vidékén ala
csony dombon állott. A castrum helyén romokat 
(négyszögméter nagyságú téglákat) és római pénze
ket találtak. 

Resectio (lat.), sebészi műtét, vmely beteg csont
részlet, kül. a beteg izületi végek eltávolítása, mi 
által gyakran a csonkítás elkerülhetővé válik; mirtt-
hogy r. vitán gyakran uj Ízület képződik, a tagok 
ismét használhatókká válnak. A hadi sebészetbe 
Langenbeck hozta be. Némelykor gyomor- és bél
részeket is ily módon távolítanak el. 

Reservált erdők, 1. erdő. 
Reservatio (lat), fentartás; megfontoltság; tartóz

kodás. R. mentális, gondolatbeli fentartás, mely ab
ban áll, hogy vmit bizonyító szavaknak gondolatban 
más jelentést tulajdonítunk. 

Reservatum (lat.), az uralkodónak az államélet 
vezetése tekintetében fentartott joga. 

Réserve (francz., rézerv), tartalék, tartózkodás; 
1. még rezerva; r. fond, tartalékalap (1. e.). 

Réservoir (francz., -voár), tartány, víztartó. 
Resetari, község Pozsega m., 1072 lek. 
Resiczabánya, község 10.164 lak. Krassó-Szörény 

m., hazánk egyik nagy gyártelepe, hengermű, Besse-
mer- és Martin-olvasztók, közelében szén- és vas
bányászat. 

Residens (lat.), harmadrangú követ (miniszterresi-
dens); a Németalföldi Keletindia kormányzójának 
czime. 

Residentia (lat.), székhely, főváros. 

Residuum (lat.), maradék; a leideni palaczk min
den teljes kisütése után benne mutatkozó maradék 
elektromosság. 

Resignálni (lat.), pecsétet levenni, kinyitni, eltávo
lítani, vmiről lemondani; r.-atio, lemondás, hiva
talról való leköszönés, megadás, feláldozás. 
Resina (lat.), gyanta; r. elastica, kaucsuk. 
Resina, város Nápoly olasz tartományban a ná

polyi öböl m., 13.000 lak. Herculanum (1. e.) fölött 
épült. 

Resinár, község Szeben m., 5235 lak. 
Resistentia (lat.), ellenállás; r . - tá lni , ellenállani. 
Res judicata (lat.), itélt dolog, azaz olyan peres 

kérdés, melyben már bíró itélt. Exceptio rei /udicatae, 
azon kifogás, hogy a kérdésben forgó dologban a 
biró nem hozhat itéietet, mert res judicata esete 
forog fen. 

Resnik, község Zágráb m., 1597 lak. 
Réső E n s e l S á n d o r , történetíró, szül. 1833. febr. 

1. Irt számos régészeti, történelmi és jogi munkát. 
Resolutio (lat.) eltökéltség; határozat. 
Resonantia (lat.), utóhang, mely előáll a hanghul

lámok visszaverődése v. szilárd test velehangzása 
folytán. Ezen alapszik a húros hangszereknél a hú
rok alatt fekvő vékony falemez, r.-fenék működése, 
mely a húrok által adott hangot erősiti. 

Resonator (lat.), gömbszerü üreges test két nyilas
sal, melynek egyikét a fülbe teszik, hogy az alap
hangot kisérő felső hangokat tisztán hallhassák. 

Resorbentia (lat.), a felszívódást elősegítő szerek; 
higany, jód; nyomás, pólyázás, massage stb. 
Resorcin C6H4(OH)s, előállítható kőszénkátrányból 

benzoldisulfosavnak káliluggal való olvasztása által. 
Színtelen, jegeczes, édeses, kaparó izü, vízben, bor
szeszben, aetherben oldódik, 118°-nál olvad, 276°-nál 
forr, rothadásellenes hatású (antisepticum), számos 
gyönyörűen színezett testet ad, melyek mint anilin-
festékek alkalmazhatók. Phthalsavanhydriddal adja 
a fluorescein-t, melyből az eosin származik. Maró 
és conserváló szerül szolgál. 

Resorptio (lat.), felszívódás. 
Respective (lat.), röv. resp., illetőleg. 
Respect nap, kiméleti nap (1. e.). 
Respectus (lat.), tisztelet, tekintély; r.-abilis, tisz

teletreméltó, tekintélyes; r. dini, tisztelni. 
Respiratio (lat.), légzés. 
Respirator (lat.), a légzőszervek megvédésére szol

gáló készülék, mely egymás felett alkalmazott (10— 
20) ezüst v. arany dróthálókból áll, kívülről selyem
mel v. gazezal bevonva. A száj elé kapcsolva alkal
mazzák. A kilélegzett levegő felmelegíti a drótokat, 
melyek a beáramló levegőnek adják át melegüket. 

Respiro (ol.), haladók, később-fizetési engedély, ki
méleti nap (1. e.). 
Responsoriák (lat.), templomi felelgető ének, 1. 

antiphoniák. 
Responsum (lat.), felelet* r . -gyü j t emény , vallás

ügyekbe vágó feleletek, döntések gyűjteménye. 
Respublica (lat., közügy), köztársaság. 
Ressman Ko n s t a n t i n, olasz diplomata, szül. 1832. 

máj. 15. Triesztben, 1848. részlvett a bécsi mozgal
makban; jogot végzett, 1861. olasz diplomatiai szol
gálatba lépett, 1884. követségi tanácsos és meghatal
mazott miniszter Parisban, 1891. olasz nagykövet 
Konstantinápolyban, 1892. Parisban. 

Ressort (francz., resszor), szak, szakma, hatáskör. 
Ressource (francz., reszursz), keresetforrás, jöve

delmi forrás; üdülő hely. 
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Rest, Ghilan perzsa tartomány fővárosa, a Sefidrud-

nak a Kaspi tengerbe való torkolata közelében, 
41.000 lak. Elénk kereskedelem (selyem) és ipar. 

Restálni (lat.), hátramaradni, megmaradni, fizetés
sel hátralékban lenni. 

Restaurant (francz., resztorán), vendéglő. 
Restauratio (lat.), 1) helyreállítás, felújítás: — 

2) tisztújítás; — 3) étterem; — 4) politikai értelem
ben a királyság visszaállítása (Angliában 1660., 
Francziaországban 1814. és 1815.); r. k o r á n a k 
különösen a Bourbon királyi család (XVIII. Lajos és 
X. Károly) 1815—30 közti uralkodásának korát 
nevezik. 

Restaurálni (lat.), felújítani, helyreállítani (főleg 
régi képet, építményt stb.); tisztújítást tartani. 

Restitutio (lat.), visszaállítás, visszahelyezés; 
r.-álni, visszahelyezni, helyreállítani; r. in inlegrum, 
1. in integrum r. 
Restringálni (lat), visszaszorítani, korlátozni; 

reslrictio, korlátozás, fentartás. 
Resultálni (lat.), vmiből következni, eredni; resul-

tans, eredő (1. e.). 
Resul ta tum (lat.), eredmény, siker. 
Résumé (francz., -zümé), összefoglalás, vmely 

fejtegetés főbb pontjainak összegezése. 
Resurrect io (lat.), feltámadás; felkelés. 
Részegség, 1. iszákosság és alkoholismus. 
Részek, partium, 1. kapcsolt részek. 
Részelés, partitio, azon eljárás, midőn az író a 

tárgyát részletezi; alkalmazható egyes fogalmaknál 
is, pl. Arany »Toldi«-jában: Add ki a jussomat: 
pénzt, paripát, fegyvert. 

Reszelő, fa- v. fémtárgyak felületének megdolgo
zására és simítására szolgáló, aczélból készített fo
gas, érdes felületű szerszám. Megkülönböztetnek 
n a g y o l ó (durva) és s i m i t ó r.-t, az előbbi az első 
megdolgozásra, az utóbbi pedig az előbbivel nyert 
felület kisimítására való. 

Részesség, 1. bűnrészes. 
Részesülő, participium, 1. igenév. 
Részfizetés, az adósság részleges törlesztése végett 

teljesített fizetés; a váltótörvény értelmében a váltó
tulajdonosnak a váltóösszegre történő r.-t minden
esetre el kell fogadnia. 

Részilleték (tantiéme), a munkás, tisztviselő stb. 
meghatározott része a vállalat évi nyereségéből. 

Reszketés, tremor, egyes izomcsoportokban vagy 
az egész testen fellépő apró, rhythmikus rángások. 
Oka lehet kedélyi behatás (öröm, félelem, harag, ré
mület), általános gyengeség, aggkor (tremor senilis), 
az idegrendszer különböző bántalmai, különösen 
pedig alkoholismus. 

Reszkető hüdés, P a r k i n s o n - f é l e b e t e g s é g , 
paralysis agitans, ösmeretlen elváltozásokon alapuló 
általános idegbántalom. Többnyire a jobb karon fel
lépő reszketéssel kezdődik, mely a jobb alsó végtagra, 
majd a baloldalra terjed át; van azonban féloldali, 
egy végtagra szorítkozó és keresztezett alakja is; a 
fej a reszketésben nem vesz részt. A reszketés kez
detben enyhe, később fokozódik, szándékolt mozgá
soknál nem erősbödik. Idővel a kifáradás érzete áll 
be, az izmok mozgékonysága lassul, azok megmere
vednek, mi által a fej előre hajlítva tartatik, a törzs 
mell felé görnyedt, a felső végtagok könyökben hajlí
tottak, vmint az ujjak és térdizületek is; a lábak 
nyújtottak, befelé görbültek. Fekhelyéről a beteg ne
hezen tud felkelni, de ha megindult, gyakran gyorsan 
halad előre (némelykor hátra) s nehezen képes meg

állani. A szellemi működés nem zavart. A betegség 
hosszú, néha évtizedekig elhúzódó bántalom; a halált 
általános elgyengülés v. időközben fellépett betegsé
gek okozzák. Gyógyítása nem ismeretes; alkalmaz
zák az arsent, idegre, ható és bóditó szereket, villa-
mozást, vizgyógymódot stb. 

Részletív, a részletügyletről kiállított okirat; az 
1883: XXXI. t.-cz. értelmében homlokzatán feltűnően 
jelzendő; az eladó aláírásán kívül az ügylet megkö
tésének helyét, napját, az eladott értékpapír nemét, 
számát, névértékét, napi árfolyamát, a vételárt, a 
részleteket, a fizetés helyét és idejét és az 1883: 
XXXI. t.-cz. szó szerinti szövegét kell tartalmaznia; 
szelvényivvel ellátott r.-et kibocsátani tilos. 

Részletivügylet, értékpapír kül. sorsjegy eladása 
részletfizetés ellenében, 1. részletügylet. 

Részletkötvény (partialis kötvény), az egész köl
csön egy részéről kibocsátott kötelezvény. 

Részletrajz, aprólékos gonddal, a részletekre irá
nyuló figyelemmel készített leírás v. rajz, melyet 
kül. a modern realistikus és naturalistikus irodalom 
és művészet kedvel. 

Részlet-ügylet, az ügyletek egy neme, melynél az 
eladott áru ellenértékének megfizetése részletekben 
történik. Az értékpapíroknak részletfizetésre való 
eladására (részletív-ügylet) vonatkozólag az 1883: 
XXXI. t.-cz. intézkedik. E t.-cz. szerint r.-tel ipar-
szerüen csak bejegyzett czég foglalkozhatik; r. csak 
a budapesti értéktőzsdén hivatalosan bejegyzett ér
tékpapírban köthető; az eredetileg kibocsátott érték
papír (sorsjegy) kisebb részekben való eladása tilos; 
a részleteknek és fizetési időközöknek egyenlőknek 
kell lenni. A részetfizetés ellenében eladott értékpapír
nak a r. megkötése alkalmával az eladó tényleges 
birtokában kell lennie. Az eladási árfolyam nem lehet 
magasabb, mint az értékpapír ára az eladás napjain 
és a r. tartamára fizetendő évenkinti 15°/o kamat. 
Ha a részletfizetést a határidő utáni 8-ik napon nem 
teljesitik, az eladó a r.-et felbonthatja; r. kötését 
utazó ügynökök nem eszközölhetik. Az iparhatóság 
e r.-et kötő fél felszólítására azonnal, azonkívül 
pedig negyedévenkint legalább egyszer a r. foglal
kozó czég erre vonatkozó könyveit megvizsgálni 
köteles, a rendellenességet pedig az illetékes tör
vényszék tudtára adni tartozik; a törvény ellen vétő 
300 frtig terjedő birsággal, visszaélés esetén pedig, 
ha az első büntetés óta 2 év még nem múlt el. 1 
havi fogházzal és 300 frtig terjedő birsággal sújt
ható. 

Részszócskák, 1. particulák. 
Résztörlesztés, a részvénytársaság által az év ele

jén a későbbi közgyűlés által megállapítandó oszta
lékra folyóvá tett előzetes részfizetés. 

Részvény, a részvénytársaság tőkéje egyes részei
nek lefizetését igazoló okirat; a r.-nek van n é v é r t é k e 
(1. e.) és árfolyam-értéke, mely gyakori változásnak 
lehet kitéve, mig a részvény névértéke a társaság 
fennállásának ideje alatt az 1875: XXXVII. t.-cz. 
184. §.-a értelmében fel nem emelhető. Ha a r.-tőkét 
nem egyszerre kell befizetni, r. helyett i d e i g l e n e s 
e l i s m e r v é n y t (1. e.), v. r . - u t a l v á n y t bocsátanak 
ki. Az eredetileg kibocsátott r.-ek teljes befizetése 
előtt ujaknak kibocsátása tilos. A r. lehet n é v r e v. 
b e m u t a t ó r a szóló, de mindig meghatározott pénz
összegről állítandó ki. A névre szóló r. tulajdonosának 
neve és lakóhelye a részvénykönyvbe (1. e.) bejegy
zendő; továbbadása forgatmány utján történik, ellen
ben bemutatóra szólóé egyszerű átadás utján. 
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Részvényes, a részvény tulajdonosa; a r. jogi vi
szonyait illetőleg az 1875: XXXVII. t.-cz. 163—175. 
§§. intézkednek. A r. a befizetett tőkét, ha a rész
vénytársaság megalakult, vissza nem követelheti. 
A r.-t, addig mig a társaság fennáll, csak a részvé
nyére eső és szétosztásra kerülő tiszta nyereség illeti 
és a részvénytársaság ellen fennálló jogait a köz
gyűlés utján gyakorolja. 
Részvénykönyv, a névre szóló részvényeket kibo

csátó részvénytársaság által vezetett könyv, melyből 
az egyes részvényt kivágják és igy a részvény való
disága könnyen megállapítható a metszetek össze
illesztése által; azonkívül pedig a r. többnek, \'mint 
az alapszabályokban meghatározott számú rész
vénynek tévedésből v. rosszakaratból való kibocsá
tását is megakadályozza. 

Részvényosztalék, osztalék (1. e.). 
Részvényrész, az egység gyanánt tekintett rész

vény további (fél v. negyed részvényekre való) fel
osztása utján nyert értékpapír, melynek czélja, hogy 
a vállalatban a névértéknél kisebb tőkével is részt 
lehessen venni. 

Részvényszelvény, a részvényhez csatolt okirat, 
mely a vállalat osztalékának felvételére jogosít. 

Részvénytársaság, előre meghatározott számú, 
egyenlő értékű részvények kibocsátása utján beszer
zett alaptőkével rendelkező társaság, melynél a rész
vények birtokosai csak részvényeik értékének erejéig 
szavatolnak. A r.-ra vonatkozólag a keresk. törvény 
147 — 222. §§-ai intézkednek. A r. akkor is a keresk. 
törvény határozatai alá esik, ha nem foglalkozik 
kereskedelmi ügylettel; a r. alapításához az állam v. 
a kormány engedélye nem szükséges. A r. megala
kultnak tekinthető, ha a tőke biztosítva van, az 
alapszabályok létrejöttek és a r. a czégjegyzékbe 
bejegyeztetett. A r. saját részvényét meg nem vásá
rolhatja, sem arra kölcsönt nem adhat; évenkint leg
alább egyszer közgyűlést tart, melynek tárgyai a 
meghívóban felsorolandók. 

Részvénytőke, a részvénytársaság által kibocsá
tott részvények névértékének összege, a részvé
nyekre teljesített befizetésekből eredő vagyona. 

Részvényutalvány, a megalakult részvénytársa
ság által a részvény helyett kibocsátott ideiglenes 
okirat, mely később a részvénynyel felcserélhető. 

Rét, állandóan füvet termő föld, melynek fütermését 
lekaszálják. Van : természetes és műrét, az utóbbit, 
ha száraz, öntözik, ha nedves, levezető árkokkal lát
ják el; állandó rét és olyan, melyet feltörnek, hogy 
időnként magtermelésre használják. Fekvése szerint 
van: völgy-, hegyi és erdei rét; a fünemek szerint: 
édes és savanyu rét. A legutóbbi kataszteri felvétel 
szerint Magyarországon 5,201.023 kat. hold rét van, 
vagyis a művelhető terület H'22°/o-a. 

Retard, 1. avance. 
Retardare ( lat) , feltartani, késleltetni, elkésni. 
Rete (lat.), recze, háló; reticularis, reczézett. 
Rété, község Pozsony m., 1026 lak. 
Réteg, leülepedés v. lecsapódás folytán egymásra 

rakódott, ill. mesterségesen egymásra hordott vasta
gabb v. vékonyabb tömeg. 

Réteges kőzet, az, melynél az egymásra rakodást 
nemcsak ki lehet venni, hanem a rétegezés irányá
ban könnyen szét is választani, pl. a csillámpalát, 
a fehér palát stb. 

Rétegzés, kőzetek elválása párhuzamos síkokban, 
gyakran vékony lemezekben (ez utóbbi palás kőzet), 
melyeknek igen nagy kiterjedésük is lehet: ha két 

egymásfeletti kőzetréteg teljesen párhuzamos réteg-
zésben halad, összehangzónak (concordans), más
különben ellentétesnek (discordans) nevezik. 

Retek, rapkanus, növény a keresztesek (cruciferaei 
rendjéből, mint olajos növényt és húsos, csípős, de 
Ízletes gyökeréért termesztik. A k e r t i r., r. sativus, 
Khinából származik; nyári és téli faja van. 

Réten, község Nagy-Küküllő m., 1049 lak. 
Retentio (lat.), visszatartás; r. j o g , visszatartási i. 
Rétes, vékonyra húzott tészta, melyet töltelékkel: 

dió, mák, túró stb. ellátva összesodornak s többnyire 
kígyó v. csiga alakulag összecsavarva megsütnek. 

Retesz, ajtó- és ablakvasalásnak lapos, kesktny. 
rudalaku része, melylyel a zárást tolás által (tolo
gató) eszközlik; r.-nek nevezik a zárnak azon ré
szét is, melyet zárás végett a kulcs mozgat (nyelvi. 

Rétfala, község Verőcze m., 2702 lak. Magyar- és 
Német-R.-ból áll. 
Rétfalu, község Sopron m.. 1497 lak. 
Rétgyalu, egy v. két széles és keretben vízszinte

sen elhelyezett késből áll, melyek a felszínhez közel 
vezetve, a vakandturásokat elmetszik; a föld egyen-
getésére a keret után tüskésboronát akasztanak. 

Réthát, község Temes m., 1037 lak. 
Réthi Mór, a bpesti József-műegyetemen a meny-

nyiségtan tanára, szül. 1846. nov. 9. Nagy-Kőrösön, 
bölcsészettudor, szakíró, 1878. a m. tud. Akadémia 
lev. tagja. 

Rethol, Abessinia, Zanzibar stb. súlyegysége = 
16 wakiah = 449 g. 
Réthy L á s z l ó , történész, szül. 1851. nov. 21. 

Szarvason. 1880 óta a Nemz. Múzeum régiség-osz
tályának segédőre, leírta Montenuovo hg magyar 
éremgyüjteményét Frankfurtban s az akadémia meg
bízásából a Corpus Nummorum Hungáriáé számára 
az európai múzeumokban található magyar érme
ket. 1885. a keleti expeditióval beutazta a Balkán
országokat. Az Akadémia 1892. lev. tagjává válasz
totta. Főműve: Az oláh nyelv és nemzet megalaku
lása (Bpest, 1887. és 2. kiad. Nagy-Becskerek 1890.). 

Retimo (Rithymna), török város Kréta szigetén, 
16.000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 
Retina (lat.), ideg- v. reczehártya (1. szem). 
Retinitis, a reczehártya lobja; r. pigmentosa, fes-

teny-lerakódás a reczehártyán, nagyobbára megva-
kulásra vezet; főleg oly egyéneknél gyakori, kiknek 
szülei vérrokonok; r. albuminurica s. nephrilica, 
vesebántalmakhoz, r. diabetica, czukros hugyárhoz, 
r. specifica s. syphilitica, bujakórhoz társuló r.-lob. 

Retirade (francz.,-rád), visszavonulás; árnyékszék. 
Retirálni (francz.), visszavonulni (az ellenség elől). 
Retisova, község Temes m., 1235 lak. 
Retkovci, község Szerem m., 1196 lak. 
Rétköz, a Nyírség ny. oldalán (Szabolcs m.) fekvő 

mély terület; lápos, zsombékos és sok morotva szel-
deli. Vencsellőtől Komoróig és Vörösmartig terjed. 

Rétmüvelő eke, 1) r é ? h á n t ó eke, nagyobb felü
letről átültetés végett a gyepet hántani; a csorosz
lya a hosszmetszést, a szántóvas a talaj vízszintes 
metszését végzi, mig a kormány a gyeprészeket ol
dalt tolja; 2) ásó-eke , vízlevezető árok kiemelésére 
alkalmas; két csoroszlya az árok falait metszi, a 
szántóvas a talpat választja el, a kormány pedig a 
földhasábokat oldalt fekteti. 
Retorsió (lat.), visszacsavarás, megtorlás. 
Retorta (lat.), göreb, lombik; szilárd anyagok 

izzitásához alkalmas, üvegből, tűzálló agyagból v. 
fémből készített, lombik alakú v. hengeres edény. 
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-Alkalmazzák vegyészeti műhelyben s a vegyi 
iparban. 

Retouchirozni (franez., -tusi-), átdolgozni, kijaví
tani, kül. régi festményeket és rézmetszeteket fel
frissíteni v. uj képeket és fényképeket átdolgozni. 

Retour (franez., rötúr), vissza; r . - számla , vissz-
számla; r.-á'ru, melyet feldolgozás végett küldenek 
más államba és onnan vámmentesen hozhatnak ismét 
be (1. kikészitési eljárás); r . -vevény, térti vevény. 

Retour d'eau (franez., rötur dó), viz visszafolyása, 
készülék gőzvezetékeknél a*lecsapódott viz gyűjté
sére és a kazánba való visszavezetésére. 

Retractio (lat.), visszahúzódás, főleg hegesedések 
után létrejövő zsugorodás. 

Retraite (franez. rötrét), visszavonulás; visszváltó. 
Retroflexio (lat), visszahajtás, hátrahajlás; r. uteri, 

a méh hátrahajlása. 
Retrográd (lat.\ visszafelé haladó, haladásellenes; 

retrogradatio, vmely bolygó látszólagos r. mozgása, 
keletről nyugat felé. 

Retroversio (lat.), hátradőlés; r. uteri, a méh hát
radőlése. 

Rétség, folyók és mocsarak ártere, mely nádat te
rem s halászható vizeket is tart. 

Retteg, község Szolnok-Doboka m., 2001 lak. 
Rettegi Fridolin, Moser »A sabin nők elrablása* 

ez. bohózatában (a magy. átdolgozásban) szereplő 
-vidéki színigazgató. 

Retyezát, hegység, az Erdélyi havasok rendszeré
hez tartozik és az azokat alkotó két redőpár diver-
gentiája által keletkezett hegyesszögű térben foglal 
helyet. A R. hsg és az Erdélyi havasok é. redőpárjá-
nak emelkedései között éles határt szabnak a hátszegi 
és puji medenczék és a Magyar-Zsil teknője; d. és 
d.-k. felé a déli redőpártól az Oláh Zsil teknő alakú 
és a Cserna szakadékos völgyei választják el; mig 
ny.-on a karánsebes-orsovai törési vonal veti végét 
és vágja el vonulatait. A R.-ban három csapás
irányt különböztetni meg; a k.-ny.-it, mely a gránit-
gneisz főtömzsben a tulajdonképeni R. hsg-ben érvé
nyesült; é.-k.-d.-ny.-it, melyeta tömzs hosszabb ten
gelyes folytatása, a Csernát kisérő vonulat, a God-
j a n - S z a r k ó hsg (1. e.) követ s az é.-ny.-d.-k. irányt, 
a hsg é.-ny. részén. A szűkebb értelemben vett R. hsg 
tömzsét a Lapusnyik patak övezi. Csipkés gerincze 
közvetlen emelkedik ki a hátszegi medencze 368 m. 
m. síkságából 2477, sőt 2506 m. magasságra. É. lej
tője 1500 m.-ig meredek, de fenyvesektől borított 
lejtőt alkot, mely fölé gyeppel fedeti meredekes hátak 
következnek s ezek felett a kopasz, sziklás csú
csok emelkednek. A R. hségben, bár nagy magas
ságban elágazó és katlanszerü kitáguló völgyek al
kalmas gyűjtő medenczét képeznének, sem jégárak, 
sem állandó hó nincsenek. A magas katlanvölgyek 
(2000 m. felül) fenekén számos tengerszem van, me
lyeknek medenczéjéV szálban levő szikla alkotja. 
Legmagasabb csúcsai: a Retyezát (2477 m.), Verfu-
?elaga(2506m.), Verfu-Mare (2486 m.), Verfu-Papusi 
(2443 m.), V.-Bukura (2427 m.), V.-Gruni (2321 m.), 
Sztevei (2381 m.), V.-Petrite (2281 m.), V.-Koszlura 
<2225 m.), V.-Sztánizora (2209 m.) stb. 

Retyiszet, község Kolozs m., 1029 lak. 
Retz (rész vagy ré) J e a n F r a n c o i s P a u l de 

Gond i , franczia bibornok, szül. 1614. Montmirail-
ban, 1643. a párisi érsek coadjutora, Condé herczeg 
mellett a Fronde feje, 1650. bibornok, 1652. Mazarin 
a Eastille-ba, majd Nantes várába záratta; de elme
nekült s csak Mazarin halála után tért vissza Fran-

cziaországba; f 1679. aug. 24, mint st-denisi apát 
Parisban. Emlékiratait és leveleit kiadták. 

Reuchlin J á n o s , görögösen K a p n i o n , hires né
met humanista, szül. 1455. febr. 22. Pforzheimban, 
1481. tanár és ügyvéd Tübingában, 1520. Ingolstadt-
ban. 1521. ismét Tübingában, több izben fejedelmek 
követe, később a kölni dominikánusokkal több évig 
tartó, nagy feltűnést keltett tollharczba keveredett 
s felvilágosodott eszméket hirdetett; f 1522. június 
30-án. Számos munkát irt; főleg a héber és görög 
nyelveknek volt kiváló ismerője s ő alapította meg az 
itacismust (1. e.). 

Reuleaux (roló) F e r e n c z , mérnök, szül. 1829. 
szept. 30. Eschweilerben, 1866. tanár, 1868. igazg. 
a berlini keresk. akadémián. Kinematikát, s más 
ipari és technológiai munkát irt. 

Réülni v. réj ü ln i , extasisba jönni. 
Reumont (römón) Alfréd, német történetíró, szül. 

1808. aug. 15. Aachenben, 1836. porosz követségi 
attaché Rómában, 1849. ügyvivő IX. Piusnál Gaétá-
ban, később Flórenczben, 1856. a flórenczi, mode-
nai és parmai udvarnál követ, 1860 óta nyugalom
ban; f 1887. ápril 27. Aachenben. Számos, főleg 
Olaszország politikai és műtörténetére vonatkozó 
munkát irt; főműve Róma története 3 ktben. 

Réunion (franez., réünión), újra egyesülés, össze
jövetel, bál. 

Réunion (reünión, azelőtt Bourbon), a dny.-i Indiai 
oczeánban fekvő franczia sziget, a Maszkarénekhez 
tartozik, ter. 1980 kmc, 165.009 lak. Vulkanikus he
gyei: Piton des Neiges (3069 m.), Piton de la Four-
naise működő vulkán. Termékeny, jobbára ezukrot, 
kávét, rizst és vaníliát szolgáltat. A lak. hinduk, ma
lájok, négerek, mulattok. Élénk kereskedelem. Fővá
ros St.-Denis. 

Reus (lat.), bűnös, vádlott, alperes. 
Reus, Spanyolország egyik kiváló iparüző városa 

Tarragona tartományban, 28.000 lak. 
Reuss , folyó Svájczban, a Szt-Gotthard hegységben 

ered, átszeli a vierwaldstadti tavat, Windisch m. az 
Aareba torkol. 

Reuss H e n r i k herczeg, német államférfiú, szül. 
1825. jul. 14., 1854. porosz követségi tanácsos Pa
risban, 1863. követ Kasselben, 1864. Münchenben, 
1867. Pétervárt, 1871—76. u. o. a német birodalom 
nagykövete; 1876. febr. 6. nőül vette Mária szász-
weimari herczegnőt, 1877. rendkívüli nagykövet 
Konstantinápolyban és 1878 óta nagykövet Bécsben. 

Reuss , német fejedelemségek, a német birodalom 
szövetséges államai, a fehér Elster és a Saale mind
két partján. — 1) R. idősebb ág (R. Greiz) , ter. 316 
kms, 62.759 lak. Földmivelés, gyapot- és gyapjuipar. 
Uralkodó XXII. Henrik. Főváros Greiz. — 2) R. ifj. 
ág (R. Gera) , ter. 825 kms, 119.556 lak., feloszlik 
Gera és Steir kerületekre. Földmüvelés, szövőipar, 
uralkodó XIV. Henrik. Főváros Gera. A R. család őse 
Erkenbert Weida ura 1130 körül, a R. nevet Jámbor 
Henrik orosz (reusze, rusze) neje tiszteletére viselik 
1270 óta, mindkét fejedelemség uralkodói és hercze-
gei Henrik nevet viselnek. Mellékáguk a R.-Schleiz-
Köstritz sziléziai birtokos család. 

Reusszálni (franez.), czélhoz jutni, sikert aratni. 
Reuter F r i g y e s (Fritz), alnémet költő, szül. 1810. 

nov. 7. Stavenhagenben (Mecklenburg-Schwerin), 
1850 óta teljesen az irodalom terén munkálkodott; 
t 1874. jul. 12. Műveit hazájabeli tájnyelven irta, 
valamennyin egészséges humora, érző kedélye tük
röződik vissza. 

"Az Ath»naeura Kézi Lexikona, 94 
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Reuter-ügynökség, 1. Correspondenz-Bureau. 
Reutlingen, a württembergi Fekete erdő kerület fő

helye az Echatz m., 18.000 lak. Szövőipar, vasöntö
dék, bor- és gyümölcstermelés. 

Rév, komp fi. e.); r.-nek nevezik azon helyet is, 
mely a vizi járművek (komp, stb.) kikötésére alkalmas, 
továbbá a kikötőnek tenger felőli részét; r é v é s z , 
a ki komp vagy hasonló vizi járműn az átkeléssel fog
lalkozik. 

Rév, község Bihar m., 2327 lak. 
Revaccinatio (lat.), ujraoltás. 
Révai M i k l ó s , a magyar történeti nyelvtudomány 

megalapítója, szül. 1750. febr. 24.; 17 éves korában 
piarista lett, a rend különböző intézeteiben tanitolt, 
rövid ideig a pozsonyi Magyar Hírmondót szerkesz
tette, azután a régi magyar nyelvemlékeket kutatta, 
1802. a magyar nyelvészet tanára a pesti egyetemen; 
•j- 1807. ápril 1. Mint költő a deákos iskola hive, 
mint írtagyar nyelvész korszakos jelentőségű, mert a 
tört. irányt először ő vitte be a nyelvtudományba. 
Elfogadta az ugor rokonságot, nyelvészeti vizsgáló
dásait legrégibb emlékeinken kezdte s igyekezett 
nyelvünk törvényeit és történeti fejlődését kikutatni; 
ő állapította meg a magyar igeragozás tanát. Fő
műve nagy magyar nyelvtana (latin nyelven), mely
ből 1S06. jelent meg 2 kt, mig a harmadikat be nem 
végezhette. Életrajzát megírták Bánóezi József (Bu
dapest 1879.) és Csaplár Benedek (eddig 3 kt). 

Révai-codex, máskép Bécsi c. (1. e.). 
Reval, Esthland orosz kormányzóság fővárosa a 

finni öböl m., 51.000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 
Revalenta arabica (lat., la revalesciére), nagyban 

hirdetett titkos gyógyszer: pirított bab- és borsóliszt. 
Révanche (francz., -vans), viszonzás (jó és rossz 

értelemben), meghálálás, boszu; r e v a n c h e - e s z m e , 
a francziáknál Elzász-Lotharingia visszahóditásának 
eszméje, mely a népet harczias hangulatban tartja. 

Réva-Ujfalu, község Torontál m., 7391 lak. 
Révay (szklabinai és blatniczai) bárói család, Sze

rem megyéből ered; első ismert őse, J a k a b ispán, 
a XIII. szd elején élt. II. Lajostól 1521. czimerujitást 
nyert. R. F e r e n c z turóczi főispán 1556. bárói ran
got nyert; tőle származik a szklabinai és blatniczai 
ág, melyből P é t e r tbnok 1723. grófságot kapott; 
e grófi ág azonban 1853. leányágon is kihalt. R. 
F e r e n c z testvére István naszádos kapitány a már 
kihalt trebosztoi ágat alapította, melynek R. László 
és testvérei 1635. a báróságot, Ferencz a XVIII. szd 
második felében a grófságot szerezték meg. — 1) Fe
r e n c z , László fia, 1542. turóczi főispán és nádori 
helyettes, a lutheri tanok legelső terjesztőinek egyike, 
1556. báróságot kapott. 1561. Turócz vm. örökös 
főispánságát szerezte meg családjának, f 1553. 
november 1. — 2) F e r e n c z br., a főrendiház tagja, 
szül. 1835. szept. 21. — 3) G y u l a báró, a főrendi
ház tagja, szül. 1853. márczius 14. Volt orsz. képv., 
1884. kamarás. — 4) J á n o s gr., szepesi püspök, 
szül. 1748. aug. S., Rómában végezte a theologiát, 
1774. szepesi kanonok, 1783. nyitrai nagyprépost, 
1788. szepesi püspök, sokat áldozott jótékony ezé-
lókra, f 1806. jan. 9. — 5) Pé t e r , Mihály báró fia, 
•szül. 1568. febr. 2., turóczi főispán, a XVII. szd kez
detén koronaőr, mint ilyen megírta latinul a magyar 
szent korona történetét. (Augsburg, 1613.) 1614-ben 
részt vett a linczi gyűlésen, f 1622. jul. 17. Szilágyi 
Sándor: R. P. és a szent korona (1875.). — 6) Simon 
br., a főrendiház tagja, szül. 1865. máj. 27. Bpesten. 
Jogot végzett; kamarás. 

Revéche (francz., rövés), ílaneilhez hasonló gyap- -
juszövet. 

Reveille (francz. -vely), ébresztő (a katonaságnál 
dobbal v. kürttel). 

Revelatio (lat.), kinyilatkoztatás, leleplezés. 
Revenant (francz. rövnán), kisértő szellem, haza

járó lélek. 
Revenue (francz., revnü), bevétel, jövedelem, vám.. 
Réverbére (francz., réverber), útszéli lámpa; csi

szolt homorú tükör, mely a beeső fénysugarakat e rő 
sítve visszaveti. 

Reverenda (lat.), papi öltöny. 
Reverendus (lat.), "tisztelendő*. 
Revers , a vert pénz hátsó lapja, melyen a czimer,. 

jelkép v. felirat van. 
Reversal is , l)biztositékiokirat,elleniratarranézve.. 

hogy a kiállító a r. birtokosa javára vmit tenni vagy-
tűrni fog. — 2) Kül. igy nevezik nálunk azon okira
tot, melyet szülők közös megegyezéssel arra nézve: 
állítanak ki, hogy születendő gyermekeik melyik val
lásban neveltessenek. Az 1868: L-III, t.-cz. az ilyen 
ív t érvénytelennek nyilvánítja. 
Révész, 1) Bá l in t , tiszántúli ev. ref. püspök,, 

egyházi iró, szül. 1816. jan. 16. Debreczenben; itt
hon és külföldön tanult, 1844. a debreczeni főiskolán 
az akkor állított gyakorlati theologiai tanszék tanára,, 
a szabadságharezban nemzetőrszázados, 1855. deb
reczeni lelkész, 1871. a tiszántúli ev. ref. egyház
kerület püspöke, f 1891. okt. 8. Imakönyve s egyház: 
beszédei több kiadást értek; ujabb egyházi dolgoza
tait Csiky Lajos debreczeni tanár rendezi sajtó alá:., 
eddig 2 kt jelent meg. — 2) Imre , debreczeni ref... 
lelkész, hittud. tudor, a m. tud. Akadémia lev. tagja,. 
szül. 1826. jan. 14. Uj-Febértón, Szabolcs m.; tanul
mányait itthon s külföldön végezte, aztán balmaz
újvárosi, szentesi, 1856. debreczeni lelkész. Tanuló
kora óta foglalkozott a magyar őstörténelemmel s 
nyelvészettel, később egyházjogi s egyháztört. stb. 
munkát irt s 1870—78-ban szerkesztette a M. Prot. 
Egyhézi és Iskolai Fígyelmezőt, mely a positiv 
theologiai irányt erélyesen képviselte. 1861. orsz.. 
képv.; jeles egyházi szónok volt s prédikáczióiból 10'' 
kt jelent meg; f 1881. febr. 13. — 3) K á l m á n , Imre 
fia, szül. 1860. aug. 11. Debreczenben, hol a hittud., 
tanfolyamot elvégezvén, 1885. külföldi tanulmány
útra indult; 1886. a pápai theol. akadémia tanára,. 
1887. pappá szenteltetett, 1S92. aug. kassái ref. lel
kész. Korán kezdett irodalommal foglalkozni; igen 
sok tanulmánya jelent meg prot. lapokban s a. 
történeti folyóiratokban. Több önálló munkát is-
adott ki. 

Révfalu-Pataháza, község Győr m., 2259 lak. Kö
zelsége folytán Győr külvárosának tekinthető. 

Reviczky (revisnyei) család, Árva vm. legrégibb-
családjainak egyike, melynek első ismert őse, Hoki
mer, a XIII. szd második felében élt. Az igen elter
jedt családból R. K á r o l y 1870., bárói, R. Ádám 
1825. grófi rangra emeltetett, de a bárói, vmint r„ 
grófi ág kihalt. — 1) Ádám, szül. 1786. máj. 23., . 
a szd elején részt vett a franczia háborúkban, 1814.. 
velenczei kormányzósági tanácsos, 1822. galicziai 
alkormányzó, 1S23. állami tanácsos, 1825. a bécsi 
udvari kamara alelnöke, 1825. grófi rangot nyert;. 
1826. m. kir. udv. alkanczellár és kir. főudvarmester,. 
1828. főkanczeilár, e méltóságot 1836-ig viselte, a. 
mikor flórenczi nagykövetté neveztetett ki. Utóbb a 
politikától végleg megválva, a heiligenkreutzí kolos
torba vonult s itt f 1862. apr. 22. 
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Reviczky, 1) G y u l a , költő, szül. 1855. Vitkcczon 
Nyitramegyében., Mint hírlapíró működött s korán 
feltűnt pessimista szellemű verseivel. Két kötet köl
teményt adott ki, szétszórtan kritikai és széptani 
czikkei jelentek meg. f 1889. jul. Bpesten. — 2) Ká
r o l y , orsz. képv., szül. 1852. jan. 1. Esztergomban. 
Jogot végzett s ügyvéd lett, 1881. főszolgabíró s még 
ez évben s azóta kevés megszakítással orsz. képv. 

Revideálni (lat.), még egyszer megnézni, megvizs
gálni, számadást felülvizsgálni, ellenőrizni. 
Review (ang., rivjú), 1. revue. 
Revindicatio (lat.), vmely dolognak, mint tulaj

donnak visszakövetelése. fc 

Revindikálni (lat.), visszakövetelni. 
Revindikált havasok (Csik m.), Balástető és a 

Kis-Besztercze közötti terület fel a Magyaros ha
vasig, 54.000 hold, melyet a moldvai pásztorok el
foglaltak, de a múlt századbeli első határjárásnál 
visszavétetett. Jövedelme közműv. czélokra forditta tik. 

Revisio (lat.), felülvizsgálás, szerződés, alkotmány, 
törvény stb. szabályszerű módosítása. 

Revisor (lat.), felülvizsgáló, felügyelő, ellenőr. 
Revistye vár romjai Bars m., Szénásfaluval át

ellenben. 
Révivificatio (lat.), újra felélesztés. 
Revocálni (lat.), visszahívni, visszavonni, adott 

megbízást megsemmisíteni; r.-tio, visszahívás. 
Revolutio (lat.), forradalom; az orvostanban a 

visszafejlődés, hanyatlás időszaka; r . -nar ius , forra
dalmi; r . - tá lni , fellázadni. 

Revolver (ang.), forgópisztoly (1. e.); r. á g y ú , 
a haditengerészetben, nagyrészt Hotchkiss rendszere 
szerint szerkesztett löveg a torpedó-sajkák lövésére; 
5 egy csomóba egyesi tett csöve van, melyek velők 
párhuzamos tengely körül forognak; töltés, tüzelés 
és a töltényhüvely kihúzása önműködőlég történik; 
kalibere 3'7—4'7 cm. 

Revueza, a Vág mellékvize; ered a Krisna havas 
ny. oldalán a Stureczi hágó körül. Keskeny szurdo
kon é.-nak, majd é.-k.-nek tart s tágabb völgyi folyás 
után a Rózsahegy alatt a Vágba szakad. Hossza 
kbelül 30 km. Felvesz számos patakot. 

Revue (francz., rövü, ang.: r e v i e w , ol.: r i v i s t a ) , 
áttekintés, szemle; csapatszemle; folyóiratok czime. 

Revulsio (lat.), vmely helybeli kóros folyamat 
megszűnése más helyen alkalmazott inger után; — 
r. sanguinis, a vér elvezetése a test egyik részétől 
másfelé. 
Rex (lat.), király (1. e.). 
Reykjavik, Izland sziget fővárosa, 36.000 lak. 

Püspökség. Halászat, kereskedelem. 
Reynolds (renöldsz) J o s h u a sir, angol festő, 

szül. 1723. jul. 16. Plymptonban; f 1792. febr. 23., 
mint a festő-akadémia elnöke Londonban. Az arcz-
képfestészet terén tűnt ki. 

Réz, cuprum, Cu, fémelem. Előfordul tisztán a 
Felső-tónál és Chileben (r. homok, r. barilla), oxy-
dálva mint veresréz érez (r. oxydul), rézoxyd, szén
savas rézoxyd (malachit, r. lazur), mint basikus 
chlorid (atakamit), kénnel mint kénkovand és tarka 
r. érez (rézkéneg), vaskéneggel, rézfényle (rézkéneg) 
és sok egyéb ásványban. Leginkább kéneges érczei-
ből nyerik (1. rézérczek, rézkohászat). Nálunk lei
helyei : Recsk, Dobsina, Szomolnok, Rézbánya, Petris, 
Vöröspatak, Déva, Szászka, Moldovabánya stb. V. ö. 
rézérczek, rézvegyületek, réztermelés. 

Rézbánya, 1) falu, 220 lak.; — 2) város, 565 lak., 
mindkettő Bihar m. 

Rézbányászat, a rézérczek a nap színére való ho
zatala s a kohászati folyamatok igényelte előkészí
tés, leginkább mosás és töményités. A r. rendesen 
az ezüst-, arany- és ólombányászattal áll kapcsolat
ban, mert ez utóbbi fémek érczei többnyire tartal
maznak csekély rezet is. Hazai r.-unk az utóbbi 
években csökkent, főleg a rézérczek hiánya miatt. 

Rézbarna, rézkéneg és vérlugsó oldatából nyert, 
nem igen tartós, sötétbarna festék. 

Rézbőrűek, Amerika őslakóinak, az indiánoknak 
elnevezése. 

Rez-de-chaussée (francz., ré d'soszé), épület föld
szinti része. 

Rezeda, reseda, növény a resedaceák rendjéből. 
A s á r g a v. f e s tő r., r. luteoia, Európában, luteolint 
tartalmaz, sárga festésre használják; mívelik. Az 
i l l a t o s r., >". odorata, állítólag Egyiptomból szár
mazik; jelesebb fajtái néha egész buzogánytömött-
ségüek; ilyenek a res. od. grandiflora, r. od. amelio-
rata, r. od. nana compacta multiflora, r. od. gig. 
pyramidalis, gúlaalaku, r. od. rubiginosa Victoria, 
igen nagy virágokkal, a g y é m á n t r., a r. od. Miléss 
spirál stb. 

Rézejtés, a nedves réznyerési folyamatok azon ré
sze, midőn a rezet fém állapotban pl. vassal v. elek
tromos árammal kiejtik (1. rézkohászat). 

Rézérczek, azon ásványok, melyek a rézbányászat 
tárgyát teszik, termés állapotban a réz csak kevés 
helyen fordul elő (Chile); leggyakoribbak a k é n e g e s 
r., u. m. c h a l k o c i t , rézkéneg = CuS, erubescit = 
CuoFeaSí, mindkettő előfordul Mansfelden, Cornwall-
ban, Sziléziában, Kapnikbányán, Horgospatakon, 
Oraviczán stb.; c h a l k o p y r i t vagy rézkovand = 
CuoSjFeaS;,, leggyakoribb rézérczek Selmecz, Szomol
nok, Gölnicz vidékén, Csehországban stb; előfor
dulnak továbbá oxydos r., u. m. v ö r ö s r. (cuprit) 
CuaO, Moldován, Oraviczán, Angliában, Poroszorsz. 
s Szibériában, stb.; végre előfordul még szénsavval 
vegyülve mint malachit == CuCOo+HaCu02 és a zű
r i t = 2CuCO[i-fH2CuOa Urvölgyön, Libetbányán, 
Iglón, Szomolnokon, Dobsinán, Rézbányán, Magur-
kán, Dognácskán, Oraviczán, Szászkán, Nagyágon; 
legnagyobb mennyiségben Szibériában és Ausztráliá
ban. Előfordul továbbá k é n s a v a s rézCuSOj-f-őH.O 
is, leggyakrabban föloldva az u. n. czementvizekben, 
pl. Szomolnokon. 

Rezerva (lat.), tartózkodás; tartalék; r . -vis ta , tar
talékos (katona). 

Rezey S y l v i u s , orsz. képv., szül. 1855. decz. 12. 
Oravicza-Bányán Krassó megyében. 1876. végezte a 
gör.-kath. hittani tanfolyamot Bécsben. 1878. áldo-
zár, 1882. szentszéki ülnök, 1885. czimz. esperes, 
1887 óta orsz. képviselő. 
Rézflnomitás, némileg az üzéshez (1. ezüst-kohá

szat) hasonló folyamat, czélja erős hevítés és levegő 
hozzáfujtatása által a fekete rezet tisztítani. 

Rézgálicz, 1. rézvegyületek. 
Rezge, briza, növény; a n a g j ' r., b. maxima, 30— 

50 cm. magas, csinos diszfü. Bugája számos sziv-
alaku lengedező kalászkából áll; hazája India és a 
Jóreménység foka. 

Rezgés, rugalmas, szilárd, folyékony v. légnemű 
testek részecskéi által véghezvitt mozgás, mely be
áll, ha az ily részecske egyensúlyi helyzetéből bármi 
módon kizavartatik, midőn is a rugalmasság v. a 
nehézség okozta törekvésénél fogva egyensúlyi hely
zetébe visszatér és időszakilag ismétlődő mozgáso
kat végez. 
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Rezgési elmélet, a fénytünemények magyarázata 
az aether rezgéseinek alapján, mely elmélet Huygens-
461(1690.) származik, ki ezzel megdöntötte Newton 
emanatiós elméletét. 

Rezgő nyárfa, 1. nyárfa. 
Rézhegység, a Magyar-Erdélyi határhegység (1. e.) 

rendszeréhez tartozik; a Királyhágótól é.-ny. felé a 
Sebes-Körös és Berettyó közé nyomul. A két folyó 
vízválasztója tekervényesen húzódik és sokkal köze
lebb esik a Sebes-Köröshöz mint a Berettyóhoz. Dél-
ny.-i párkánya a Kis-Szilágyi medenczének, melyet 
vele a Bükk és Meszes alkotnak. A hsget kristályos 
palák alkotják, melyeket régibb harmadkori rétegek 
vesznek körül. A Sebes-K. felé trias, kréta és jura korú 
mészköveinek összefüggését a Király-erdő hasonló 
rétegeivel a benyúló harmadkori tenger szakitá meg. 
R. széles, hullámzatos gerincz, viszonylagos magas
sága 316-—500 m.; oldalait szeldelő völgyek a Kö
rös és Berettyó mellékvölgyei. Főbb csúcsai: a Po-
lyána-Varatyik 790 m., Rézhegy 725 m. 

Rezi, község Zala m., 1357 lak. É.-i oldalán szép 
kuphegyen régi várának romjai. 
Rézkarcz, a rézmetszés (1. e.) egyik neme, melynél 

a rajzot az etető alapon tűvel gyengén kikarczolják 
s azután a lemezt vmely sav etető hatásának (1. 
etetés) kiteszik, ugy hogy a tűkarczolás bemélyitte-
tik s mint a rézmetszet lenyomható. Már Dürer elő
szeretettel alkalmazta, különösen pedig Rembrandt 
és sok németalföldi festő. A r. eljárás a rajzolás köny-
nyedségét és a festői hatást segiti elő, s jelenleg álta
lánosan el van terjedve. 

Rézkészelés, a réztisztitás után következő redukáló 
folyamat; abban áll, hogy a réztisztitásnál képződő 
rézoxyd vegyületeket szén hozzáadása által szinitik 
s igy megdolgozásra alkalmas, nyújtható, nem töré
keny rezet, u. n. k é s z e i t r e z e t állítanak elő. 

Rézkohászat, a rézfémnek előállítása leginkább a 
kéneges rézérczekből v. a réztartalmu ólom-, ezüst-
stb. érczekből történik és pedig v. tűzi v. nedves 
utón, lúgzás által v. legújabban elektromos áram se
gélyével. A tűzi utón való r.-nál az érczeket a kén 
eltávolítása végett előbb többszöri pörkölésnek vetik 
alá s azután olvasztják; ez alkalommal a tüzelő 
anyag szénje redukálja a réz egy részét fémrézre, 
mely mint még nem teljesen tiszta u. n. f e k e t e r é z 
csapoltatik le az olvasztóból s finomítás által tisz
títtatik. Ha a rézérczekben más fémek is vannak, az 
eljárás változik, a mennyiben a pörkölésnél vissza
maradó kén által kötik meg a rezet s mint r é z k é 
n e g e t , u.n. kénlét nyerik az olvasztásnál, az ezüstöt 
s aranyat pedig az ólom által felvéve csapolják le az 
olvasztóból (1. ezüstkohászatnál) s ezért nevezik is 
ez olvasztást ó Imit á s n a k . A nyert rézkénlét több 
tűzben pörkölik s csak ezután olvasztják fekete rézzé, 
mely fekete rézben mindig van ezüst s arany s éppen 
ezért még ezüsttelenitésnek kell alávetni, a mi vagy 
ólommal, vagy ólmos terményekkel való ismétol
vasztás vagy nedves utón vagy végre elektromos 
áram által történhetik. A nedves utón való réz-
nyerésnél az érczeket bizonyos oldatokkal kezelik, 
kilúgozzák s ez oldatból pl. vassal kiejtik. Elektro
mos áram segélyével ujabban igen jó eredménynyel 
nyerik a tiszta rezet, az eljárás a galvanoplastika 
elvén alapszik s alkalmazható ugy közvetlenül az 
érczekre (S iemens féle eljárás), mint a nyert tisztát
lan fekete rézre; igen nagy előnye az eljárásnak, hogy 
tökéletesen lehet vele ezüstteleniteni s a nyert réz 
csaknem teljesen vegytiszta, tehát értékesebb mint 

az olvasztás által nyerhetőé. A czemejiivizekből 
(1. rézérczek) a rezet vassal ejtik ki s a nyert rezet 
finomítják. Nevezetesebb hazai érczkohók: a tajoi, 
mátrabányai, istvánkohói stb. Legújabban hazánk
ban is rendeztek be elektromos utón való rézejtő 
müveket és pedig a Szepességben Istvánkohón és 
Nagybányán, mindkettő egyszersmind feketeréz-
ezüsttelenitő mű is. 

Rézkor, a bronzkort megelőző művelődési korszak, 
ebben a különféle eszközöket tiszta rézből készítet
ték. Magyarországon is találtak kezdetleges készit-
ményü ily eszközöket, mint csákányokat, vésőket 
stb. (L. Pulszky F. A rézkor Magyarországon. Buda
pest, 1883.). 

Rézlazur, basikus szénsavas rézből álló ásvány, 
igen szép lazur-kék színnel; a szebb darabokat dísz
tárgyak készítésére használják. 

Rézmetszés, rajznak rézlemezre való vésése és le
nyomás által végbemenő sokszorosítása. Lényegé
ben abból áll, hogy a rajzot rézlemezre olykép vésik 
be, hogy az árnyékvonalak és felületek szélesebben 
és mélyebben, a finomabb részek pedig vékonyabb 
vonalak v. kevésbbé mélyített felületek által vitetnek 
át. A bevésett rajzot ezután rendszeresen befestik és 
a rézn3'omó sajtón lenyomják. Az igy nyert lenyomat 
a r é z m e t s z e t , s az első lenyomatok a legértéke
sebbek. A vésés szerint van: v o n a l z ó m o d o r , ár
nyékolás párhuzamos v. rácsozott vonalakkal, gyak
ran a sraffirozó géppel, a legrégibb és legjelentéke
nyebb modor; p o n t o z ó modor , árnyékolás pon
toknak egymás mellé helyezése által; továbbá réz 
k a r c z (1. e.); a q u a t i n t a , tussozó modor, tuss-v. 
sepia rajznak rézmetszés általi utánzása stb. Ezen
kívül van más fémmetszés is, különösen aczél ós hor
gany. A r. az utánzó művészetek legtökéletesebbje 
és kiváló művészek foglalkoztak vele. Valószínűleg a 
XV. szdban találták fel, a legrégibb lapok P.-vel je
lölve 1451. és E. S. sel 1464. valók. Németországban 
Schongauer, Dürer, Beham testvérek, Aldegrever stb. 
tökéletesítették; Olaszorsz.-ban Mantegna és Marc-An-
ton; Németalföldön leideni Lucas, Goltzius, Pontius, 
főleg a rézkarczot: Rembrandt, van Dyck, Ostade 
stb. Teljes kiképzését a XVII. szdban Francziaor-
§zágban Edelinck, Masson, Audran stb. által nyerte. 
A XVIII. és XIX. szdban Olaszországban virágzott, 
Volpato, Anderloni, Toschi, Bartolozzi stb. Ujabb-
kori rézmetszők: Steinla, Amsler, Burger, Jacoby, 
Boucher-Desnoyers, Jaquemart, Gaillard stb. Hazai 
kiválóbb rézmetszők: Doby Jenő, Pap Henrik. 

Réznyomat-fekete (frankfurti fekete), megszene-
sedett szőlővenyigéből készült nyomdafesték. 

Rézólmitás, 1. rézkohászat. 
Rezonvllle (rözonvil), falu Lotharingiában, Vion-

villem.; a vionvillei ütközetet (1870. aug. 16.) a 
francziák e hely után nevezik. 

Rézötvözet, vörösréznek egyéb fémmel való ötvö
zete; réz és horgany ötvözete sárgaréz, similor réz, 
stb.; horgany, kevés ón- és ólommal szoborötvözet; 
ónnal bronz, harangfém, ágyufém; horgany és sok 
ónnal a sárga ágyazati fém; nikellel és ónnal ujezüst; 
nemesfémmel ötvözve éremfémet ad; horgany, ón, 
antimonnal a britannia, ágyazati és betűfém; higany
nyal rézfoncsor; aluminniummal aluminiumbronz; si-
liciummal rézaczél. 

Rézoxyd, a réznek vegyülete oxygénnel, 1. rézve
gyületek. 

Rézpénz, rézből vert pénz; a rezet pénzkészitésre 
már az ó-korban használták; most csak váltópénzt 
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vernek belőle (nálunk 4, 1 és Va krajczáros), ujabban 
mindinkább kiszorítja a bronz és nikel. 

Rézpir, acnc rosacea, az arczon, kül. az orron mu
tatkozó bántalom, mely kezdetben az orr állandó 
rézvörös vagy kékes elszinesedésében áll, mely az 
arczra is átterjed, később faggyuár folytán a faggyú-
mirigyek eldugulnak, lobosodnak, majd az edény-
tágulathoz a kötőszövet túltengése csatlakozik, vagyis 
az orr bőre túlteng, csomók, göcsök fejlődnek rajta, 
melyek babnyi, diónyi és még nagyobb terjedelművé 
nőhetnek, néha kocsáfryosak s ugy néznek ki, mintha 
az orr kettős, hármas stb. volna (rhinophyma, font
nyi orr). Előidéző oka lehet szeszes italokkal, kül. 
pálinkával, borral való visszaélés (borvirágos orr), 
azonban elég gyakran fellép e nélkül is, néha tartós 
hideg befolyása alatt (kocsisok-, kofák-, hordároknál), 
vmint idült gyomorhurutnál. Kezelés: az ok lehetőle
ges megszüntetése, genytüszők megnyitása, higany
tapasz, ergotin-tannin kenőcs, a tágult véredények 
scarificatiója, csomók eltávolítása. 

Rézrozsda, a réztárgyak felületén a légkörbeliek 
behatása folytán képződő zöldes-barna színű, basikus 
szénsavas rézből álló vékony réteg, mely a további 
rozsdásodás ellen védi a tárgyakat. R.-nak hívják 
közönségesen az eczetsavas rezet is. L. réz vegyületek. 
| Rézrubin, rézzel veresre festett üveg, drágakő ha
misítására szolgál. 
Réztermelés, a világ r.-e évenként mintegy 2.7 

millió q., melynek mintegy 2 ötöde (l ' isa millió q.) 
az é.-amerikai Egyes.-Allamokra esik, hol kül. Michi-
ganban a Felső-tó környékén óriási kiterjedésű réz
bányák vannak. A termelés 1 ötöde Dél-Amerikára, 
kivált Chilére (260.000 q.) és Bolíviára jut. Mintegy 
500.000 q. rezet nyernek évenként Spanyolországban 
is, hol a Rio-tintoi bányában már a phoenicziaiak 
bányásztak. Németország r.-e évenként 250.000, 
Japáné 150.000, Ausztráliáé 85.000, Venezueláé 
50.000, Oroszországé 46.000, Ausztriáé 9.000, Ma
gyarországé pedig 3.000 q.; nálunk a külföldi ver
seny és az 1872 óta beállt nagy árcsökkenés követ
keztében a r. hanyatlásnak indult. 

Rézvegyületek, általában kék v. kékes-zöid szinü, 
többnyire vizben oldható sók; nevezetesebbek: r éz -
o x y d u l = Cu 2 0; előállítható ha rézsulfat oldatot 
szőlőczukorral és káliluggal forralunk, vörös szinü 
por. Az üveget igen szép rubinvörösre festi s ez 
irányban használják is; r é z o x y d = CuO, fekete 
szinü por, képződik némely rézsók s a fémréz izzi-
tása által, használják szerves anyagok vegyelemzé-
sénél oxydáló szerül; az üveget zöldre festi; kén
s a v a s r é z = CuSC>4(rézgálicz, rézsulfat), a legne
vezetesebb rézvegyület, keletkezik a réznek forró 
kénsavban való feloldása által, 5 tömecs vizzel je-
geczedik; neve: k é k g á l i c z . Nagyban kéntar
talmú rézérczek pörkölése, kilugzása s jegeczesi-
tése által nyerik. Használják a szövetfestésnél, a kék 
és zöld mázfestékeknél, a galvánmásolásnál, állandó 
galvántelepek összeállításánál, fának konzerválásá
nál, gabonafélék páczolásánál, desinficiálásra, gyógy
szerül; s z é n s a v a s r é z = CuCOa (rézcarbonat), 
csak basikus sója ismeretes s ez képezi a ma la 
c h i t és r é z l a z u r nevű ásványokat, mesterségesen 
előállítva pedig az á s v á n y z ö l d és h e g y i k é k nevű 
festékeket. Ilyen basikus rézcarbonat képződik a 
bronz-szobrokon; neve p a t i n a s a szobrot a további 
romlástól védi; e c z e t s a v a s r é z = CuC4H0O4 (réz-
acetat, rézrozsda) keletkezik, ha rézoxydot eczetsav-
ban oldunk s az oldatot jegeczesitjük. Ezen vegyü

letet nevezik közönségesen grünspan-nak. A S c h e -
ele- és s c h w e i n f u r t i zöld név alatt ismeretes 
zöld festékek a r s e n s a v a s réz vegyületből állanak, 
igen mérgesek. R é z c h l o r ü r = CuaCl«, keletkezik, 
ha rézoxydult sósavban oldunk, zöld szinü kristályo
kat alkot, jellemző s alkalmazott tulajdonsága az, 
hogy a szénoxydot = CO könnyen s nagy mennyi
ségben elnyeli. R é z c h l o r i d = CuCla keletkezik 
rézoxydnak sósavban való feloldása s az oldatnak 
óvatos jcgeczesitése által mint zöld szinü só. Hasz
nálják festészetben, tűzijáték készítésénél és gyógy
szerül. A rézvegyületek mind mérgesek. 

Rézviz, 1. czementréz és czementviz. 
Rezső, 1. Rudolf. 
Rézsű, vmely töltés, fal stb. rézsútos oldalfelülete, 

mely az alján keresztülmenő vízszintessel a r .-szö-
ge t zárja be. A függélyes távolság legmagasabb 
pontjától az alapig a r. magassága. A hajlás nagy
ságát a magasság és alap közötti viszony által feje
zik ki, így van 1 : 1 , 1 : 2 stb. r. 

Rézsut, vmely felvett (rendesen merőleges v. víz
szintes) vonaltól vmely szög alatt eltérő irány. 

Rhabarbara , rheum, növény a polygonacaeák 
rendjéből; mintegy 20 faja Ázsiában s Dél-Orosz
országban honos; gyökere összehúzó keserű anyago
kat tartalmaz, melyek a gyógyászatban alkalmaztat
nak; a rh. nagyobb adagokban hashajtó, kisebb 
adagokban szorító és zsongitó szer; alkalmazzák 
vérhas, hasmenés, elnyákosodás stb. esetén. 

Rhabdomyoma (gör.), harántcsíkolt izomdaganat. 
Rhabonbán, a hagyomány szerint fejedelmi vagy 

főpapi méltóság a régi székelyeknél. 
Rhachis (gör.), a hátgerincz, gerinczoszlop; 

rhachialgia, hátgerinczfájdalmasság. 
Rhachi t is (helyesen rachitis), angolkór (1. e.). 
Khadamantos , Zeus és Európa fia, Minős fivére, 

alvilági bíró, ki a büntetéseket osztja. 
Rhagades (gör.), bőrrepedések, bőrhasadások. 
Rhapsodia (gör.), a dithyrambhoz hasonló, sza

badon csapongó költemény, pl. Petőfitől: Az őrült. 
Rhapsodis t ikus , töredékes, csapongó. 
Rhapsodok, régi görög vándorénekesek, kik hős

dalokat félig énekelve, féiig szavalva adtak elő; 
dalaikból keletkeztek állítólag a homéri eposzok 
(1. Homér). 
Rhát ia , 1. Raetia. 
Rha toromán nyelv , 1. raetoromán. 
Rhea , görög istennő, az istenek anyja, Uranos és 

Gaea leánya; fivérének Kronosnak felesége, Zeus 
anyja, leginkább Kréta szigetén tisztelték; azonos 
Kybelevel. 

Rhea grófnő, színmű B. Bajza Lenkétől (1886). 
Rhea-kender , ramé-kender (1. e.). 
Rhédey, grófi család, az Aba nemből származik; 

első őse, M i k ó a XIII. szd végén élt. 1466. kapott 
czimert Mátyás királytól. A család fényének meg
alapítója, F e r e n c z bihari főispán, a XVII. szd elején 
Erdélybe kerülvén, Bocskay és Bethlen Gábor alatt 
nagy szerepet játszott, (f 1621.) A grófi rangot Fe
r e n c z erdélyi fejedelem a rangról való lemondása 
után 1659. nyerte, továbbá J ó z s e f 1744. és a ma
gyarországi ágból L a j o s főispáni helytartó (f 1831.) 
1808. Komáromy András: A kisrédei gróf Rh. csa
ládról (Turul 1883.).— 1) F e r e n c z erdélyi fejedelem, 
Ferencz bihari főispán fia, szül. 1611 körül; mostoha 
atyja, Bethlen István fejedelem gondoskodott neve
léséről és saját (első házasságából származó) leányát 
Druzsiannát adta hozzá nőül. 1648. a máramarosi 
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ör. főispánságot kapta. II. Rákóczy Györgynek bi
zalmas tanácsosa volt, s az erdélyi rendek a lengyel 
hadjárat szerencsétlen kimenetele után 1657. nov. 1. 
őt választották meg fejedelemmé. 1658. január 24. 
azonban lemondott s birtokára, Husztra vonult visz-
sza. t 1667. máj. 7. — 2) J á n o s gróf, szül. 1713., 
a katonai pályára lépve, 1744. kapitány, 1754. őr
nagy, 1765. tábornok sa magyar nemestestőrség 
főhadnagya. Mint altábornagy f 176S. január 10. 
Bécsben. 

Rheinhessen, Hessen nagyherczegség tartománya, 
ter. 1374 km2, 308.536 lak. Főhelye Mainz. 

Rheinwald völgy, alpesi völgy Graubünden sváj-
czi kantonban, a Hátsó-Rajna szeli át, benne a Splü-
gen felé vezető ut, hátterében az Adula csoport a 
Rheinwaldhorn-nal (3398 m.); főhelye Splügen. 

Rhense, helység Koblenz porosz kormánykerület
ben a Rajna m., hol a 4 rajnai választófejedelem te
rülete találkozik, 2000 lak. Közelében a Königsstuhl. 

Rhenus (lat.), Rajna. 
Rheobatometer (gör.), mélységmérő, műszer, me

lyet egyszersmind tenger alatti áramlások erősségé
nek s irányának meghatározásánál is használnak. 

Rheochord (gör.), a galván áram által létesített 
akadályok mérésére szolgáló készülék, melynél fa-
alapon 1,2 v. több húr van kifeszítve s e szerint 
egy, két v. több húrú rheochord nevet visel. 

Rheometer (gör.), az elektromos áram erősségé
nek mérésére szolgáló műszer (1. galvanométer). 

Rheomotor (gör.), elektromos áram-fejlesztő, pl. 
galvánelem, thermo-elektromos oszlop stb. 

Rheostat (gör.), különböző nagyságú, rendesen 
dróttekercsből készült, ismert ellenállásoknak az 
áramkörbe való fokozatos bekapcsolására szolgáló 
műszer. Nagy fontossága van a dj'namoelektro-
mos gépek szabályozásánál, mely czélra önműködő 
r.-okat alkalmaznak; nálunk elterjedt a B l á t h y -
fele autómat r. 

Rheotom (gör.), az elektromos áram megszakítá
sára szolgáló készülék; tulajdonkép az áram veze
tékének folytonosságát szünteti meg. 

Rhesos , thrák király, ki a trójaiak segítségére ér-, 
kezett, de még a város előtt megtámadta Odysseus, 
és Diomedes megölte. 

Rhetor (gör.), szónok; a szónoklás tanítója. 
Rhetorika (gör.), tágabb ért. a prózai műfajok 

{történetírás, szónoki beszéd, értekezés) elmélete; 
szűkebb ért. csak a szónoklat elmélete, azaz szó
noklattan. Magyar r.-i kézikönyveket írtak: Névy 
László, Dengi János, Góbi Imre, Riedl Frigyes 
és mások. 

Rheum, 1. rhabarbara. 
Rheumat ismus (gör., lat.), csúz (1. e.); rh. muscu-

lormn, izomcsúz; rh.articulorum, izületi csúz. 
Rhigolein, a nyers nafta és petroleummaradék tisz

títása utján nyert folyadék, fajsúlya 0'644—0'650, 
40° C.-nál forr. 
Rhineurynter (gör.), készülék az orrvérzés elállí

tására. 
Rhinit is (gör.), orrgyuladás. 
Rhinoceros , orrszarvú (1. e.). 
Rhinoplast ika (gör.), műtéti orrképlés. 
Rhinoskopia (gör.), orrvizsgálat, orrtükrészet. 
Rhizoctonia (gyökérölő), gomba a pyrenomyceták 

rendjéből. A rh. medicaginis, a répa, luezerna, lóhere, 
stb. gyökerén és a rh.crocorum, a sáfrány gumóin él, 
nagyon kártékonyak. A rh. solani okozza a bur
gonyaragyát. 

RHOTACISMUS 

Rhizoma (gör.), gyöktörzs. 
Rhizophora, manglefa, mangrovefa, fa a r.-ceák 

rendjéből. A rh. mangle, gyertyafa, a forróövi Ame
rikában a partokon és folyamtorkolatokban számos 
léggyökerével sűrűségeket alkot; cserzőkérget és bu-
torfát szolgáltat. 

Rhizopoda, gyöklábuak. 
Rhode Island (ród ajlénd), az észak-amerikai Egy.-

Államok állama, ter. 3240 km", 345.506 lak. Élénk 
ipar és kereskedelem; fejlődött földmivelés és állat
tenyésztés. Fővárosa Newport. A régi Vinland, hol 
a X. szdban a normannok megtelepedtek. 1636. az 
angolok gyarmatosították. 
Rhodium, a platinfémek egyike, a platinnál nehe

zebben olvad; aranytollhegyekhez használják. 
Rhododendron, r a g y a b u r a , növény a hangafélék 

(ericaceae) rendjéből. A b o r z a s r., rh. hirsutum, 
alpesi rózsa, a havasokon nő; a rh. ferrugiiteum, 
rozsdás r., az erdélyi és a pyrenaeusi havasokon nő, 
nagy gyógyerejünek tartják, örökzöld cserje, vi
rága füzérben álló, szép bíborpiros, fehér és sárgás 
mirigyekkel. A ke le t i r., rh. poniieum, a Keleten, a 
rh. maximum, Észak-Amerikában, a rh. arboreum 
Kelet-Indiában tenyészik; még számos válfaja van. 

Rhodonit, kovasavas mangánoxydul, színe a ró
zsaszín és barnás-veres közt váltakozik, külön, az 
Uralhegységben találják, hol dísztárgyakat készí
tenek belőle. 

Rhodope, hegység (mai neve Despoto Planina v. 
Deszpoto Dagh), Thrakiában a Nestos folyó k.-i part
ján, legmagasabb csúesa a Skomios (Vitos) 2278 m. 

Rhodus, a Sporádokhoz tartozó török sziget Dse-
zair-i-Báhr-i-Sefid (a Fehér tenger szigetei) vilajet
ben, ter. 1424 km2, 34.000 lak. Igen termékeny, vul
kanikus hegység ágazza be; szivacshalászat. Az ó-
korban Claudius császár uralkodásáig gazdag és ha
talmas dór köztársaság, 1309 óta a johanniták (innen 
r.-i l o v a g o k ) bírták. 1522 óta a töröké. Főhelye R., 
20.000 lak. Kikötő, görög érsekség. Az ó-korban a 
r.-i kolossus (Helios érezszobra) a világ 7 csodája 
közé tartozott. 

Rhodusi kolossus , 1. Rhodus. 
Rhodusi lovagok, a johannita-rend (1. e.) tagjai. 
Rhomboeder (gör.), 12 egyenlő rhombuslap által 

határolt ásványtani jegecz-alak. 
Rhomboid fgör.), dülényded; r h o m b u s , dülény 

(1. e.). -
Rhone (lat. Rhodanus), hajózható folyó Svájczban 

és Francziaországban, Wallis kantonban a Saas he
gyen ered 3 forrásból, Bouveret m. a genfi tóba lép, 
ezt Genf m. elhagyja, franczia földön tölcséralaku 
torokban kétszer elvész (Perte du R., Mai pertuis), 
Arles m. 2 ágra szakad, melyek a Camargue szigetet 
alkotják, aztán a Földközi tenger lyoni öblébe tor
kol. Számos gletser viszi b"eJé vizét, kiválóbb mel
lékfolyói : Drance, Arve, Isére, Saőne, Dröme, Durance 
és Gard. Hóolvadás idején nagy károkat okoz; he-
lyenkint a hajózás is veszedelmes, hossza 812 km. 
Az Északi tengerrel a R.-Rajna csatorna, a Loire-al, 
Hl. az Atlanti óceánnal a Canal du Centre köti össze. 
Tőle nyerte nevét a R. franczia depart., ter. 2790 
km=, 806.737 lak. Főhelye Lyon. 

Rhőnebor, a Rhone folyó partjain (Provenceban, 
Dauphinében stb.) termő, kitűnő minőségű fehér és 
vörös bor, nevezetesebb r.-ok a Ihermitage, méal, 
grefieux stb. 

Rhoswitha , német irónő, 1. Hroswitha. 
Rhotacismus (gör.), s-nek átalakulása f--ré. 
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Rhus, szömörcze (1. e.). 
Rhusma, 1. auripigment. 
Rhyíhmus (gör.), ütemszerűen kimért mozgás (pl. 

íánczban); a költészetben a vers dallamos lebegése, 
mely az időmértékes verselésben a hosszú és rövid, 
.i hangsúlyos verselésben a hangsúlyos és hangsúly
talan szótagoknak szabályszerű váltakozásából ke
letkezik. R h y t h m i k a , a r.-ról szóló tan; r h y t rí
ni ikus , ütemszerü, dallamos. 

Ri, uthosszmérték Japánban, = 3910 m.; terület
mérték Í5. * 

Riadó, 1. alarm. 
Rial rucsu, régibb számadási pénz Algírban = 

"24 muzó = 67 kr. aranyban. 
Rialto (ok), Velencze íohidja. 
Rianás, a jégnek nagy mértékben való, dörgő meg-

hasadása, kül. a Balatonon. 
Ribáry, 1) F e r e n c z , történetíró, szül. 1827. okt. 6. 

Koltán Komárom m., Budapesten tanár", több tört. 
ás nyelvtudományi munkát irt. Főműve egy nagy 
világtörténelmi vállalat, melyben az ó-kort ő irta 
meg. t 1881. — 2) József , a főrendiház tagja, szül. 
1825. jan. 25. Budán. Jogot végzett, ügyv. lett, 1846.. 
lépett közszolgálatba, 1867. osztálytanácsos, 186S. 
miniszteri tanácsos a belügyminisztériumban, 1890 
óta nyugalomban, ugyanekkor a főrendiház tagja. 
lS69.és 1872. hivat, tanulmányutat tett a külföldön. 
A 111. oszt. vaskorona- és a Szt István-rend lovagja. 

Ribbeck O t tó , német nyelvész, szül. 1827. jul. 23. 
Erfurtban, 1877 óta tanár Lipcsében (azelőtt Bern
ben, Baselben, Kiéiben és Heidelbergában). A ró
maiak költészetéről és ennek történetéről irt több 
művet, melyek egyikét magyarra is lefordították. 

Ribe (Ripen), a dán r.-i kerület főhelye, 4000 lak. 
Püspökség, Dánia legrégibb temploma. 

Ribény, község Trencsén m., 1024 lak. 
Ribera József , más néven Lo S p a g n o l e t t o , 

spanyol festő, szül. 1588. jan. 12. Jativában, Ribalda 
tanítványa Valenciában és Caravaggióé Nápolyban; 
-f 1656. Naturalista, főleg szenvedélyes és borzalmas 
jeleneteket festett; mester a fény és árnyék keze
lésében. 

Ribes, 1. ribiszke. 
Ribiszke, ribes, növény a kőtörfélék (saxifrageae) 

rendjéből. A v e r e s r., r. rubrum, levele 5 karélyu, 
gyümölcse kellemes savanykás izü piros bogyó; 
fehér válfaja is van; a feke te r., r. nigrum, dísz
cserje, gyümölcse kissé bűzös izü fekete bogyó. Ide 
tartozik még a pöszméte (1. e.), r. grossularia; a 
ribes berisia, Európa, Szibéria, díszcserje; a r. san-

.gititieum, Kalifornia, Mexikó, a r. aureum, Észak-
Amerika, díszcserje. 

Ribot (-bó) S á n d o r F é l i x József , franczia po
litikus, szül. 1842. febr. 7. St.-Omerben; előbb ügy
véd, 1S75. igazságügyminiszteri tanácsos, 1878. 
képviselő, 1890—92. előbb a Freycinet, azután a 
Loubet-konnányban külügyminiszter, még ez év 
decz.-ben miniszterelnök. 

Ricambio (ol.), visszváltó (1. e.), a nem fizetés 
miatt óvatolt váltó visszaszámitolása alkalmával a 
bankár által számított jutalék, melyet a váltótör
vény I/3°/o-ban állapit meg. 

Ricardo (-kárdo) Dáv id , angol közgazdasági iró, 
szül. 1772. ápr. 19., 1819. az alsóház tagja; mint 
bankár jelentékeny vagyonra tett szert; f 1823. 
Több közgazd. munkát irt, melyekben a földjára
dékról egészen uj elméletet állított fel. Róla nevez
ték el a londoni egyetemen a közgazdaság tanszé

két. Főműve: »Principles of political economy and 
taxation*, mely magyarra is lefordíttatott. 

Ricasoli (-kázoli) B e t t i n o báró, olasz államférfiú, 
szül. 1809. márcz. 9. Flórenczben, 1847. a toscanai 
képviselőház tagja, később a nemzeti párt vezére, 
1859. ápr. belügyminiszter; 1860. Viktor Emánuel 
Toscana főkormányzójává nevezte ki, 1861. az olasz 
képviselőház tagja, ez év jun. Cavour halála után 
miniszterelnök, 1862. márcz. visszalépett, 1866. is
mét átvette az elnökséget, de már 1867. ápr. vissza
lépett; f 1880. okt. 23. 

Riccio (ricso) Dáv id , poncalieri (Piemont) szár
mazású, Stuart Mária skót királynő bizalmasa és 
titkára, 1566. márcz. 9. Darnley Henrik király, ki 
R.-ra féltékeny volt, a királyné jelenlétében megölette. 

Richárd, Cornwallis grófja, német király, szül. 
1209., Földnélküli János király ifjabb fia, 1236. 
keresztes hadjáratban vett részt; 1257. a mainzi és 
kölni érsekek német királyivá választották, de a 
többi választófejedelmek castiliai X. Alfonsot kiál
tották ki, május 17. Aachenben megkoronáztatva, 
visszatért Angliába, 1269. birodalmi gyűlést tartott 
Wormsban; f 1272. ápr. 2. Angolországban. 

Richárd, angol királyok: 1)1. v. O r o s z l á n s z í v ű 
R., szül. 1157. Oxfordban, II. Henrik király fia, 1189. 
jul. 6. követte atyját a trónon, 1190. részt vett a 
a keresztes hadjáratban; ezen útjáról visszatérve, 
1192. decz. 21. V. Lipót osztrák herczeg Bécs mel
lett elfogatta és Dürnsteinba záratta. Csak 1194. 
febr. szabadult ki 150.000 márka ezüst váltság
díjon, ez év márcz. hazatért s a koronát visszavette 
fivérétől, Földnélküli Jánostól. 1199-ig Francziaor-
szágban harczolt II. Fülöp Ágost ellen, ez év 
márcz. 28. Chalus várának ostromakor egyik hű
bérese nyillövéssel megsebesítette; ennek következ
tében f ápr. 6. — 2) II. R., szül. 1367. Bordeauxban, 
Edvard, a fekete herczeg fia, III. Edvard király uno
kája, ezt 1377. követte a trónon, előbb gyámság, 
majd regensség mellett; 1396. 15 évi békét kötött 
Francziaországgal, 1399. kénytelenségből lemondott 
Hereford herczeg (a későbbi IV. Henrik király) 
javára; f 1400. febr. 14. mint fogoly Pontefract,vá
rában éhhalál következtében. — 3) III. v. p ú p o s R., 
Richárd yorki herczeg legifjabb fia, szül. 1452. 
okt. 2., IV. Edvard halála után (1483. ápr. 5.) átvette 
ennek fia, a 12 éves V. Edvard mellett a régens-
séget; Edvardot és testvérét, a 9 éves Richárd yorki 
herczeget hatalmába kerítette és magát kiáltatta ki 
királylyá. 1483. jul. 6. Londonban megkoronáztat
ván, IV. Edvard fiait megfojtatta; 1484. jan. a par
lament elismerte királynak, de ellenfele, Henrik, a 
richmondi gróf 1485. aug. 22. Bosworthnál meg
verte; a harezban maga R. is elesett. Shakespeare 
egy tragédiájának hőse (ford. Szigligeti Ede). 

Richardson (-cserzn), 1) J á n o s , afrikai utazó, 
szül. 1809. nov. 3. Lincolnshireban, 1845 óta Marok
kóból kétszer tette meg az utat a Szaharán át, 1850. 
Barthot és Obenveget kisérte Afrika belsejébe;! 1851. 
márcz. 4. Ungurutuában. Utazásairól műveket irt. 
— 2) J o h n sir, angol utazó, szül. 1787. nov. 5. 
Dumfriesben (Skóczia), 1819 -22 . és 1825—27. 
Franklint követte utazásaiban, 1848—49. Franklin 
felkeresésére tett nagyobb utat ; f 1865. jun. 5-én 
Grasmereben. Utazásairól műveket irt. — 3) Sá
mue l , angol iró, szül. 1689. Derbyshireben, f 1761. 
juL 4. A moralizáló irányú angol családregény meg
alapítója. E nembeli művei: »pamela«, >Clarissa« és 
»Sir Charles Grandison«. 
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Richelieu (risljő) A r m a n d J a k a b D u p l e s s i s , 
herczeg, bibornok, sz. 1585. szept. 5. Richelieu kas
télyban, előbb katona, később pap, 1607-ben luconi 
püspök; csakhamar az udvarnál nagy befolyásra 
tett szert, 1622-ben bibornok, 1623. az államtanács 
tagja, 1624. elnöke s tizennyolcz éven át a franczia 
politika korlátlan vezetője. Politikája oda irányult, 
hogy a belügyekben a korona hatalmát gyarapítsa, 
a külügyekben Francziaországot tegye Európa ve
zérlő államává; törekvéseit sokban fényes siker ki
sérte, f 1642. decz. 4. Parisban. Maga is iró volt s 
nagyszerű támogatásban részesítette az irodalmat s 
művészetet; ő alapította 1635. a franczia akadémiát 
s fontos tanügyi reformokat is létesített. 

Richepin (rispén) J á n o s , franczia költő, szül. 
1849. Algierban; több kötet verset s színműveket irt. 
Richmond (ricsmönd), 1) város London közelében a 

Themse m., 20.000 lak. Nagy park, a londoniak 
kedvencz kirándulóhelye. — 2) Virginia é.-amerikai 
(Egy.-Áll.) állam fővárosa a James River m., 83.000 1. 
Érsekség, kikötő, élénk kereskedelem és ipar (dohány). 
Az itteni Washington-szobor a legnagyobb emlék
oszlop az Egy.-Államokban. 1861—65. a déli álla
mok kormányának székhelye, 1862. jun.25—jul. l .az 
unionisták győzelmes harczai a szövetségesek ellen. 

Richter, 1) Jean Paul Frigyes (1. e.); — 2) J á n o s , 
karnagy, sz. 1843. ápr. 4. Győrött, sokáig a bpesti 
nemzeti színházban karmester, 1875 óta udvari kar
mester Bécsben. Főleg a wagneri művek dirigálásá
ban kiváló. — 3) J e n ő , német politikus, 1838. Düs
seldorfban, államszolgálatba lépett, 1864. jul. Neu-
wiedban polgármesterré választatott, de a kormány 
nem erősítette meg; kilépve az államszolgálatból, 
1867. a ném. bir. gyűlés, 1869. a porosz tartomány-
gyűlés tagja lett. Mindkét gyűlésen a haladó, most 
német szabadelvű párt vezére és első szónoka, főleg 
pénzügyi dolgokban jártas, hevesen támadta Bis
marckot. Több művet irt, napi lapot OFreisinnige 
Zeitung*) is szerkeszt. 

Richthofen F e r d i n á n d báró, német geológus, 
szül. 1833. máj. 5. Karlsruheban (Szilézia), 1860. 
részt vett a kis-ázsiai porosz expeditióban, 1862— 
1868-ig Kaliforniát járta be, később Khinát és Japánt, 
1875-ben a földtan tanára Bonnban, 1879. Berlinben, 
1883. Lipcsében, 1886. ismét Berlinben. Számos föfd-
tani művet irt. 

Ricin, fehérnyenemü anyag a ricinusmagban, szín
telen, alaktalan por, mely 10°/o-os konyhasóoldatban 
oldódik, közömbös kémhatású és mérgező. A visz-
erekbe fecskendezve 1.8 mg.-nyi adag halálos az 
emberre, gyomorba jutva 0.18 g. után áll be a halál 
görcsök v. összeesés között. Az oldat főzés által el
veszti hatását. 

Ricinus, h i m b ó j v. c s o d a f a , r. commttnis, ha
zájában Kelet-Indiában 10—12 m. m., nálunk mint 
dísznövény csak 2—4 m. m. Szára kékes-zöld, levele 
hosszunyelü, paizsalaku, pirosbarnás, fémfényü; er
nyőkben virágzik, termése tüskés dió. Magva szag
talan, kövér olajat (himbójolaj, castor-olaj, ric.-olaj) 
tartalmaz, melyet hashajtó szerül használnak. Cso
dafa nevét onnan nyerte, mert a monda szerint ez 
azon fa, mely Ninivében egy éj alatt fává nőtt, hogy 
Jónás prófétának ernyőül szolgáljon. 

Ricinusolaj, az Indiában, Dél-Európában és É.
Amerikában tenyésző csodafa (ricinus communis) 
magvából nyert, 40°/o zsiradékot tartalmazó, sürü 
olaj; gyengén sárgásszinü, néha csaknem színtelen, 
gyengéd izü, fajsúlya 0"95—0'97, — 18°-nál megmere-1 

vül, a levegőn beszárad, alkoholban teljesen oldható, 
mi által a többi zsíros olajoktól megkülönböztethető. 
Használják moly ellen, hajkenésre, szappan- és ke
nőcs-készítésre, sötétveres szín előállítására, világí
tásra és a gyógyászatban mint hashajtót. 

Rickert H e n r i k , német politikus, szül. 1833. Dan-
zigban, hol lapszerkesztő, 1870 óta a porosz kép
viselőház, 1871. a birod. gyűlés ellenzéki tagja. 

Ricse, község Zemplén m., 1490 lak. 
Riczing, község Sopron m., 1198 lak. 
Rideau (francz., -dó) függöny: a haditudományban 

védelmet nyújtó talajemelkedés. 
Ridicule (francz. -kül), nevetséges. 
Ridiculus mus (lat.), 1. parturiunt. 
Riedel Emil , bajor miniszter, szül. 1831., 1859' 

óta belügy-, 1877 óta pénzügyminiszter. 
Riedl, 1) F r i g y e s , iró és tanár, szül. 1856. Lado-

méron, Bars m. Tanulmányait befejezve bölcsészet-
tudor, 1880 óta a budapesti IV. ker. főreáliskola ta
nára ; a közoktatási tanács rendes tagja. Irt számos 
irodalomtörténeti és aesthetikai czikket, bírálatokat, 
főleg a Budapesti Szemlében. Szerkesztett olvasó
könyveket, rhetorikát, poétikát, s irt egy nagyobb 
munkát Arany Jánosról (megj. 1887., második ki
adásban 1892.) — 2) S z e n d e , a m. tud. Akadémia, 
tápja, iró, Erigyes atyja, sz. 1831. Beszterczebányán; 
előbb Prágában a magyar nyelv egyetemi tanára,. 
1861 óta Bpesten; számos nyelvészeti, bölcseleti,. 
kritikai munkát irt magyar és német nyelven; néme
tül irt egy tudományos magyar nyelvtant is; f 1873-
okt. 15. I.. Vasárn. Újság 1873. 

Rieger F e r e n c z L á s z l ó , cseh politikus. szüL 
1818. decz. 10. Remiiben; Palaczkynak, a történész
nek veje, 1848. az osztrák képviselőház tagja, mely
ben a szlávpárt vezérszónoka; 1861 óta a cseh nemz. 
párt vezére; 1879—1890. a cseh tartománygyülés-
ben és a bécsi képviselőházban kiváló szerepet vitt,, 
mint a jobboldal egyik vezére. De utóbb a csehek 
körében szakadás állt be; az ifju-csehek elváltak az 
ó-csehektől, R. pártjától, mely az 1891. választás
ban teljes vereséget szenvedvén, R. a magánéletbe-
vonult vissza. 

Riego Rafae l don, spanyol szabadsághős, szül. 
1785.; 1808 óta küzdött hazájának a franczia uralom 
alóli felszabadításáért, később a hadseregben szol
gált, 1820. jan. 1. ezrede élén a forradalom élére állt, 
1823. a cortes elnöke s a francziák ellen küzdő sereg 
fővezére; elfogatván, nov. 7. kivégezték. A róla elne
vezett »R. hymnus« ma is a spanyol forradalmárok 
hymnusa. 

Riehl V i l m o s H e n r i k , német műtörténelmi iró,. 
szül. 1823. máj. 6. Biebrichben, 1854 óta egyetemi 
tanár és 1862. a tud. Akadémia tagja, a bajor nem
zeti múzeum igazgatója Münchenben. Számos mű-
történelmi művet, elbeszélést irt, továbbá zeneműve
ket szerzett. 
Rieka, község Zágráb rrt», 1005 lak. 
Rieka gornja, község Várasd m., 1286 lak. 
Rienzi Co la di, tkép. G a b r i n i M i k l ó s L a u -

r en ti us , híres római nép vezér, szül. 1313. Rómában,. 
1343. a VI. Kelemen pápának Rómába visszahívá
sára Avignonba küldött követség szónoka, majd az-
apostoli kamara jegyzője, 1347. máj. 20. néptribun, 
a nép kegyét elvesztve, 1348. márcz. menekült Ró
mából, hova 1354. aug. 1. Alborno bibornokkal 
visszatért; okt. 8. népfelkelés alkalmával agyonverték. 

Riesa, város Szászországban az Élbe m. 9389 lak., 
nagy ipar és kereskedelem. 
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Riese Ádám, szül. 1489. Staffelsteinban, bánya
hivatalnok Annabergben Szászországban; t 1559. 
márcz. 30. A gyakorlati szánwetés elsajátítására ő 
adta az első módszeres utasítást Németországban. 

Riess P é t e r T h e o p h i l , német physikus, szül. 
1805. jun. 27. Berlinben, f 1883. okt. 23. A dörzs-
villamosság terén elsőrendű tekintély volt. Ennek kö
réből becses műveket irt. 
Rietschel E r n ő , német szobrász, szül. 1804. decz. 

15. Pulsnitzban. Drezdában, a művészeti akadémián, 
később Berlinben Rauch vezetése mellett képezte ki 
magát, 1832. a művészeti akacfémia tanára Drezdá
ban; f 1861. febr. 21. Az eszményit a természetessel 
művésziesen egyesitette. Főművei: Luther emlék 
(Worms), Lessing szobra (Braunschweig), Goethe és 
Schiller kettős szobra (Weimar) stb. 
Rif, tengerpartvidék Marokkóban Ceutától Algériáig, 

lakói hírhedt kalózok. 
Riga, Livland orosz kormányzóság fővárosa a Duna 

mellett, mely közelében torkol a r.-i öbölbe, 175.000 
lak. Elénk kereskedelem és ipar, kikötő. 
Rigas (Rhigas) K o n s t a n t i n , uj-görög költő, szül. 

1754. Velestinosban, Bonapartét meg akarta nyerni 
Görögország felszabadítására irányuló terveinek, 
Triestben elfogták, Ausztria kiszolgáltatta a török 
kormánynak, 1798. máj. 20. Belgrádban agyonlöve
tett. A görög nemzeti harczi dal »Fel hellének íiai« 
szerzője. 

Rigi,hegy Svycz svájczi kantonban a vierwaldstátti, 
zugi és lowerzi tavak közt, legmagasabb csúcsa a 
Kulm 1800 m., honnan az Alpesvidékekre nagyszerű 
kilátás nyilik. Szállodák: Staffel (1594 m.), Kaltbad 
(1441 m.), Scheideck (1648 m.), Klösterli (1300 m., 
búcsújáróhely), First, Rohstock, Kulm. 1871 óta fo
gaskerekű vasút vezet fel reá. 

Í
Rigiditas (lat.), megkeményedés, megmerevedés; 

r i g i d u s , merev, kemény. 
Rigmány, község Maros-Torda m., 429 lak. Hatá

rában régi sánczok. 
Rigmus, a nép igy nevezi a verset. 
Rigó, turcius, madárcsalád az árcsőrück (subu-

lirosires) rendjéből. Ötven ismeretes faja közül ná
lunk 8 honos. A fekete r., t. merula, 25 cm. h., 
csőre aranysárga; télen is nálunk marad, 4—6 szür
kés-zöld tojást rak, bőrszínű foltokkal; éneke dalla
mokban gazdag, több éneket is megtanul fütyülni 
s szavakat is képes kiejteni, de hangja rikácsoló. 
Vadon férgekkel, csigákkal, rovarokkal, bogyókkal 
él, a fogságban kenyeret, húst, bogyókat eszik. Az 
é n e k l ő v. s z ü r k e r., /. musicits, 22 cm. h., felül 
olajzöld, hasa fehér, sötét foltokkal; költöző; 3 — 6 
feketésbarnán pettyezett tojást rak; éneke szép, kó-
taszerü. A lép r., /. viscivorus, 26 cm. h., felül 
hamvas, alul fehéres, hasán félholdalaku fekete fol
tokkal. Hangja méla, de átható; zöldesfehér, barnán 
foltozott tojást rak. A fenyő r., t. pilaris, 26 cm. h.; 
feje, nyaka, farka hamuszínű, háta s válltollai rozs
dabarnák, alul fehéres, csőre sárga. Éneke nem szép, 
húsa ízletes; nyírfán fészkel; 6 zöld tojást rak. 
Északon él, hozzánk őszutóban jön. A s z i k l a i r. v. 
kövi p i r ó k , /. saxatilis, 20 cm h., a hím feje, nyaka 
kék, háta barna, melle, hasa, farka rozsdavörös, a 
jércze barnásszürke; hazája Dél-Európa, hozzánk 
nyáron jön; szépen énekel. A b o r o s r, t. iliacus, 
22 cm. h., felül olajbarna, oldala s szárnya alja rozs
davörös, húsa ízletes. Északon él, hozzánk csak köl
tözéskor állit be. Az ö r v ö s r., t. torquatus, 24 cm. 
h., mellén félholdalaku fehér örvvel; a havasokon 

tanyázik; húsa ízletes, éneke kellemes. A kék r.,. 
t. cyamts, 20 cm. h., a him sötétszürke, kékes hamv
val, teste s farka feketés, a jércze barnás. Görög-, 
Olaszországban s Dalmátiában él, sziklaüregekben 
fészkel. A s á r g a r., orioliisgalbula, 1. aranybegy. 

Rigó La jos , orsz. képv., bihari ref. lelkész, 1892: 
óta orsz. képviselő. 

Rigómező (szerbül Koszovopolje, lat. Campus me-
rularum), 450 m. mag. fekvő termékeny lénsik a tö
rök Ó-Szerbiában, Prizrend pasalik területén; 70 km.. 
hosszú, 30 km. széles. Számos véres harcz színhelye. 
Itt semmisítette meg I. Murád szultán és fia Bajazic 
a Lázár császár alatti szerb hadat 1389. jun. 15. A 
csatában Murád és Lázár is elesett; a csata emiékét., 
melyről számos népdal szól, 1889. a közelben levő-
Krusevácz szerb városban megülték s ott emléket is 
állítottak. Ugyanitt véres harczok folytak 1448. okt. 
17— 19. II. Murád szultán és Hunyadi J. közt. A csata. 
Brankovics György árulása következtében a magya
rok vereségével végződött; 17.000 magyar s a vezé
rek legnagyobb része elesett. A menekülő rímiyady 
Brankovits kezébe került, ki 2 havi fogság után csak. 
igen súlyos feltételek mellett bocsátotta szabadon.. 

Rigor (lat.), szigor; rigorismus, szigorú, hajtha
tatlan gondolkozásmód, szigorú erkölcs; r i g o r i s -
t i k u s m o r á l , az erkölcsi törvény érvényesítése-
csekélységekben is. R i g o r i s t a , erkölcsbiró. 

Rigorosum (lat.), szigorlat. 
Rigsdaler, Dániában 1814-től 1875-ig, a korona be

hozataláig, a pénzegység, mely 6 márkára, ez pedig: 
16 shillingre oszlott, a r. 12,641 g. finom ezüstöt. 
tartalmazott és értéke mintegy 1 írt 35 kr. volt.' 

Rigueur (francz. rigőr), szigor; de r., elengedhetlen.. 
Rigvéda, 1. Védák. 
Rigyicza, község Bács-Bodrog m., 3639 lak. 
Rijswijk (reiszweik), falu Hollandiában Haage m., 

1697. szept. 20. béke XIV. Lajos közt egyrészt, más
részt Spanyolország, Anglia és Hollandia, okt. 30-árt 
Németország közt. 

Rikhard (III), tragédia Shakespearetől, ford. Szig
ligeti Ede. 

Riksdaler (riksmynt), a régebbi svéd birodalmi 
tallér = 1 skandináv korona = 56 kr aranyban. 

Rikva (Leopold), tó Afrikában a Tanganyika déli 
végétől keletre. 
Rill József , tanfelügyelő, paedagogiai író, szül.. 

1839. január 11. Módoson, Torontál m. Mint fővá
rosi tanitó nagy munkásságot fejtett ki a tanügyi iro
dalom terén. Számos tanügyi lapot szerkesztett. 
Előbb Vas megye, később Szolnok-Doboka ni. ker. 
tanfelügyelője. 
Rilo Dagh, 2923 m. magas hegy Törökországban-

a Rhodopetől é.-ny.-ra. 
Rím, a vers határjelölő pontjainak egyformán, hang

zása, összecsengése; előfordulhat a sor elején, köze
pén és végén. Tökéletlen fajai az alliteratio és az. 
assonantia (1. ezeket); hogy teljes legyen a r., szük
séges a magán- és mássalhangzók tökéletes egybe-
vágása. Az ilyen r. t i s z t a r. nevet visel. pl. kék
szem — emlékszem, nincsen — kincsen, árván — 
járván. Ha az összecsengés egy szótagra terjed,. 
férfi- v. t o m p a r. (bért — kért), ha két szótagra: 
nő i v. c s e n g ő (érte — kérte); ha két hosszú szótag: 
alkotja: n y ú j t o t t (mellett — kellett), ha három szó
tagra terjed: s i k a m l ó s (levele — levele). Elhelye
zésre nézve van közép-r . (Jank azonban — mind! 
nyomon van), láncz-r . (1. e.), b e l s ő r. (O álla — 
halála vérmosta fokán). Csoportosításra nézve van 
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p á r rím (midőn a sorok kettesével csengenek össze, 
'képlete: a a, b b), c s o p o r t r . (melyben 3—4 sornak 
egy ríme van: a a a, bbb), k e r e s z t r . (midőn az 
első sor a 3-ikkal, a 2-ik a 4-ikkel rímel: ab ab), 
félr. (midőn az első és 3-ik sor rimtelen: x a x a, 
hol az x rímtelen sort jelez), ö l e l k e z ő r. (az első 
sor a 4-ikkel, a 2-ik a 3-ikkal rímel: abba), v i s z -
s z a t é r ő r. (a a x a, a a b b a) és r á ü t ő r. (a a b b b). 

Rima (lat.), hasadék; r. glottidis, hangrés; r. pal-
•pebrarutn, szemhéjrés; r. pudendi, szeméremrés. 

Rima, folyó, a Sajó egyik legnagyobb mellékvize. 
A Fabova és Vepor hsgekben eredő tiszolczi, kle-
noczi és kakovai Rimából gyűl össze. Felvesz számos 
kisebb patakot. 
Rima-Bánya, község Gömör m., 549 lak. Bányák 

és kohók. 
Rima-Brezó, község Gömör m., 470 lak. Bányák 

és kohók. 
Rimaszécs, község Gömör m., 1522 lak. A Rima és 

Bodrog között fekszik szép lapályon. Járásbir. 
Rima-Szombat, rend. tanácsú város Gömör m., 

5562 lak. A megye székhelye, fekszik a Rima vize 
mellett. Törvényszék, járásbir. és adóhiv. Prot. fő-
.gymnasium. 

Rimessa (ol.), pénz- v. értékpapirküldemény, kül
demény. 
Rimini, kikötőváros Forli olasz tartományban, a 

Márecchianak az Adriai tengerbe való torkolata m., 
37.000 lak. Püspökség, székesegyház, római régisé
gek (diadalív). 

Rimini F r a n c e s c a , I. Francesca da Rimini. 
Rímlexikon v. r í m t á r , vmely nyelv rímeinek szó

társzerű gyűjteménye. 
Rimnik," 1) város a R. mellett, 9544 lak., 1789. az 

osztrákok győzelme a törökön; — 2) város az Olt 
mellett. 3746 lak.; mindkettő Romániában. 

Rimócz, község Nógrád m., 1227 lak. 
Rin, iapáni számadási pénz = Ol szen = 0'oi mé = 

2-5 kr. 
Rinfranco (olasz), költségmegtérités, bérmen

tesítés. 
Ring (ang.), szövetkezet, társaság, több egyén 

egyesülése oh/ czélból, hogy vmely áru árfolyamára 
befolyást gyakoroljanak; kül. az amerikai gazdasági 
életben gyakran alakulnak r.-ek, de nálunk is volt a 
néhány év előtti kukoricza-r. 

Rinteln, város Kassel porosz kormánykerületben, 
5000 lak. 1619—1809. egyetem. 

Rinya-Szt-Király, község Somogy m., 1183 lak. 
Rio íspany.), folyó. 
Rio de Janeiro (riu de zsaneiru), előbb Brasilia 

császárság, most a brasiliai Egy.-Államok fővárosa, 
,i hasonnevű, szigetekben gazdag és erdőkkel kör
nyezett öböl m., 500.000 lak. Egyetem, tud., orvosi, 
szépművészeti, zcne-akademia, nemz. múzeum, mű
egyetem, nemz. könyvtár, csillagda, füvészkert, szín
házak, nagyszerű kórház; püspökség, számos tem
plom. Elénk ipar és keresk., kikötő. A r.-i tartomány 
ter. 44.839 km=, 1.121.562 lak. 

Rio de la Plata (= ezüstfolyam, La Plata), folyam 
Dél-Amerikában, Farara néven Brasiliában a Serra 
de Mantiqueiraban ered, iránya d.-ny., majd a pam
pákon keresztül d.; mig a Paranahybat fel nem veszi, 
Rio G r a n d é nevet visel, útjában felveszi a Paraguayi 
-és az l 'ruguayt, az utóbbival egyesülve kapja a R. 
nevet, a Buenos-Ayres öbölben torkol az Atlanti 
oczeánba. 

Rio de la Plata á l lamok, 1. La Plata államok. 

Rio Grandé del Norte (= nagy északi folyam), 
folyó F.-Amerikában, Coloradoban a Rocky Mountains-
ben ered, Matamoros m. a mexikói öbölbe torkol. 

Rio Grandé do Sul, brasiliai tartomány, területe 
236.553 kmc, 643.5:17 lak. Főhetve Alegre. Kikötő
városa R., 20 000 lak. 

Riomfalva, község Nagy-Küküllő m., 1159 lak. 
Rio Negro, folyó Dél-Amerikában, Guiania néven a 

columbiai Cordillerákban ered, Manaos mellett ax 
Amazon folyamba folyik; a Cassiquiare az Orinoko-
val köti össze. 

Rioni (az ó-kori Phasis), folyó Transkaukasiában, 
az Elbrusban ered, Poti m. a Fekete tengerbe torkol. 

Rio Tinto, város Huelva spanyol tartományban a 
R. folyó közelében, 2000 lak. Gazdag rézbányák. 

Rio Vermejo (-ho), folyó Dél-Amerikában, Boliviá-
ban ered, Humaita m. a Paraguayba folyik. 

Ripacs, S z i g e t i József » Csókon szerzett vőlegényt 
ez. bohózatának egyik alakja, az elzüllöttvidéki'szi-
nész karikatúrája. 

Ripacs, a bőr gödrözöttsége, kül. a himlős kiütés 
után fennmaradt hegek által. 

Riparia, parti szőlő, az amerikai szőlőfajok egyik 
családja, melynek kiválóbb fajai a Klinton, Scharion, 
Taylor, Vialla és Solonis. 

Ripenye, község Máramaros m., 1107 lak. 
Ripon (ripen) G y ö r g y F r i g y e s S á m u e l Robin-, 

son marquis, angol államférfiú, R. F r i g y e s John. 
R o b i n s o n gróf, tory-párti miniszter (f 1859.) fia,' 
szül. 1827. okt. 24., 1853. a képviselőház tagja, 
1859. Grey grófja, 1867 — 74. a titkos tanács el
nöke, 1871. a felsőház tagja, 1880-86 . India al-
kirábya. 
Riposo (ol.). nyugalom; a festészetben csendélet, 
Riposzt (francz., riposte) gyors, találó válasz; a 

vívásnál gyors visszavágás, visszaszurás. 
Rippoldsau, fürdőhely Baden nagyherczegségben, 

vastartalmú savanyu források. 
Ripsz, sürü szövésű, többsodratu gyapot, len, fél-

gyapjú v. selyemczérnából készített bordázott szö
vet, melyet olykép szőnek, hogy az erős lánczfona-
lat a vékony ontok teljesen födi; ruhára és bútor-; 
szövetre használják. 

Ripuariaiak, a parti lakók, a keleti (rajnai) fran
kok neve. 

Risal i t (lat.), épület homlokzatának kiugró és füg
gélyesen végig menő része. 
Risano, falu Dalmatiában Cattaro közelében; a 

rómaiak Jihisiuiiim-nak; a Bocche di Cattaro-t Sinus 
Rhisonicus-na.k nevezték. 

Risico (ol, francz. risque, riszk), koczkázat, az 
evvel járó veszel}'. 

Riska, vörös szőrű és rövid szarvú tehén v. ökör. 
A r. tehén népmeséinkben mint a vasorrú bába ellen
fele szerepel, mely annak incselkedéseitől óvja a 
pásztorfiut, sőt végre boldoggá is teszi. Innen »nska 
tehén fia« oly szerencsést jelent, kinek minden sikerül. 

Riskulicza, község Hunyad m., 1031 lak. 
Risnyák, a Horvát-Karszt ny. részén a Hóhegy 

csoportban; magassága 1526 m. 
Risotto (ol.), vajban és huslében főzött rizs, ol. étel. 
Risposta (ol.), visszavágás (1. riposzt). 
Ristori Adél, olasz színésznő, szül. 1818. jan. 

26. Cividaleban, 1847. G'rillo G. marchese neje, 1850 
óta művészeti körutat tett Európa, Amerika és 
Ausztrália nagyobb városaiban. Jellemszerepeket 
játszott. 

Ris torno (ol.), storno (1. e.). 
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Ristorno dij, tengeri szállitmánj' biztosításánál 
azon összeg, melyet a biztosítást elfogadó a bizto
sítási díjból levonhat, ha a kötött biztosítási ügyle
tet a biztosító fél visszavonja. 
Ristretto (ol.), rövid kivonat, a számla főbb ada

tainak rövid összefoglalása; a legmérsékeltebb ár. 
Risum teneatis amici (lat.), tartózkodhatnátok-e 

a nevetéstől barátaim? H o r á c z Ars poetica 5. 
Risznyák, 1526 m. m. csúcs a horvát Karsztban. 
Risztics J á n o s , szerb régens, szül. 1831. Kragu-

;evatzban, 1860. követ Konstantinápolyban, 1868. 
külügyminiszter, csakhamar a kiskorú Milán fejede
lem mellé rendelt regensscg tagja, 1872—73., 1876 — 
1880. és 1S87 —88. miniszterelnök, a liberális (pán
szláv) párt vezére. 1889. márcz. 6. óta a kiskorú 
Sándor király mellett ismét a regensség tagja s 
Szerbia első régense. Történeti és irod. műveket irt. 
Ritchie (-esi) K á r o l y T h o m s o n , ang. államférfiú, 

szül. 1838. Dundeeben, kereskedői pályára lépett, 
1874. az alsóház conservativ tagja, 1885. az admi
ralitás titkára, 1886—92. a Salisbury-cabinet tagja. 
Rite (lat.), ünnepélyesen. 
Ritka vendég káczországban Zsigmond a király, a 

császár . . . . A r á n } ' : Szibinyáni Jank. 
Ritmus, 1. rhythmus. 
Ritornell (ol.), 3 soros kis olasz népdalok; áriák 

azon része, melyet a solohang szünetelése közben a 
többi hangszer ismétel. 

Ritratta (ol.), visszváltó 
Rittberg, község Temes m., 2394 lak. 
Ritter, 1) K á r o l y , német geographus, szül. 1779. 

aug. 7. Quedlinburgban, 1820 óta a földrajz tanára 
. berlini egyetemen és a katonai akadémián; f u. o. 
1S59. szept. 28. Az u. n. összehasonlító földrajz 
megalapítója. Számos szakmunkát irt; — 2) Mó
ricz, német történész, szül. 1840. jan. 16. Bonnban, 
1873 óta u. o. tanár. Több munkát irt, főleg a XVII. 
szd története köréből. 

Rituális gyilkosság, olyan gyilkosság, mely val-
lási czélokra követtetik el, vagyis azért, hogy az 
áldozat vére v. teste vmely vallásos szertartásnál 
felhasználtassák. Az a tévhit, hogy vmely felekezetnek 
rituális czélokra emberi vérre van szüksége, mely
hez pedig csak gyilkosság utján juthat, igen régi s 
világszerte e lvan terjedve. Khinában az 1891. ke
resztényüldözésekkor a keresztényeket vádolták ily 
rituális gyilkossággal; a török köznép pedig keresz
tényről és zsidóról egyaránt azt hiszi, hogy bizo
nyos vallásos czélokra embervért használ. De a kö
zépkor óta a leggyakoribb a vérvád a zsidók ellen, 
kikről azt híresztelték, hogy a húsvéti kovásztalan 
kenyeret (maczesz) keresztény gyermekek vérével 
sütik. E vád alaptalanságát a pápák és a legkivá
lóbb keresztény tudósok is elismerték. IC században 
a leghíresebb rituális gyilkossági pörök: Uamaskus-
ban (1S40.), Tisza-Eszláron (1883.), Korfuban 
<1890.), Xantenben (1892.). 

Ritus (lat.), szokás, kül. a vallási és egyházi szo
kások, szertartások, eljárásmódok összessége. 

Riva, város Tirolban a Garda tó m., 3000 lak. 
Kikötő; szép fekvése miatt sokan látogatják. Na
rancs- és olajligetek. 
Rivális (lat.),vetélytárs; r i v a l i z á l n i , vetélykedni. 
Rive-de-Gier (rív dzsiér), város Loire franczia de-

partementben a Gier m., 14.000 lak. Gazdag kőszén
telepek, üveg- és aczélgyárak. 

Riviéra, kellemes éghajlatáról hires partvidék 
Olaszországban a genuai öböl mentén, Nizzától 

Speziáig; Genua város ny.-i (R. di Ponente) és k- i 
részre (R. di Levante) osztja. 

Riviéres du Sud, 1890 óta önálló franczia köz
igazgatási terület Szenegambiában, melyhez a Sierra 
Leona és a portugál birtokok közt fekvő partvidék 
tartozik. 

Rivoli, falu Verona olasz tartományban az Ets m., 
a Garda tó közelében, 1797. jan. 14. és 15. Bona
parte győzelme Alvinczy fölött. »R.-i herczeg« czimet 
Masséna viselte. 

Rizling, szőlőfaj, a belőle szűrt bort erélyes bor
nak is nevezik, mely névre Vörösmarty Mihály ke
resztelte el Tóth István pinczéjében. 

Rizs, a rizsnövény (oryza sativa) polyvájától meg
tisztított száritottt magva. Eredeti hazája India, noha 
ott vadon most nem található: már ősrégi idők óta 
tenyésztik Khinában, Japánban, Elő-és Hátsó-Indiá
ban, Afrikában; az arabok ültették át Siciliába és 
Spanyolországba és a XVIII. szd vége óta Ameriká
ban is tenyésztik. Termelésre nézve két fajtát külön
böztetnek meg u. m. a h e g y i és m o c s á r i r.-t, mely 
utóbbi sokkal jobban fizet. Mindkettőnek 30" hőmér
sékletre és sok nedvességre van szüksége. A r. héjá
tól megtisztítva fehérszínű, áttetsző, kissé rováikos, 
egyik végén benyomott; vegyi összetétele 13°/o viz, 
6';s"/o nitrogéntartalmú anyag, 79'i0/0 keményítő, 
0'4°/o ezukor, 0"7°/o zsír, 0'0°/0 ásványi anyag. A r., 
nagy fontosságú táplálószer, mely több mint 750 
millió embernek többé-kevésbbé kizárólagos táplá
léka. Legjobb az észak-amerikai v. c a r o l i n a r. 
továbbá a p a t n a r., a nyugat-indiai, levantei fajta. 
Európában legtöbb és legjobb r.-t termel Olaszor
szág; tenyésztik Franczia- és Spanyolországban, 
Portugálban, Ausztria déli részein, Magyarország
ban kül. a topolyai és verseczi pusztán, Detta kör
nyékén stb. A nyers rizst (paddy) héjától megfoszt
ják (hazánkban, Fiúméban van nagyszabású r.-hán-
toló gyár), darává v. lisztté őrlik, keményítőt, 
arakot és egyéb szeszes italt készítenek belőle. 
Európa összes r.-szükségletét évenkint 20 millió 
q.-ra becsülik. 

Rizsfogyasztás, az emberiség túlnyomó részének 
a r. a főtápláléka, ugy hogy jóval több r. fogy el 
évenkint, mint búza és rozs együttvéve. Az összes 
rizsfogyasztás mintegy 1 milliárd q., melyből a leg
nagyobb rész Ázsiára esik. Angliában a r. fejenkint 
és évenkint 6 kg., Németországé V'M kg., Franczia-
országé 2'1 kg., Olaszországé 22 s kg., Magyaror
szágé 0'oi7 kg. 

Rizskása, héjától megfosztott, lehántolt rizs. 
Rizskeményitő, a rizsből vizzel duzzasztás, durva 

őrlés és kimosás utján nyert keményítő, csirizké-
szitésre, csinozásra, keményítő, ezukor előállítására 
használják. 

Rizsliszt, a rizs hüvelyének megőrlése által nyert 
liszt, kitűnő marhahizlaló anyag. 

Rizsma, papírmértek, mely régebben 20 könyvre 
oszlott, 1 könyv 24 iv iró, v. 25 iv nyomdapapirt 
tartalmazott; jelenleg a r. = 1000 ivvel. 

Rizspálinka, arak (1. e.). 
Rizspor, finom porrá őrölt r., hajbehintésre szolgál. 
Rizstermelés és forgalom. A világ évi rizsterme

lését évi 1 milliárd q.-ra becsülik, melyből mintegy 
hatodrész Keletindiára és Birmára .jut; a r. valódi 
hazája Ázsia, hol Japán évenkint 35. Jáva 32, Ma-
nilla szigete 18 millió q.-t termel. Európai Török
ország, Egyiptom és az Egyesült-Államok is termel
nek évenkint mintegy 900.000 q.-t. Európában a r. 
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Olaszországot kivéve, mely évenkint mintegy 6 mii. 
q.-t termel, jelentéktelen; hazánkban az évi termelés 
csak mintegy 3000 q. A rizst fogyasztó államok közt 
első helyen áll Anglia, melynek évi behozatala 3'3 mill. 
q., kivitele pedig "/a mill., azután Németalföld, melynek 
évizbevitele 1 '3 millió, kivitele pedig 500 q., Franczia-
orsgág bevitele 800 ezer, Németországé ugyanannyi, 
Bel.iumé 700 ezer, Ausztria-Magyarországé 600 
ezer az Egyesült-Államoké 550 ezer q. A kivivő or

szágok közt első Britt-Keletindia, melynek évi kivi
tele a 12 millió q.-t meghaladja, Olaszország évi kivi
tele mintegy 80C ezer q. 

Rjüsan, nagy orosz kormányzóság, ter. 42.099 km3, 
1,867.126 lak. Főhelye R., a Trubesh m. 32.000 lak. 
Érsekség, élénk ipar és kereskedelem. 

Rjeka, folyó, ered a krajnai Karszton a Schneeberg 
közelében; Szt-Canziánnál egy tölcsérbe sülyedvén 
eltűnik s 37 km. távolságban, Dienó mellett ismét 
előtör, de innentől kezdve Timavo-nak nevezik. 
Roastbeef (ang., rasztbíf), angolosan elkészített, 

félig sült marhapecsenye. 
Robbanás, heves mechanikai hatás s gyakran tüz-

tünemény kíséretében végbemenő rohamos gáz- vagy 
gőzfejlődés bizonyos gázkeverékek meggyújtásánál, 
pl. légszesz és levegő keveréke, bányalég stb. v. né
mely anyagoknak pillanat alatt való felbomlásánál 
ütés-, rázás-, meggyújtásnál stb. L. még kazánrob
banás. 

Robbanó akna , nagyobb sziklatömegek lefejtése 
czéljából mélyített aknaszerü nyilas, melybe robbantó 
anyagot töltenek s azután jól elzárva felrobbantják. 
Rendesen több r. a.-t robbantanak fel egyszerre elek
tromos szikra segélyével. A Vaskapu szabályozásá
nál az aknákat víz alatt fúrták s robbantották. 

Robbanó lég, 1. bányalég. 
Robbantás, szilárd testeknek repesztése v. szétzú

zása, lefejtése robbantó anyagok segélyével; főleg a 
fémbányászatban s kőfejtésnél vmint hadiczélokra al
kalmazzák. A lőport a robbantandó tárgyban v. alatta 
minden oldalról zárt edényben kellett elhelyezni, míg 
az ujabbi robbantó szereket csak rá kell tenni a tárgyra 
s ezek a viz ellenében is többé-kevésbé érzéketlenek. 
A robbantószer meggyújtására a gyutacsot és 
gyujtózsinórt alkalmazzák, az előbbi durranóhigany 
késziiménynyel telt nagyobb fémkupak (kapszli), a 
zsinór pedig lassan égő (nitrosus vegyületekkel teli
tett v. lőporbéllel biró), mely a gyutacsot meggyújtja. 
A robbanást közvetlenül a gyutacs meggyújtása in
dítja meg. (L. Litschauer L. Bányamüveléstan. Sel-
mecz 1892. Liszkay G. Bányatan, Selmecz.) 

Robbantó anyag, mindazon vegyi készítmények és 
keverékek neve, melyek ütés, rázás, dörzsölés, szikra 
által felrobbannak és melyeket kisebb-nagyobb sikerrel 
robbantásra, repesztésre lehet használni. Legrégibb 
a durva szemű lőpor, azután jő a nitroglycerin, nitro-
cellulose, dynamit, pikrinsavas sók, durranó higany 
és ezüst, kénantimon v. veres phosphor chlorsavas 
kálival, ekrasit stb. A r. a.-okat a polgári és katonai 
technikában alkalmazzák. 

Robbantó gyapot, lőgyapot, nitrocellulose (1. e.). 
Robbantó lövedék, robbanó anyaggal megtöltött 

ürlövedék, mely bizonyos idő elteltével v. midőn 
szilárd testekhez ütődik, szétrobban; az első esetben 
időzitő gyújtó hozza létre az elrobbanást, az utób
binál pedig a csappanté gyújtó, melyet az összeüt
közésnél az alkalmazott ütőszög meggyújt. 

Robbia L u c c a de l l a , olasz szobrász, szül. 1400. 
Flórenczben, f 1482. A glazurral való színes agyag

képlés főképviselője. Számos oltárképe és reliefje 
toscanai templomokban. 

Robe (francz., rob), öltözet, ruha; női öltöny sl 
pel; bírók, ügyvédek hivatalos öltönye, innét a fraoflj 
cziában átvitten: birói állás. 

Robel R o m á n , pénzügyi író, szül. 1853. máj. 2.1 
Debreczenben, számtiszt az aradi m. k. pénzű 
igazgatóságnál, irt »Bélyeg- és illeték-kalauzíMJ 
(1887.) s pénzügyi szakczikkeket. 

Róbert, 1) b ö l c s v. j á m b o r R., FrancziaorszáM 
királya, szül. 971., Capet Hugó fia, 996. követte aS 
trónon, békésen uralkodott; f 1031-ben. Mint költő ésfl 
zeneszerző kiváló. — 2) G u i s c a r d (giszkár) K.M 
Apulia és Calabria herczege, hautevillei Tankred fiftS 
szül. 1015 körül. Normandiából Olaszországba ment, 
hol a déli részben megalapította a normán uralmat™ 
Apulia grófja lett, meghódította Calabriát és n 
uralma alatt levő valamenyi tartományt a későbMj 
Nápoly királysággá egyesitette; VII. Gergely egyháaH 
átokkal sújtotta Beneventbe való betörése miattjM 
1084. ez alól felmentette; f 1085. jut. 17. KephaloniajB 
szigetén. — 3) An jou R., Nápoly királya, II. KároIjfM 
fia, szül. 1275., 1390. követte atyját a trónon, sikeM 
rel harczolt VII. Henrik és Lajos bajor király ellen, 
de Szicziliában szerencsétlenül. Költeményeket irt. —m 
4) I. v. Ö r d ö g R., Normandia herczege, II. RicharíM 
herczeg ifjabb fia, 1028. követte bátyját, 111. Richár
dot a trónon, meghódoltatta az ellenszegülő hűbérese
ket, I. Henrik királynak anyja, Constantia ellen segít
séget küldött, később zarándok-utat tett Jeruzsá
lembe; f 1035. jul. 22. Nikaeában. Meyerbeer o f l 
rajának (Ördög Róbert) hőse. — 5) I. R., ParmaM 
herczege, szül. 1848. jul. 9., III. Károly herczeg fia,. J 
őt követte 1854-ben anyja, Lujza, Berry hg leányaJ 
gyámsága alatt az uralkodásban; az 1859. ápr. 309 
forradalom által elűzetett, Rómában v. Wartegg várá-J 
ban Szt-Gallen kantonban él. 

Róbert K á r o l y magyar király, 1. I. Káro ly . 
Roberts , 1) F r i g y e s S l e i g h s i r , angol tábor

nok, szül. 1832., 1857. az indiai fölkelés alkalmával! 
kitüntette magát, részt vett az abessyniai hadjárat-
ban, az afghán háborúban tábornok, 1879. okt. 12.1 
megszállotta Kabult, innét 20 napialatt Kandaharbajl 
ért, ott megverte Ejub khánt, azután Natal kormány
zója; utóbb az indiai csapatok főparancsnoka. —| 
2) S á n d o r , német regényíró, szül. 1845. aug. 23. 
Luxemburgban, 1865. katonai pályára lépett: része 
vett*az 1866. és az 1870—71. háborúban, később 
a katonai iskola tanára Erfurtban; azóta Berlinbej 
az irodalomnak él. Számos regényt és elbeszé
lést irt. 

Robertson Vi lmos , skót történetíró, sz. 1721-ben 
Skócziában. Megírta hazája, V. Károly császár, 
Amerika stb. történetét, f 1793. 

Robespierre (robeszpjer) M i k s a M á r i a Izidor, i 
a franczia forradalom egyik kiváló alakja, sz. 1758. 
máj. 6. Arrasban, u. o. ügyvéd, 1789. a nemzetgyű
lés tagja, rövid idő múlva a demokrata párt vezére; 
mint a convent tagja a szélső eszmék és XVI. Lajos 
halálra ítélése mellett izgatott, 1793. jun. vérpadra, 
juttatta a girondistákat és mint a közjólét bizottság: 
elnöke igazi dictatori hatalmat gyakorolt. A rém
uralomra fektetve hatalmát, egykori barátait, főleg 
Dantont és híveit (1794. ápr. 5.) tömegesen ítéltette 
halálra, s általában tömeges kivégzésekkel igyeke
zett megfélemlíteni ellenfeleit; de végül thermidor 1). 
(jul. 27.) Tallien indítványára a convent őt is vád, 
aláhelyezte; elitéltetése előtt öngyilkosságot kísér-
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: meg, 1794. thermidor 10. 21 társával együtt le-
, fejeztetett. 

Robilant K á r o l y B ó d o g M i k l ó s gróf, olasz 
államférfiú, szül. 1826. Turinban, 1846. tüzértiszt, 
'849. Novaránál balkezét vesztette, később Viktor 

• Emánuel király hadsegéde és vezérkari tiszt, 1867. 
I tábornok és a kat. akadémia igazgatója, 1871. kö

vet. 1876. nagykövet Bécsben, 1885 — 87. külügy
miniszter, 1888. nagykövet Londonban, hol f 1888. 
jkt. 17. A hármas szövetség egyik megalapítója volt. 
Robin, Ábrányi Emil egyik irói ájneve. 
Robin Hood (robin hud), angol mondai hős, ki 

5165. a szász nép leveretése után az erdőkbe mene-
kült s mint rablóvezér rémítgette a földesurakat, 

ig az elnyomott népet segélyezte. Számos bal
lada szól róla. W. Scott »Ivanhoe«-ban szerepelteti; 

Rjames regényét, melynek szintén R. a hőse, Petőfi 
I ford. magyarra (német után). 

Robinia, ákácz-csipkefa, 1. e. 
Robinson C r u s o e (krúszo), Defoe Dániel (1. e.) 

világhírű regényének (megj. 1719.) hőse. Defoe re
gényeanyagát S e l k i r k Sándor skót tengerész (szül. 

Íl 616. Largoban) naplójegyzeteiből vette, kit 1704. 
•kapitánya a lakatlan Jüan Fernandez szigeten visz-

I-szahagyott s ki ott 4 évet s 4 hónapot töltött, mig 
I 1709. Wood Logers kapitány hajójára felvette s 
i -Angliába visszavitte. 

Robinsonádok, Defoe >Robinson«-ának utánzatai 
i a különböző irodalmakban. Nálunk S z e k é r Joakhim 

irt »Magyar Robinson«-t (1808.). 
Röbling J á n o s Á g o s t , német mérnök, szül. 1806. 

í jun. 12. Mühlhausenben, 1844. sodronyhidat épi-
I Nett az Alleghany fölött, 1853—55. hidat a Niagara 
I Holott, mindkettő kiváló alkotás; f 1869. jul. 22. 
1 Legnagyobb műve volt a New-York melletti East 
IpRiver áthidalása, melyet fia R. W a s h i n g t o n feje-
I pzett be. 

Roborantia (lat.), erősítő szerek, kül. chinin és vas. 
Robot v. ú r b é r i m u n k a , azon napszámos munka, 

II melyet az úrbéresek a földes urak javára teljesíteni 
I [tartoztak. Minden egész telkes gazda évenkint 52 
I ligás v. 104 gyalog napot, házas zsellér 18, hazátlan 

11 gyalog napot szolgált. 
Roboz I s t v á n , lapszerkesztő, szül. 1828. okt. 26. 

I 1849. kormánybiztosi titkár, a hatvanas években al-, 
••majd főjegyző Somogy m.-ben. Később szerkesztő, 
I 1860. ő alapította a Zala-somogyi közlönyt, majd a 
I »Zala« és később a » Somogy* ez. lapokat szerkesz-
lltette. Munkatársa volt számos fővárosi lapnak, s 
• [•önállóan is jelentek meg egyes szépirodalmi dolgoza-
ll tai . Fia, Z o l t á n dr., természettudományi szakíró, a 
I phylloxeráról irt egy nagyobb munkát. 

Roburit, robbantó szer, két önmagában veszély-
II telén anyagból áll, melyek közvetlen csak a robban-
• tás előtt kevertetnek össze. Állítólag 25°/0-al felül-
1 muija a dynamit robbantó erejét. 

Robustus (lat.), erőteljes, izmos, vállas. 
Rocaille (francz., rokáj), üveg-, korall- és gyöngy

áru a levantei és afrikai kereskedelem számára. 
Rocambole, Ponson du Terrail franczia Írónak egy 

j 52 kötetes regénycyklusa, melyet Mártonfy Frigyes 
j fordításában nálunk is nagyon olvastak. 

Roccella, növény a zuzmók csoportjából. A r. tinc-
I mtoria, a Kanári szigetek, Azorok, Földközi tenger 
íj melléke, Szenegambia, India, Amerika szikláin, 

ícmusz és o r s e i l l e előállítására szolgál. 
Rochdale (rócsdel), város Lancaster angol grófság

ában a Roch m., 72.000 lak. Az angol gyapotipar 

egyik főhelye. A szövetkezetek sorában hires a R. 
society of equitable pioneers (1844.). 

Roche (francz.,ros), szikla, szirt; a sakkjátékban r. 
(francz. ros) a torony; r o c h i r o z n i a toronynyal és 
királylyal keresztezve helyet változtatni. 

Roche (ros), G y u l a , franczia politikus, sz. 1841. 
máj. 22., előbb ügyvéd, azután szerkesztő, 1881 óta 
képviselő, 1890—92. decz., mikor a Panama-botrány 
megbuktatta, miniszter. 

Rochefort (rosfór) V i k t o r H e n r i k , gr. R. -Lucay, 
franczia hirlapiró, szül. 1832. jun. 29. Parisban, 
1868 óta a lapokban a császárságot támadva, több 
izben szenvedett fogságot, 1869. a törvényhozó tes
tület tagja, 1871. a párisi Communeben részt vett, 
miért kényszermunkára Ítélték s Uj-Caledoniába 
szállították; onnan 1874. menekülve, 1880. vissza
tért Francziaországba, hol az >Intransigeant« lapot 
szerkesztette és a legszélsőbb elveket hirdette. 1888. 
Boulanger tábornok híve s vele perbe fogatva, kül
földre menekült, honnan most is szerkeszti az emii
tett lapot. 
Rochefort (rosfór), megerősített város Alsó-Cha-

rente franczia departementben a Charente m., 32.000 
lak. Nagy" kikötő, kereskedelem, ipar, ágyúöntöde. 
1815. jul. 15. itt szállt I. Napóleon a Bellerophon 
angol hajóra. 
Rochefoucauld, 1. La Rochefoucauld. 
Rochelle, La, Alsó-Charente franczia departement 

megerősített fővárosa az Atlanti oczeán m., 18.000 
lak. Kikötő, tengeri fürdő. Tud. akadémia. 

Rochester (rocs-), 1) város Kent angol grófság
ban a Madway m., 20.000 lak. Élénk keresk. — 
2) város New-York északamerikai államban a Gene 
tó m„ 12.000 lak. Egyetem, kikötő. 

Rocky Mountains (roki mauntinsz), 1. Szikla
hegység. 

Rococo (barocco és rocaille = kagyló szavak 
összetételéből), a késői renaissanceból (barokk stil) 
a XVIII. szd elején az építészetben és műiparban 
kifejlődött stil, mely nagy leleményességet tanúsított 
a vonalozás önkényességében és a plasztikai díszí
tésekben; jellemzi a görbe vonalozásu homlokzat, a 
hajlított és görbe oromfal, a hullámos ablak- és ajtó
ragasztók stb. 

Rőczei havas , a Gömör-Szepesi érezhegység 
(1. e.) része, a Dobsina, Sajó és Jolsva völgyei közt. 
Magvát kristályos palák teszik, hozzá d. felől kő-
szénformatiok, de főkép trias mészkövek csatlakoz
nak. Főgerincze a Cserna-Hola v. R. havas; legma
gasabb csúcsa a Kohut (Kakas) 1393 m., Tresznyik 
1398 m. E főgerinczből három ág indul ki, a Jolsva 
és Csetnek, Csetnek és Felső-Sajó és a Felső-Sajó meg 
Dobsina völgyei között. A Csetnek és Felső-Sajó közti 
ág széles fensikká terül, neve: P e l s ő c z i fenföld. 

Rőczei hegycsoport , a Szepes-Gömöri érczhsgben 
a Jolsva és Sajó völgyei közt. A hsg főgerincze a 
Rőczei havas (I. e.) v. Cserna Hola. Hozzá csatla
koznak a Sztolicsna (1438 m. m.) és Radzim v. Réz
hegy (957 m. m.). E főtömegből indulnak azon 
délkeletre vonuló hegysorok, melyek a Jolsva és 
Csetnek, a Csetnek és Sajó között emelkednek. 
A hsg főtömegét gránit, kristályos és devoni pa
lák alkotják, melyekhez d. felől a triász mészkő 
karsztos területe járul. 

Ród, község Szeben m., 1179 lak. 
Röd, község Kolozs m., 1434 lak. 
Rodbertus K á r o l y , német közgazda, szül. 1805. 

aug. 12. Greifswaldban, előbb jogász, aztán mező-
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gazda; 1848. a nemzetgyűlés tagja s csakhamar po
rosz közokt. miniszter, később irodalmilag mű
ködött, főleg a földhitelviszonyok javítása érdeké
ben; f 1875. decz. 6. Közgazdasági műveket irt. 

Rodenberg Gyu la , német költő és iró, szüL 1831. 
jun. 26. Kodenbergben Hessenben, 1862 óta Berlin
ben él, hol 1875 óta a » Deutsche Rundschau«-t adja 
ki. Több kötet költeményt, regényt és útirajzot irt. 

Rodentia (lat.), rágcsálók (I. e.). 
Roderich, a nyűg. gót birodalom utolsó királya 

Spanyolországban, 710. meggyilkolta Witiza királyt 
s trónjára ült, 711. jul. az arabok Jeres de la Fron
téra mellett megverték, menekülése közben a Quada-
letbe fulladt. 

Rodez (rodész), Aveyron franczia departement fő
helye az Aveyron m., 19.000 lak. Gót egyház. 

Rodiczky J enő (sippi), iró és tanár, szül. 1844. 
febr. 23. Mácsán; tanulmányait befejezve korán fog
lalkozott irodalommal. Eleinte szépirodalmi, később 
mezőgazdasági és állattenyésztési müveivel tűnt ki. 
Egy ideig a m.-óvári gazd. int. tanára, azután a 
kassai m. kir. gazdasági intézet igazgatója, a Fe-
rencz József-rend s a franczia becsület-rend lovagja. 
Művei és tanulmányai közül több németül is meg
jelent. 

Rodomontade (ol.), henczegés, nagyzás. 
Rödön, község Vas m., 1584 lak. 
Rodostó (törökül T e k i r d a g ) , a régi Thraciának 

Moesia nevű tartományában, a török Rumeliában, a 
Márvány tenger partján fekvő város, kormányzósági 
székhely s igen élénk kereskedelmi pont, 25.000 lak. 
1720-tól II. Rákóczy Ferencz és bujdosó társai tar
tózkodó helye, hol a fejedelem életének végső idő
szakát töltötte. Az ő emlékét hirdeti a m a g y a r o k 
u t c z á j a és a r. kath. templom, melynek két házat 
és termőföldeket adományozott, s melyet a Magyar 
Tört. Társulat 1892-ben közadakozásból restaurál
tatott. A Rákóczyval kibujdosott főurak, gr. Ber
csényi Miklós, Sibrik Miklós, gr. Esterházy Antal 
síremlékei ma is megvannak. A magyar colonia nyo
mai az egyházak anyakönyveiben 1846-ig terjednek. 
Thaly Kálmán: R. ós a bujdosók sirjai (1889.). 
Rodriguez, az Indiai oczeánban fekvő angol szi

get, ter. 110 kma, 1900 lak. 
Roer (rűr), folyó, a Magas-Vennben ered, Hollan

diában Roermonde m. a Maasba folyik. 
Roeskilde, város Seeland dán szigeten a r.-i fjord 

m.( 6000 lak. A középkorban 1443-ig a dán királyok 
székhelye, román székesegyházában a királyok sír
boltja. 1658. febr. 28. béke Dánia és Svédország közt. 

Rőf, régebben általánosan használt hosszmértek, 
Magyarországban és Ausztriában = 0'7792, Porosz
országban 0'ii(i«9, Svájczban 0<>, Dániában 0'6277, 
Svédországban 0'B988, Norvégiában 0'6275 m.; Bel
giumban a brabanti r. = O'ess m., Perzsiában = 
0'525 m. 

Rőfösáru, a gyapotból, len- és kenderből készített 
áruezikk, melyet ezelőtt rőfszám adtak el, innen neve. 

Rög, az utakon előforduló kisebb-nagyobb meg
száradt v. összefagyott sár- s kőtömeg neve. Rögös 
ut olyan, melyen nehéz a járás s könnyű a botlás. 

Rogate (lat., >kérjetek«), a húsvét utáni 5-ik 
vasárnap, János 16., 24. után elnevezve. 

Rogendorf V i lmos , stájerországi család ivadéka, 
1520. decz. 12. Ferdinánd főherczeg helyetteseként 
szerepelt ennek Anna magyar kir. hgnővel kötött há
zasságánál. 1521. báróságot kapott. A mohácsi vész 
után mint Ferdinánd legügyesebb hadvezére har-

czolt Magyarországban. Budát két ízben ostromolta-. 
1530-ban és 1541-ben, mind a kétszer sikertelenül. 
Roger, 1)1. R., Sziczilia grófja, hautevillei normán 

Tankréd 12 fia közül a legifjabb, szül. 1031., 1061. 
meghódította Messinát, 1071. Palermot, uralkodott, 
egész Sziczilia szigetén, 1090. elfoglalta a saracé-
noktól Máltát; t 1101. jun. 22. Miletóban. - 2) II.. j 
R., Sziczilia királya, az előbbi fia, szül. 1097., 1130.. 
decz. 25. a pápai legátus Palermóban Sziczilia kirá-
lyává koronázta, viszályba keveredett Lothár csá- J 
szárral, Manuel görög császárral és II. Incze pápá
val, ki átokkal sújtotta, utóbbit fogságra vetve, ez. 
1139. királynak elismerte; t 1154. febr. 27. 
Roger (-zsé) G u s z t á v H i p o l y t e , franczia éne

kes, szül. 1815. decz. 17. Parisban, u. o. a eonser-
vatorium növendéke, 1849 óta a nagy operánál mű
ködött 1859-ig, mikor vadászat alkalmával felkarja™ 
veszítette, 1868. a conservatorium tanára; f 1879.S 
szept. 12. Mint énekes és színész kiváló volt. 

Rogerius, a mongol pusztításról szóló Carmttt 
miserabjle írója, Apuliában született. Mint Tok-
tanús János pápai követ káplánja került 1233. h a S 
zánkba; itt váradi kanonok s átélte az 1241. é\fl 
viszontagságait. Várad elfoglalásakor a mongoS^B 
fogságába esett. Kiszabadulva 1242. váradi szé- I 
kesegyházi, 1243. soproni loesperes, 1249. SpalataM 
érseke. Távozása előtt megírta a mongolok betöré
sének történetét, melyben az országos romlás mellet; 
Várad elpusztulását és saját viszontagságait részle
tesen, de a rémes események hatása alatt kissé 
túlozva festi le. Munkája először 1488-ban, Thu-J 
róczi krónikájának [függeléke gyanánt jelent meg. 
Ujabban Szabó Károly magyarra fordította. 

Rögeszme, fix idea, kül. elmebetegeknél előforduld ' 
jelenség, midőn n beteg, a kinek gondolkozása más-S 
különben normális lehet, egy bizonyos meggyökere
zett eszmétől nem bir megszabadulni s arra mindun
talan visszatér. V. ö. mánia. 

Rogoz, község Szolnok-Doboka m., 1126 lak. 
Rögtönbiróság, s t a t á r i u m . A köz veszélyes bűn

tetteknek egyes vidékeken való elharapódzásánánB 
alkalmazzák és nálunk az 1868. nov. 1. királyi* 
leirattal jóváhagyott szabályok szerint jár el. A f l 
felállítására az engedélyt az illető törvényhatóság] 
kérelmére a belügyminiszter adja, az engedélybe' 
meg vannak határozva azon büntettek, melyek fölött i 
r. itél; a leérkezett min. rendeletet az illető törvény
hatóság minden községében kihirdetik. Eléje tartoziM 
a rablás, gyilkosság és gyújtogatás elkövetése, te-l 
kintet nélkül az elkövetők polgári állására, ha ezen 
büntettet a r. kihirdetése után az illető területen kö
vették el. Illetékes az .illető törvényszék; a bírósága 
áll 4 tagból és egy elnökből. Vádlottnak védőt ren-J 
délnek, a vádat a kir. ügyész emeli. Az ítélet 3 napi 
múlva jogerős, felebbezés ki van zárva, csupán kir.; 
kegyelem lehetséges. A r. alá tartoznak a tettes bün-j 
segédei, bűntársai, orgazdái, kivétetnek a 20 éven 
alóli egyének és az önfcént jelentkezők. 

Rögtönitélő bíróság, 1. rögtönbiróság. 
Rögtörő, gazdasági eszköz a göröngyös szántó

földet zúzás és tömörítés által egyengetni; henger-
alakú és h e n g e r n e k is nevezik, van: sima. bor,: 
fogas és összetett henger. 
Rogus (lat.), máglya, kül. hullaégetésre. 
Roham, szuronyt szegezve intézett támadás, erődi:-

vény, megerősített ellenséges hadállás elfoglalásai:. 
Rohan (roán), hires franczia család, Bretagne 

származik, a XVI. és XVII. szdban a hugenották k ö z t i 
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ieg Henr ik , R.-Gié h e r c z e g e , 1579— 163S.) 
szerepelt; később egyik tagja R. b i b o r n o k , szül. 
1734., strassburgi bibornok-érsek, f 1802. a hírhedt 

, nyakékpörben szerepelt. 
Rohanó viz, igen sebes folyású, romboló viz. 
Rohits, fürdőhely Stájerországban, glaubersós 

| gyógyforrások. 
Rohlfs Ge l l é r t , német afrikai utazó, szül. 1832. 

ápr. 14. Vegesackban, 1862. bejárta a marokkói 
Szaharát, 1864. az Atlason át Tuatba nyomult és 
Tripoliszon át tért vissza hazájába; 1865. újra út
nak indult Mursuk felé, innét 18<Jp. Bornuba, honnét 
Binné és a Niger felé tartott, keresztülhatolt Joruba 
őserdein s 1867. Angliába tért vissza. 1873—74. a 
lybiai sivatag oázisait kereste föl, 1878. uj expe-
ditiót vezetett Afrika belsejébe. 1884—85. német 
főconsul Zanzibarban, azóta Weimarban él. Utazá
sairól számos művet irt. 
Rohoncz, község Vas m., 3913 lak. 
Rohonczi-codex, ismeretlen irásu, 223 lapnyi 

codex, mely a gr. Batthyány család rohonczi könyv
tárából 1838. került az Akadémia könyvtárába. Meg
fejtésén eddigelé hasztalanul törték fejüket hazai és 
külföldi tudósok; lehetséges, hogy koholmány. A 
benne foglalt rajzokból következtetve, imakönyv 
lehetett. Ismertetését Jerney Jánostól 1. Tudomány
tár, 1842. XV. köt. 
Rohonczy Gedeon , orsz. képviselő, szül. 1852. 

jan. 15. Bpesten. Tanulmányai befejeztével gazdál
kodott, 1878 óta orsz. képviselő. 
Rohrbach, község Pozsony m., 1352 lak. 
Roi-Soleil (roa szolej, »nap-király •-<), e névvel ru

házták fel, XIV. Lajos franezia királyt hízelgő 
udvaronczai. 
Rojahida, bányatelep Szolnok-Doboka m., Oláh-

Láposhoz tartozó vasöntő- és kohó-telep. 
Róka, canis imlpes, ragadozó a kutyák (canina) 

családjából; pupillája függélyes, 90 cm. h., Euró
pában, Észak-Afrikában, líszak-Azsiában és Ame
rikában él, önásta üregekben ( r ó k a l y u k ) a vad
állományra és baromfira veszélyes, pusztítja az ege
ret, prémet szolgállat (Labradorban, Norvégiában, 
az Aleuti szigeteken; évente 300.000 db). Fajtái: a 
kék r. Oroszországban, Észak-Amerikában, évente 
lti.500db,a fekete r. és fehér r.; a f e k e t e h a s u r., 
c. melanogaster, Olaszországban él, prémet szolgál
tat. A rő t r ó k a , c. fulvus, Észak-Amerikában; az 
e z ü s t r ó k a , c. argentattis, Szibériában, az Aleuti 
szigeteken, Észak-Amerikában; prémje nagyon be
cses, évente 2000 db; az a m e r i k a i k e r e s z t e s r., 
c, deciissatits: a k ó r s a k v. s á r g a r., c. corsac, 
55 cm. h., Ázsia sivatagjain; a c. virginianus, 94 
cm. h.; prémje durva, évente 40.000 db. A s a r k 
vidéki v. h ó f e h é r r., c. lagopus, 90 cm. h., a sark
vidéken él, szürke, télen hófehér; évente 85.000 db. 
A n a g y fülű r. (fennek), c. cerdo, Afrikában, a leg
kisebb r. faj, hosszú fülekkel. 

Rókamező, község Máramaros m., 1630 lak. 
Rókatorok, az a sikátor, mely a gyári kémény 

alsó szádat a tűzhelylyel összeköti. 
Rókázni, okádni, hányni, 1. hányás. 
Rokitanszky, 1) K á r o l y , német orvos, szül. 1804. 

febr. 19. Küniggrátzben, 1834—75. tanár Bécsben; 
f 1878. jul. 23. A kórboneztan terén szerzett ér
demet és ennek köréből több munkát irt. — 2) 
Nep. J á n o s báró, basszista, az előbbi fia/ szül. 
1835. márcz. 8. Bécsben; 1864 óta a bécsi udv. opera 
tagja. 

Rökk S z i l á r d , emberbarát, ki nevét nagyszerű 
alapitványaival örökítette meg, sz. 1799. Fehér me
gyében ügyvédkedett, több megye táblabirájává 
választotta, s sokáig tevékeny részt vett a köz
ügyekben, f 1888. szept. 25. Budapesten. Több mint. 
300.000 frtnyi alapítványt tett jótékony és hazafias 
czélokra. így női kórház építésére 66.000 irtot, a 
Ranolder gyermekmenedékhelynek 15.000 frtot, a 
szabadságszoborra 3000 frtot, a Mária-féle cseléde
ket segélyező intézetnek 9700 frtot, a csángók betele
pítésére 5000 frtot, a magyar irók segélyegyletének,, 
a tud. Akadémiának stb. tetemes összeget hagyo
mányozott. Hálából Budapest főváros egyik utezáját 
nevéről nevezte el. 

Rokka, fonókerék, mely v. kézi v. lábitósr.; az. 
előbbi már kevésbé használatos, nyolez küllővel el
látott kerékből áll, melynek két abroncsból készült 
koszorújára a végtelen zsinórt helyezik. Ez hajtja 
görgők által a vas orsót, mely felváltva a sodrást ós 
feltekerést eszközli. A balkéz húzza ki a szálakat. 
mig a jobb kéz a kereket forgatja. A lábitós r.-nál a 
fonás és a fonal feltekerése folytonos, a kerék láb
nyomás által forgattatik. 

Rokkantak , azon tisztek, katonai lelkészek és ka
tonai hivatalnokok, akik tiz évi katonai szolgálat 
után hadképtelenekké váltak, v. e nélkül ha 40 évig 
teljesítettek kat. szolgálatot. 

Rokkantsági nyugdij , a rokkantak jutaléka. Erre 
igénye van a tiz évi szolgálat után hadképteienné 
vált v. 40 évi szolgálatot teljesített tisztnek V, kat. 
hivatalnoknak; továbbá annak, ki 1) az ellenség 
előtt sebesülés v. hadi fáradalmak folytán, 2) elme
fogyatkozás, nyavalyatörés, megvakulás, 3) szolgá
latban kapott sérülés következtében vált hadképte
lenné, — továbbá igénye van rá az altisztnek és 
közkatonának, kik tiz évi szolgálat után hadképte
lenekké váltak. A r. ny. tiszteknél 10 évi szolgálat 
után a fizetés '/a-a — 15 év után a/s-a — és ezután, 
minden évre 2 I/9°/0. 40 évi szolgálat után az egész 
havi dijat teszi. A legénységnél külön táblázat var. 
a kiszabásra, ezenkívül felvehetők a rokkantak há
zába, ha harmincz évig szolgáltak, az ellenség előtti 
sebesülés v. szolgálat közben történt sérülés folytán 
keresetképtelenekké váltak. 

Rokolya, tájszó: vászonszoknya. 
Rokon értelmű szók, synonyma, azon szavak, me

lyek rokon fogalmakat v. egy fogalomnak külön
böző árnyalatait fejezik ki, pl. amit, áltat, meg
csal, rászed; haragos, bosszús, mérges, dühös, in
dulatos. 

Rokonság, leszármazás által létrejött kötelék a. 
nemző és a leszármazók közt (vérrokenság). Foko
zatainak szabályozására szolgál a közös törzshez,, 
vagyis azon személyhez való viszony, kinek nemzé-
sén a közös származás alapul. E tekintetben meg-
különböztetendő az ág és az iz. Ag (linea), az 
ugyanazon törzstől származó személyek sorozata és 
az e g y e n e s v. o l d a l á g ; iz (gradus), a rokonoknak 
egymástól való távolsági fokát tünteti fel. A távol
sági fok meghatározása két rendszer: a római és 
kánonjogi szerint történhetik. Az egyenes ágban 
mind a kettő egyforma, a hány a nemzés, annyi az 
iz v. fok (quot generationes, tot gradus). A római 
jog az oldalágnál is ugyanazon eljárást követi, de a 
kánonjog csak annyi izet számit, a mennyi van a 
közös törzs és az illető rokonok között, nem egyenlő
fokban oldalrokonoknál, a távolabb eső és a közös 
törzs között. Megkülönböztetnek még törvényes ro-
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konságot, mely az örökbefogadás utján létesül és 
a katholikusoknál a lelki r.-ot, mely a keresztelő, 
keresztelt és keresztszülők és a bérrr.áló és bérmált 
között jő létre. Fontos a rokonság az örökösödés 
kérdéseiben és mint házassági akadály. 

Rókus, szent, szül. 1295 körül Francziaországban, 
Kómába zarándokolt s önfeláldozóan ápolta a pestis
betegeket: t 1327., emléknapja aug. 16. A betegek 
védszentje s róla neveznek számos kórházat, igy a 
bpesti (községi) nagy közkórházat. 

Roland (ó-németül Hruoland, olaszul Orlando), 
bretagnei őrgróf, a Nagy Károlyról és vitézeiről 
szóló hősmonda ünnepelt alakja; főleg hősi halála 
tette híressé s Roncesvallesnél (Roncevaux), a Pyre-
nékben esett el az arabok elleni harczban. Eg\r 

•iírónikairó szerint Nagy Károly nővérének, Bertá
nak fia volt. 

Roland (rolán) de la P l a t i é r e , 1) J á n o s , fran-
czia államférfi, szül. 1734., 1792. belügyminisz
ter, 1793. leköszönt; a girondistákkal elmenekült, 
de azon hirre, hogy nejét lefejezték, 1793. nov. meg
ölte magát; — 2) M a r i a J e a n n e , az előbbi neje, 
a nagy forradalom egyik legkiválóbb nőalakja (R. 
asszony), Philipon ötvös leánya, 1780. ment férjhez; 
a forradalomban fontos szerepet vitt, salonja a giron-
disták egyik főközpontja volt. Ezek bukása után 
elfogták s 1793. nov. 9. lefejezték. Szépségét és szel
lemét egyaránt magasztalták. Emlékiratai később 
megjelentek. 

Roland-ének, Roland (1. e.) lovag hőstetteiről szóló 
régi franozia eposz, »Chanson de Roland,« a XI—XII. 
szdból, melyet Konrád pap 1130. németre átdolgo
zott. Bojardo »Orlando inammorato« és Ariosto 
>Orlando lüriosoi ez. eposzának is R. a hőse. 
Roland-oszlop, 1. Lóránt-oszlop. 
Rolandswerth , falu Koblenz porosz kormánykerü

letben a Rajna m., közelében Nonnenwerth rajnai 
sziget és a Rolandseck vár romjai. 

Rollo (francziául: Raoul), szül. Norvégiában, 
onnan elűzetvén, Fráncziaországba ment s elfoglalta 
Normandiát, melynek első (712—32.) herczege volt; 
Parist is ostromolta s III. Károly franczia király csak 
súlyos feltételekkel vásárolta meg tőle a békét. A 
keresztségben a Róbert nevet vette föl; f 932. 

Rom (többes szám: roma), ezigányul férfit jelent 
s a czigányok magukat igy nevezik. 
Róma, az »örök város«, a római birodalom egy

kori fővárosa, a pápa székhelye s mint ilyen a kath. 
világ középpontja, 1870 óta Olaszország fővárosa, 
a ó-, közép- és újkornak nagyszerű emlékeit te
kintve a világnak legelső városa. 

Ó-kor i Róma, 753. ápr. 21. Romulus alapította; 
épült 7 dombon (Palatínus, Capitolinus, Quirinalis, 
Aventinus, Caelius, Esquilinus, Viminalis) a Tiber m., 
Servius király fallal övezte. A gallok elpusztították 
390 Kr. e., s ekkor újra felépült, nagyszerű épületek, 
terek, utczák (Via Appia) támadtak, különösen fejlő
dött Sulla idejétől kezdve. A római politikai életnek 
a fórum volt középpontja, a játékokban gyönyörködő 
nép számára circusok és színházak (az elsőt Pompe-
jus épité) épültek, a győzelmes hadvezérek és csá
szárok emlékét diadalivek és oszlopok örökítették 
meg. Augusztus császár 14 városrészre osztotta, 
Nero alatt 64 Kr. u. leégett, de hamvaiból megifjodva 
támadt fel, az istenek pompás templomai, a fürdők, 
vízvezetékek stb. ismét szaporodtak. Aurelianus alatt 
uj városfalak épültek, melyek a Pinciust, Campus 
Martiust és a Janiculus egy részét körülzárták. 

K ö z é p k o r i Róma. A népvándorlás korában az 
idegen barbárok betörései súlyos csapásokat mértek 
a városra; Alarich (410) és Geiserich (455) kirabol
ták; Guiscard Róbert normannjai szintén pusztították 
ugy, hogy a XIV. szdban R. nagyot hanyatlott és 
csak a pápák áldozatkészségének köszönte, hogy 
romjaiból feléledt. A város ujabb fejlődése körül főleg 
IV. Jenő, V. Sixtus, XIV. Benedek, XIV. Kelemen, 
VI. Pius és VII. Pius szereztek kiváló érdemet. 

M o d e r n Róma. 1870. szept. 20. óta Olaszország 
megerősített fő- és székvárosa, a pápa székhelye, a 
r.-i taromány (ter. 12.170 kmc, 1,100.000 lak.) főh. 
a Tiber m., 12 dombon épült 423.000 lak. Főleg a 
régi R. északi részén terül el (Mars-mező) nagyszerű 
17 kapujával, a Tiberen átvezető hídjaival, gyönyörű 
közkutjaival (Fontana di Trevi, Aqua Vergine) és 
tereivel, melyeket sok szökőkút és szobor diszit. 
Terei közül kiválóbbak: a Péter-tér, Piazza Navone, 
P. dei Popolo, P. di Colonna, P. di Monté Citorio, 
(itt van a parlamenti épület), P. di Monté Cavallo, 
Capitolium-tér, nevezetes utjai: a Corso, Via di 
Ripetta, V. del Babbuino, V. Sistina, V. quattro Fon-
tane, V. Nazionale, V. di Quirinale. Hires templomai: 
a világ legnagyobb temploma a Szent-Péter t. (1. e.), 
a kupola Michel Angelótól, nagyszerű emlékekkel, 
(187 m. hosszú, 137 m. széles, 1 17 m. magas), R. leg
régibb és a pápa püspöki temploma a S. Giovanni 
bazilika (IV-dik szdban), Santa Maria Maggiore, 
S. Paolo fuori le Mura, Sta Maria della Rotonda (a 
régi pompás Pantheon), S. Clemente, Sta Maria della 
Pace (Raffael sybillái). Hires épületei: a pápa szék
helye, a hatalmas Vatikán (az V. szdban kezdték 
építeni),mely a Péter templomra támaszkodik, 10.000 
szobája és 22 udvara van, benne a hires könyvtár 
és műgyüjtemények a sixtini és paulini kápolnák. 
Az Angyalvár, eredetileg Hadrian mausoleuma, most 
czitadella és államfogház, a Quirinal (1573—1608. 
épült), most a királynak, azelőtt a pápák nyári szék
helye, a Lateran palota, mely 1304-ig pápai székhely 
volt, a Piazza del Campidoglio palotái, a senatus 
palotája, a Museo Capitolino, a Barberini-, Borghese-
Farnese-, Colonna-, Orsini-, Torlonia-, di Venezia 
paloták. Sapienza (egyetem, alap. 1224.), Collegio 
Romano, hires múzeummal és observatoriummal, 
Collegio de propaganda Fide (hittérítő intézet, nagy 
nyomdával), archaeologiai, szépművészeti (di San 
Luca), természettudományi akadémia, számos szemi
nárium, művészeti iskolák, tud. társulatok, gazdag 
műgyüjtemények (Vatikán, Lateran, Quirinal stb.), 
muzeumok, könyvtárak: jótékonysági egyletek, szín
házak. Az ipar nem virágzó, a kereskedelem élénk, 
különösen műtárgyakban. A régi emlékek kiásását 
folyton folytatják. Az ó-kori R. építkezéseiből nap
világra kerültek: a fórum romanum hires emlékeivel, 
császári paloták, fürdők, templomok, oszlopok, am-
phitheatrum (Coliseo, T^tus 82.000 főnyi látogató 
számára építette), színházak, vízvezetékek, síremlé
kek. R. közelében vannak az óriási katakombák, a 
vidék (Campagna di Roma) egészségtelen, régi emlé
kekben gazdag. Gyönyörű villák díszítik. R. 14 város
negyedre (rioni) oszlik fel. 

T ö r t é n e t e . R. története az ó-korban a r.-i biro
dalom (1. e.) sorsával függ össze. A byzanczi exar
chátus idejében herczegség, 726. a herczegi méltósá
got a pápák nyerték el, kikkel a főnemesség a XI. 
szdig folytonos viszályban állott. IH.Incze pápa ótaR. 
az egyházi állam sorsában részesült. Midőn a pápai 
székhelylyé 1309. Avignon lett, R. pártviszályok ál-
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tal szenvedett; a várost újra a keresztény világ kö
zéppontjává tenni Rienzi Cola eszméje volt. A pápák 
visszatérése után ez csakugyan sikerült, 1527. a csá-
.szári hadak foglalták el, 1798. a francziák szállot
ták meg, 1814. a nápolyiak kezébe került, 1870. 
azept. 20. az olasz hadak foglalták el. 

Romagna (-nyá), Emilia olasz tartomány része, 
ter. 10.343 km3| 1,300.000 lak. Bologna, Kavenna, 
Ferrara, Forli kerületekkel. 

Római birodalom, a világra szóló birodalom 
magva, a Romulus (753—716. Kr. e.) által alapított 
Bóma városa volt; első lakói főleg menekültekből, 
szökevényekből kerültek ki, kik a sabin nők elrab
lásával alapítottak családot s kikhez később a sabi-
nok királyukkal, Titus Tatiussal csatlakoztak. Ro
mulus alapította a senatust és a patricziusokból álló 
<;comitia curiata) népgyülekezetet. A későbbi királyok 
közül Numa Pompilius (715—672.) a római állam
vallást szervezte; a Tullus Hostilius és Ancus Már
cius által leigázott és a bevándorolt népekből szár
mazott a plebejus osztály, melyet Servius Tullius 
felvett a római lakosság sorába és 5 osztályra és 
193 centuriara (comitia centuriata) osztotta; az 
utolsó király Tarquinius Superbus volt, utána a nép 
a patríciusok sorából évenként 2 consult választott; 
•az első consulok Lucius Június Brutus és Lucius 
Tarquinius Collatinus voltak. Midőn a patríciusok 
•elnyomták a plebejusokat, ezek elégedetlenségüknek 
kifejezést adván, a szent hegyre vonultak s onnan 
csak akkor tértek vissza a városba, mikor érdekeik 
védelmére megadatott a néptribuni intézmény. A tör
vények szerkesztésére a nép decemvireket nevezett 
ki, ezek azonban nemsokára a közelégületlenségnek 
•estek áldozatul és a hatalom a comitia tributa bir
tokába került. A gallok betörése után, mikor a plebe
jusok kivívták, hogy kebelükből is választható con-
sul, megkezdődtek a samnit háborúk (343 — 341., 
•326—304., 298-290 . ) , melyek szintúgy mint a 
Pyrrhos ellen viselt háború a rómaiakra szerencsé
sen végződtek. Az erejében megizmosodott R. ekkor 
versenytársával, a tengereken hatalmas Karthágóval 
ütközött össze; a 3 pun háborúban (1. e.) R. győzött. 
Időközben legyőzte Makedoniát (200— 168) s Görög
országot provincziává tette. Noha R. ereje külsőleg 
mindinkább növekedőben volt, keblében a patríciu
sok és a nép közötti viszály nagyon elmérgesedett; a 
belbéke helyreállításán és az elégületlenség megszün
tetésén fáradozó Gracchusok a patríciusok gyűlöleté
nek estek áldozatul. Jugurthas acimberek és a teuto
nok elleni háborút Marius végezte be, kinek Sullával 
való versengése idézte elő az 1. véres polgárháborút 
<88. Kr. e.). Sulla halála után a senatus pártjának 
vezetője Pompejus lett, ki Keleten a Mithridates elleni 
háborúban szerzett a római fegyvereknek dicsőséget. 
De midőn csalatkozott azon reményében, hogy az 
állam hatalma az ő kezében összpontosul, a senatus 
pártjának megtörése czéljából 60. Crassussal és 
Caesarral az első triumvirátust létesité, de a galliai 
győzővel, Caesarral csakhamar viszályba keveredett, 
mely a 2. polgárháborút (49—45.) vonta maga után. 
Pompejus legyőzetvén, Caesaré lett a hatalom, de 
monarchikus törekvéseit meghiúsította megöletése 
(44.). Gyilkosait, kik a köztársaság helyreállításán 
fáradoztak, a második triumvirátus tagjai Lepidus, 
Antonius és Octavianus győzték le Philippinél (42.), 
utóbbi a 31. szept. 2. Actium m. Antonius és Cleo-
patra fölött nyert fényes győzelem után egyedül 
birta a legfőbb hatalmat. 27. felvette az Augustus 

Az Atheiiae.mi Kézi Lexikona. 

nevet, s ő nyitotta meg a császárok hosszú sorát. 
Idejében érte el a római világbirodalom legnagyobb 
fényét és kiterjedését. Utódai zsarnoki módon ural
kodtak; a legféktelenebb volt a juliai ág utolsó sarja 
Nero. A császárok egymást gyorsan követték a tró
non; köztük, kik diadalaikkal és számos intézmé
nyekkel örökítek meg nevöket, kiválóbbak: Vespa-
sianus, Titus, Nerva, Trajanus, Hadrianus, Antoninus 
Pius, Marcus Aurelius; ez utóbbit a kegyetlen és 
élvhajhász császárok sora követte. Alattok a hadse
reg fegyelme mindinkább lazult, az egykori félelme
tes római hatalom hanyatlásnak indult. A keresz
ténységet Nagy Konstantin emelte államvallássá, 
idejében lett Konstantinápoly a birodalom fővárosa; 
a pogányság visszaállítását Julianus császár kisér
lelte meg. A r.-i birodalom felosztását Theodosius 
császár eszközölte; fia Arcadius nyerte a keleti részt 
(1. kelet-római bír.) és Honorius a nyugatit (1. nyu
gat-római bír.). 

Római császárság, a nyugat-római birodalom bu
kása után N a g y K á r o l y (1. e.) által 800-ban fel
támasztott czim, melyben N. K. keresztény világ
uralmi tervei nyertek kifejezést. A Karolingok kihalta 
után 962. I. Ottó német király szerezte meg s ez 
időtől fogva a német uralkodók viselték 1806-ig, 
L. Német birodalom és Római szent birodalom. 
Római curia, 1. curia. 
Római építészet és stilje. A római építészet az 

etruszkoktól átvett és nagyszerű méretekben kifej
lesztett boltozat- és a görög oszlopépítésnek össze
kötéséből keletkezett. A boltozattal uj, átalakító elem 
jutott az építészetbe s míg a görög épit. egyszerű 
gerendaszerkezetével a külsőre fektette a fősúlyt, a 
római épit. a belső tér kiképzését is érvényre emelte. 
A királyok és a köztársaság korában az etruszk 
hagyomány uralkodott, ezen időből megmaradt leg
nevezetesebb emlék a cloaca maxima. A görög építé
szet Kr. e. a III. szd végén nyert befolyást, a köz
társaság utolsó éveiben az építés fejlődése nagy 
arányokat vett és a császárok idejében az előbbi 
egyszerűséget fény és nagyszerűség váltotta fel. 
A templomok nagyrészt a görögnek utánzatai, az 
oszlopfej a jón párnázat és a korinthusi akanthus 
oszlopfej összetételéből keletkezett. A boltozatok 
négyszögű épületek felett donga- és keresztb., több-
szögü v. kerek épületek felett kupolab. voltak. De a 
templomépitésen kivül a római épit. az élet minden 
szükségletének megfelelt, s így épültek: vízvezeté
kek, fürdők, bazilikák, amphitheatrumok, sirok, dia
dalkapuk, paloták stb. A r. é. nemesak Itáliára szo
rítkozott, hanem elterjedt az egész birodalomban és 
emlékei maradtak: Hispániában, Galliában, Panno
niában a Duna mentén Bregetiumtól kezdve Aquin-
cumon át le a Vaskapuig, Hellasban, Syriában stb. 
(L. oszloprendek és épit. stílek ez. mellékletünket.) 

Római jog. Valamennyi ó-kori nép közül csupán 
a rómaiak bírtak a jog, a jogszolgáltatás és a törvé
nyek alkalmazása terén oly szervezetet teremteni, 
mely a későbbi századok jogfejlődésének is alapjául 
szolgálhatott. Kiinduló pontja a j u s c i v i l e volt, 
mely a római polgár féltékenyen őrzött magánjogait 
biztosította és melyet először a tizenkét-táblás tör
vényben foglaltak össze. De az idegenekkel való 
azon sűrű érintkezés folytán, mely a római biroda
lom fejlődésével elkerülhetlen volt, csakhamar a jus 
civile szűknek bizonyult. Korlátait a praetor (1. e.) 
törte át; hivatali évében szabad keze levén az igaz
ságszolgáltatás dolgában, edictumában hirdette ki 
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azon elveket, melyeket követni fog. Ezen praetori jog 
azonban színleg kivétel volt a XII.-táblás törvény 
alól és a római nép conservativismvjsa ezen alap
törvényre vonatkoztatta az összes jogszolgáltatást 
olyan időben is, midőn az csupán a multak emlékévé 
vált. A praetori jog tette lehetővé, hogy a római jog 
olyan éles körvonalokban fejlődjék, oly szabatosan 
állithassa fel a magánjogi elveket, hogy ezek még 
ma is mintaképül szolgálnak. A praetori jogot tovább 
azután a klasszikus jogtudósok fejlesztették, élesen 
indokolt véleményeiket (responsum) a felek a biró elé 
terjesztették és igy tulajdonképen a jogtudós dön
tött a perben. De ez a tudomány tekintélyét is ne
velte s a responsa prudentium oly nagy tekintélyűvé 
vált, hogy Justinián jónak látta azokat törvény
könyve alapjául venni. Ezen justiniáni törvényköny
vet kezdették a XI. században a bolognai egyetemen 
Irnerius és tanítványai magyarázgatni, mi által a 
római jog oly nagy fontosságot nyert, hogy a német 
birodalomban a nemzeti jogfejlődés megszakításá
val a r. j .-t recipiálták. Ezzel az európai jogfejlődés 
irányát ezentúl a r. j. szabályozta egész a legújabb 
időkig, hol a r. j. alapelvei mellett tért hódit a jog
nak uj nemzetgazdasági alapon induló iránya. L. 
Hoffmann: Kómái jog. Vécsey: Institutiók stb. 

Római kath. egyház, 1. kath. egyház 
Római király, a X. századtól kezdve a német 

király neve addig, míg a pápa által császárrá nem 
koronáztatott; a koronázás után ezt a római csá
szári czimmel cserélte fel. III. Frigyes ideje óta e czi-
met a császárnak még életében megválasztott utódja 
viselte. I. Napóleon franczia császár ugyané czimet 
adományozta fiának, Napóleonnak, mint a franczia 
császárság trónörökösének. 
Római magyar emlékek. A vatikáni levéltárban 

őrzött pápai regestakönyvek, követjelentések s egyéb 
iratok rendkívül gazdagok a magyar történelemre 
vonatkozó becses adatokban, melyek kiaknázására 
Fraknói Vilmos a főpapi kar költségén 1884-ben 
a Vatikáni Magyar Okirattár nagy vállalatot indí
totta meg, 1891-ben pedig megvetette alapját egy 
Rómában létesítendő Magyar Történelmi Intézetnek. 
A vatikáni könyvtárban is sok a hazai vonatkozású 
középkori kézirat, köztük Mátyás király breviá
riuma, a brüsszeli missale után a legfényesebb kiál
lítású Corvin-codex, melyet Rómer Flóris ismertetett 
1871-ben. Nevezetes még a Dataria levéltára, a Vit-
torio-Emanuele könyvtár kézirattára, a Valicelliana 
könyvtár, az állami levéltár stb. Ezeket magyar 
szempontokból felkutatták és ismertették Fraknói 
Vilmos, Ábel Jenő, Fejérpataky László, Karácsonyi 
János, Schönherr (Décsényi) Gyula, Pettkó Béla stb. 

Római nyelv és irodalom. A r. v. l a t i n n y e l v , 
mely eredetileg Latium lakóinak volt nyelve, az 
indogermán nyelvtörzs itáliai ágához tartozott (az 
umbriai, sabelli, osk stb. nyelvekkel együtt) s Róma 
világuralmával óriási elterjedésre jutott. Különbség 
volt azonban a főváros művelt nyelve (lingua ur-
bana) s a népnyelv (lingua rustica) közt. Az utóbbi
ból, melybe a császárság későbbi korában a főváros 
nyelvjárása is beleolvadt, fejlődtek ki a román nyel
vek (1. e.). A középkorban keletkezett a közép-la
tin, melyben sok a kelta, a germán és román elem. 
A tudománynak úgyszólván a jelenkorig a latin volt 
köznyelve, sőt hazánkban a közélet és törvénykezés 
teréről is csak a jelen szdban szorította le a hazai 
nyelv. A magyarban igen nagy a lat. elemek száma; 
3 csatornán jutottak ezek nyelvünkbe: az egyház. 

a törvényhozás és törvénykezés s a tudomány utján. 
Legteljesebb lat. szótár nyelvünkön a Finály Hen
riké. A r. i r o d a l o m Kr. e. 240 körül indult fejlő
désnek, mikor Livius Andronicus, egy szabadon
bocsátott művelt görög rabszolga a rómaiakkal meg
ismertette a gör. irodalmat. Vele kezdődött a r. írod. 
a r c h a i k u s korszaka s tartott Sulla haláláig, 78-ig 
Kr. e. Kiválóbb írói: Ennius, a hexameter megalapí
tója, Plautus, Terentius és Attius színműírók és 
Lucilius szatíraköltő. Sulla halálától Augusztus ha
láláig (16. Kr. u.) terjedt a r. írod. k l a s s z i k u s v. 
a r a n y k o r a , melynek fényes alakjai a költészet 
terén: Lucretius, Virgil, Horácz, Ovid s ezek mellett 
Rufus, Tibullus, Catullus és Propertius; a szónok
latban Cicero, a történetírásban Corn. Nepos, Jul. 
Caesar, Sallustius és Livius. A következő (ezüst) 
korszak Hadrián császár haláláig (138. Kr. u.) ter
jed, s a prózában Seneca, Tacitus, Ouintilianus, a 
két Plinius, Suetonius, a költészetben Martiafis, 
Persius, Juvenalis és Petronius a kiválóbb képvise
lői. E korba esik Aesopus meséinek átdolgoztatása 
Phaedrus által. Innen, a II. század második felétől 
kezdve, a birodalom hanyatlásával már bomlásnak 
indult a szellemi élet s a lat. nyelv is elparlagiaso-
dott (a r. írod. v a s k o r s z a k a ) . A keresztény írók 
közül csak Szt Ágoston prózája mutat művészibb 
törekvést. Utolsó képviselői a r. irodalomnak Boétius 
bölcsész és Cassiodorus történetíró a VI. szd kezde
tén. L. Ribbeck Ottó, A róm. költészet története, ford. 
Csiky G„ 1891. (A tud. Akad. könyvkiadó váll.). 

Római oszloprend, 1. oszloprendek. 
Római sánczok, a Duna-Tisza közén a síkság d. 

részén (Bács m.) elnyúló földmű. Az ujabb régészeti 
kutatások szerint egy eredetű az alföld más részén 
található földművekkel, s azon nomád népek alko
tásai (hunok, gepidák, jazygok), melyek a III —V. 
századokban e vidéken laktak. Egyik ága Ujvidék-
től-Földvárig húzódik; másik ága OBecsén felül a 
Csik pataknál kezdődik s Apatinon felül a Dunához ér. 

Római szent birodalom, a német birodalom (1. e.) 
neve azon idő alatt, melyben uralkodói I. Ottótól 
kezdve II. Ferenczig (962—1806.) a római császári 
méltóságot viselték. 

. Roma locuta est (lat.), Róma (vagyis: a pápa) be
szélt, azaz a dolog eldőlt. 

Román, igy nevezték nálunk is sokáig a regényt 
(1. e.); ez elnevezéssel eredetileg a középkor román 
népéinél a nép nyelvén, tehát román nyelven s nem 
latinul, a műveltek és tudósok nyelvén, írott prózai 
elbeszéléseket jelölték. 

Román, város 20.500 lak., hasonnevű ker. szék
helye Romániában; régi neve R o m á n v á s á r , még 
a XV—XVI. században magyarok lakták s hatósága 
is magyar volt. 

Román Miron , gör. kel. román metropolita, a fő
rendiház tagja, szül. 1828. aug. 23. Mézesen Bihar-
m. Papi pályára lépett, 1869?orsz. képv.. volt nagy
váradi püspöki helyettes, aradi püspök, később nagy
szebeni érsek. 1874 óta titkos tanácsos. 

Romancero (spany.), a spanyol és portugál irodal
makban románczgyüjtemények neve. 

Románcz, a balladához (1. e.) hasonló kisebb el
beszélő költemény, a déli népek epikai dala, mint a 
ball. az északiaké. Több benne az epikai elem, mint 
ebben, részletezőbben festi a lelki állapotokat, élén
kebben kiszínezi az eseményt; főkép a vitézi dolgo
kat szereti s bizonyos meleg páthosz a rendes han
gulata. Gazdag r. költészetük van a spanyoloknak (a 
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Cid-rornánczokat Beksics Gusztáv, a Ganzul-r.-okat 
Győry Vilmos fordította). Irodalmunkban kiválóbb 
r.-ok: A hontalan Vörösmartytól, Szép Lenke, Ván
dor Kölcseytől, A megfagyott gyermek Eötvöstől, A 
gyermek álmai Vachott Sándortól, Varró lányok, 
Szőke Panni Aranytól, Megy a juhász szamáron, 
Falu végén kurta korcsma, A két vándor Petőfitől, 
Hadnagy uram Gyulaitól, Egy szegény vándorló le
gényről Tolnaitól stb. 

Román czement, 1. czement. 
Romanczuk Gyu l a , osztrák politikus, szül. 1842. 

febr. 24. Krylosban (Gaftczia), nyelvész, 1873 óta 
lembergi tanár. Az ifjú ruthének vezére Galicziában, 
1883 óta a galicziai tartománygyülés, 1891-ben az 
osztrák képviselőház tagja. 

Román egyház, nálunk a gör.-kel. egyház azon 
ága, mely az 1864/05. karloviczi congressus határo
zatának törvényesítése folytán keletkezett, s melynek 
hivei a hazai román ajkú görög nem-egyesültek, szer
vezetét 1. gör.-kel. egyház. 

Román építészet és stilje. A r. é. a X. században 
kezdődött és a XIII. szd elejéig tart. Kifejlődésében 
3 korszakot különböztetünk meg: 1) k o r a i r., X. 
szdtól XI. szd végéig; 2) u j a b b r., XII. szdban; 
3) á t m e n e t i (1. átmeneti ép. és stilje) a XII. szd végén 
és XIII. szd elején. A r. é. elterjedt az egész Nyuga
ton, de főleg Németországban, s nevét onnan nyerte, 
hogy formai elemei a római építészetben voltak adva. 
Az első korszak építményei komolyak, egj^szerüek, 
nehézkesek és a ró mai-ókeresztény stil puszta után
zatával gyakran durvák. Később a hagyományok 
háttérbe szorulnak, a részletek kidolgozása szaba
dabb és művésziesebb, az elrendezés gazdagabb és 
az építmények díszesebbek lesznek. — A r. é. fő
tárgya a templom; az ókeresztény bazilikából in
dul ki és jellegzetes nála a félkörű apsisokon kivül 

-az alaprajznak négyzetes szakaszokra való beosz
tása, melynél az oldalhajók a középhajónak fél szé
lességét nyerik. A 3 hajót kereszthajó szeli át, s igy 
a templom alaprajza latin kereszt alakú lesz. A kö 
zép- és kereszthajó átmetszése helyén 4 pillér által 
környezett négyzet áll elő, mely felett torony emel-

"kedik. A 3 hajónak kelet felé fekvő végét félkörű ap-
sis zárja be; a középhajónak a kereszthajón tul ter
jedő része a szentély ( chorus ) , mely alatt a sírbolt 
{k ryp t a ) van, s azért ez néhány lépcsővel maga
sabb a templom többi részénél. Oszlop v. pillérár
kádok választják el a középhajót az oldalhajóktól, s 
ezek alkotják a templom belsejében a szerkezet és 
díszítés legfőbb tényezőit. A mennyezet eleinte víz
szintes volt, mint a bazilikában, de lassanként a bol
tozat váltotta fel, eleinte félkörivü donga-, azután 
kereszt-, s végül az átmeneti korszakban csúcsíves 
boltozat. Nagy szerep jutóit a toronynak, mely a 
külsőt kiválóan jellemzi és mint szerves alkatelem 
az épület főrészeit jelöli. A négyzettornyon kivül a 
keleti oldalon a chorus két részén két kisebb torony 
van, ezeknek megfelelően a nyugoti oldalon a hom
lokzatból a főbejárat két oldalán egy-egy torony 
emelkedik. Ezen két torony között a középhajó meg
hosszabbításában van a homlokzat az oromfallal. — 
Az oszlop lába az attikai formát nyeri, az oszlopfej 
alul legömbölyitett koczka, vagy pedig kehely vagy 
harangalaku, melyet növénydisz vesz körül. A hom
lokzat legfőbb dísze a főbejárat, mely mint diszkapu 
a r. é.-ben kiváló kiképzést nyert; az oromfalban 
nyilik a kerékablak, a többi ablakok félkörivesek. A 
homlokzat további díszítésére párkányok (főleg fél

köríves és fogrovatos öv), növénydiszek és közvet
lenül a tető alatti boltíves oszlopsorok szolgáltak. — 
Hazánkban a r. é. a XII. szd végén terjedt el, s ki
váló emlékei a pécsi székesegyház, panonhalmi fő
apátsági, lébényi, jaki, kaplonyi, deáki, zsámbéki, 
gyulafehérvári, arácsi, ócsai, apátfalvi stb. templo
mok. A magyarországi templomok alaprajzát nagy 
egyszerüség jellemzi, s nagyobbrészt hiányzik a ke
reszthajó (igy az első 7 templomnál). A négyzet fe
letti és a chorus melletti tornyokat (kivéve a korai 
román pécsi t.) mellőzik és csak két tornyuk van. 
Az oldalhajók rendesen egész szélességben folytatód
nak a tornyok alatt, s igy a templom hossza a hom
lokzatig terjed. A főbejárat igen díszes kiállítást 
nyert, s első helyen áll a jaki templom diszkapuja. 
A román növénydisz szépen ki van képezve a lébé-
nyi, zsámbéki, apátfalvi, de különösen a gyulafehér
vári templomon. (L. Pasteiner Gyula. A művészetek 
története. Budapest 1885. — Dr. Rómer Flóris. Mű-
régészeti kalauz. Pest 1866. — Lásd építészeti stilek 
mellékletünket.) 

Románia, királyság a Balkán-félszigeten, határai a 
Duna, a Fekete tenger, Magyarország, Bukovina és 
Oroszország, ter. 129.947 kma, 5,500.000 lak. Észa
kon és nyugaton a Kárpátok ágazzak be, melyen át 
a Vulkán, Vöröstorony, Törcsvári stb. szoros vezet 
át hazánkba. Folyói a Duna, Olt, Sil, Dimbovicza, 
Jalomnicza, Szereth és Pruth. A műveltséget terjeszti: 
2 egyetem (Bukarest, Jassy), lyceumok, középisko
lák, képezdék, nép-, kereskedelmi, katonai, bányá
szati, utászati, ipar-, műiskolák. Az államforma al
kotmányos, az országgyűlés a senatusból (120 tag) 
és képviselőházból (183 tag) áll, jelenlegi uralkodó 
I. Károly. Részti; Oláh- (I. e.) és Moldvaország (1. e.) 
és a Dűbrudsa (1. e.), feloszlik 32 kerületre. Fővá
rosa Bukarest; kikötők: Galacz, Braila, Sulina, Küsz-
tendse. R. Moldva és Oláhország dunai fejedelemsé
gek egyesüléséből keletkezett, melyek közös feje
delme 1859. Sándor János (Cuza) lett; ez a personal 
unió 1862. reál unióvá változott. 1866. febr. 23. az 
államcsínyt tervező fejedelmet a bojárok leköszö-
nésre kényszeritették és helyébe Hohenzollern Károly 
herczeget, I. Károly névvel választották meg, kit a 
porta, mely fenhatóságot gyakorolt R. fölött, elis
mert. 1877. R. az oroszok mellett harczolt, főleg Plev-
nánál. 1877. máj. 21. kiáltotta ki függetlenségét, me
lyet a berlini congressus is elismert, ekkor Beszara-
biáért, melyet Oroszország elvett tőle, a Dobrudsát 
kapta. 1881. márcz. 24. kiáltatott ki a királyság és 
máj. 22. koronáztatott Károly fejedelem királylyá. 

G a z d a s á g i é le t . R. mezőgazdasági állam, mely
nek talajából 190/„ szántóföld és kert, 7%, rét, 23°/o 
legelő, 0'o°/o szőlő, 17°/o erdő. A föld nagyon termé
keny, főbb termékei: kukoricza és búza, a szőlőter
melés emelkedőben van; évi termelés mintegy 1 mil
lió hl. A bányászat főbb termékei: kősó, salétrom és 
kőolaj. Az állattenyésztés szintén elterjedt, de ala
csony fokon áll; gyakran pusztítja a kü'önféle mar
havész. Az ipar kezdetleges, legnagyobbrészt házi 
ipar, csak legújabban kezd a gyáripar is némikép 
meghonosodni, habár a kőszén és a szakmunkás 
hiánya fejlődésében gátolja. A kereskedelem többnyire 
idegenek kezében van, a Duna folyam és a P'ekete 
tenger nagyban előmozdítja. A főkiviteli czikkek a 
búza és kukoricza; akivitel összes értéke mintegy 
130 millió frt; a főbb behozatali czikkek: kézmű, szö
vött, fém- és bőráruk; az összes bevitel értéke mint
egy 200 millió frt. A főbb kikötők Braila, Galacz, 
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Gyurgyevó stb. A vasutak hossza 2500, a táviró-vo-
nalaké 6000 km.; a pénzegység a leu = 100 báni 
= i frank. 

Romanismus (uj-lat.), római szokások utánzása; 
katholicismus, kül. pápaság. 
Romanista, a római joggal v. a román nyelvekkel 

és irodalmakkal foglalkozó tudós. 
Román-Kécsa, község Torontál m., 2664 lak. 
Román nyelvek, a latin nyelv leánynyelvei, melyek 

a középkor első felében a római uralom alatt állott 
országokban kifejlődtek, milyenek: az o l a s z , spa
n y o l , p o r t u g á l és f r a n c z i a nyelvek, továbbá a 
p r o v e n c e i és d á k o - r o m á n (rumén, 1. román nyelv 
és irod.) nyelv. R. ny. alatt a r a e t o r o m á n nyelvet 
(1. e.) is szokás érteni. 

Román nyelv és irodalom, a r. (rumén) v. oláh 
nyelv a román nyelvcsaládnak egy ága, leginkább 
az olaszhoz hasonlít, azonban igen sok idegen, kül. 
szláv elemmel van keverve. Három főnyelvjárása 
van: az északi v. dáko-r. , mely a VII—X. szdban 
a bolgár nyelv által befolyásoltatott, a déli v. ma-
kedo-r.. melyre erősen hatott a görög, és az is tro-r . , 
melyet csak körülbelül 3000 ember beszél a belső 
Karszt hsgben. L. Baritiu György, Magy.-r. szótár, 
Brassó, 1869., Kozma Endre, Elméleti és gyakori, r. 
nyelvtan, 2. kiad., Kolozsvár, 1885., továbbá Fekete 
János, Alexi György és Moldován Gergely nyelvtani 
könyvei (az utóbbi rövid irodalomtörténettel); Goldis 
János, A r. nyelv latinsága, Arad, 1889., Réthy 
László, Az oláh nyelv és nemzet megalakulása, Bpest, 
1887., Edelspacher Antal, Rumun elemek a magyar 
nyelvben, Nyelvtud. Közlem. XII. köt. — A r. i ro
d a l o m régibb korszaka a XVI. szdban kezdődik, de 
élénkebb tevékenységet csak a jelen szdban tud fel
mutatni. Főbb irói: Assaky György ódaköltő, Rosetti 
K. népies lyrikus, Bolintineanu balladaköltő, Alexan-
dresku G. meseíró, Negri és Sión dalköltők, Negruzzi 
K. humorista s a legkiválóbb Alexandri Vazul. Leg
újabb költői közt, kik a romantika formáit vitték be 
a r. irodalomba, Carmen Sylva (Erzsébet r. királyné) 
működik a legnagyobb hatással, ki egyébként is so
kat tett a r. irodalom emelésére. A r. népköltészetről 
1. Mailand O., Az oláh népk. fővonásai, Kisf.-Társ. 
Évlapjai, Uj foiy., 24. köt., 1S90., Alexi György, Uj ' 
irány az oláh nyelv és irod. terén, Élet, II. köt., 1891. 
R. népköltészeti termékekből fordítottak Acs Károly 
(Virágok a r. népk. mezejéről, Pest, 1858.) és Vul-
canu József. 

Románo csibakéro sziklaribe, József főherczeg 
czigány nyelvtanának (1888.) czime. 

Románok hazánkban, 1. oláhok hazánkban. 
Romanov, régi orosz bojár család, mely 1613 — 

1730-ig férfi-ágon (azóta nő-ágon) uralkodott Orosz
országban, és melynek őse Kambila 1280 körül ván
dorolt be Litvániából. Tele származott le egyenes 
ágon R o m a n o v n a A n a s t a z i a , ki 1547. II. Vassi-
lievits Iván czárneje lett és fivére R. N ik i t a , Eudoxia 
susdali fejedelemnő férje; a család a Rurik-házzal is 
rokonságban állott. R. M i h á l y F e o d o r o v i t s , Phi-
laret moszkvai patriarcha és rostovi érsek fia, 1613. 
febr. 21. emeltetett az orosz trónra. 
Romanshorn (a római Cornu Romanorum), helység 

Thurgau svájczi kantonban, 4000 lak. Vasúti csomó
pont, nagy gabonapiacz, a Bodentó legjelentősebb 
kikötője. 
Román-Szárcsa, község Torontál m., 1329 lak. 
Román-Szászka, község Krassó-Szörénym., 1364 1. 
Román-Szent-Mihály, község Temes m., 1936 lak. 

Romanticismus, r e g é n y e s s é g , azon művészeti 
és költői irány, mely a középkor román népeinél fej
lődött ki, a keresztény eszmevilághoz csatlakozott, 
s a középkor lovagias szellemétől áthatva, a phan-
tastikust és sejtelmest kedvelte. R o m a n t i k u s tehát, 
a csodaszerüt, phantastikust, fenségest, borongót je
lenti, ellentétben egyfelől ajózan,reális modern-nel s 
másfelől a szépnek azon derült, összhangzatos, nyu
godt kifejezésével, mely a k l a s s z i k u s költészet
ben található. A r. legmagasabb alkotásai a nagy 
germán népeposzok, Dante >Isteni színjátékba és 
Shakespeare színművei. 

Romantika, 1) a romantikus költői irány, 1. ro
manticismus; 2) regényesség, vadregényesség. 

Romant ikus , 1. romanticismus. 
Romant ikus iskola, a különböző irodalmakban 

azon irók csoportjai, kik a romantikus költői irányt 
emelték érvényre. Volt ily isk. a német, franczia, 
angol, olasz, lengyel stb. irodalmakban (1. ezeket). 
Nálunk ez irányt Kisfaludy Károly, Vörösmarty és 
Katona József alapították meg, azzal a különbség
gel, hogy, míg a nyűg. európai irodalmakban a ro
mantika megindítója s hosszú időn át táplálója a 
vallásos elv s beteges rajongás volt a középkor 
avult társadalmi és állami viszonyai iránt, nálunk 
a nemzeti elvet látszott fő törvényének vallani s 
a politikában határozottan a reform zászlaja alatt 
harczolt. Majd a 30-as és 40-es években a franczia 
romantikus színműirodalom szertelenségei találtak 
visszhangra a szini hatás(l.e.) elvének hódoló Íróink
nál (Jósika, Szigligeti, Czakó, Kuthy, Obernyik). 

Román-Világos (O-Világos-Siria), község Arad m., 
4012 lak. (L. még Világos.) 
Rómaságnak könyve, igy nevezik egyes régibb 

íróink a »Gesta Romanorum«-ot (1. e.). 
Rombauer Emil , a brassói áll. főreáliskola igaz

gatója, szül. 1854. Szklenón, Bars m. Természet
tudományi szakíró. 

Romeo és Júlia, Shakespeare szomorujátéka, mely 
két ellenséges veronai család sarjainak szerelmét 
tárgyalja, ford. Szász Károly. 

Rómer F l ó r i s F e r e n c z , a hazai archaeologia 
megalapítóinak egyike, szül. 1815. apr. 12. Pozsony
ban. 1830. benczés, 1839. győri gymn., 1845. po
zsonyi akadémiai tanár; 1848. honvéd s kapitány
ságig vitte, miért a fegyverletétel után 8 évi súlyos 
börtönre Ítéltetett. Bécsben, utóbb Olmüczben s Jo-
sefstadtban 5 évet töltött. 1854. kiszabadulva neve
lőnek ment s csak 1858. kapott ismét tanári állást. 
Ez időtől főleg az archaeologia művelésére adta 
magát. 1860. az Akadémia tagja, 1861. Pestre jött s 
az Akadémia kézirattárnoka, 1862. a kir. kath. fo
gy mnazium igazgatója; 1868. az egyetemen az 
archaeologia r. tanára, ekkor indította meg az Archt. 
Értesítőt; 1869. a nemz. múzeum régiségtárának őre, 
1876. az ő kezdeményezéséig tartatott Budapesten a 
nemzetközi ősrégészeti congressus. 1877. váradi ka
nonok, f 1889. márcz. 18. Számos munkát irt: 
Őskori műrégészet (1869.), A régi Pest (1873.), Régi 
falképek Magyarországon (1874.), az 1876-ki őstört. 
congressus Compte-rendu-je (franczia nyelven) s szá
mos értekezés az Arch. Értesítő, Arch. Közieménvek, 
Századok stb. hasábjain. Hampel József: R. F. F. 
emlékezete (1891). 

Römer Olaf, dán csillagász, szüi. 1644. szept. 25. 
Aarhuusban, Dániában, f 1710. szept. 19. Mint kir. 
csillagász működött Kopenhágában, később ugyanott 
polgármester. Fontos felfedezéseket tett a csillaga-
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szat és fénytan terén; meghatározta a fénysugár se
bességét, feltalálta a déllő-, magassági és azimuth-
kört, felfedezte az epicykloidot és annak alkalmazá
sát fogaskerekeknél stb. 
Romero Robledo F e r e n c z , spanyol politikus, 

szül. Antequerában (Andalusia), még nagykorúsága 
előtt 1856. a cortes tagja, résztvett az 1868. szept. 
forradalomban, majd gyarmatügyi miniszter, XIÍ. Al
fonz halála után uj pártot alapított, de 1891. nov. 23. 
belépett mint gyarmatügyi miniszter Canovas kabi
netjébe, melylyel együtt 1892. deez. leköszönt. 
Romhány, község Nógrád m., 1749 lak. 1710. a 

császáriak itt verték meg a kuruczokat. 
Romhányi, verses regény Gyulai Páltól (még be

fejezetlen). 
Romiida, trag. Szigligeti E.-től (1839.). 
Romlásnak indult hajdan erős magyar; Berzsenyi 

»A magyarokhoz« ez. ódájának első sora. 
Romosz, község Hunyad m., 1673 lak. 
Romoszhely, község Hunyad m., 1211 lak. 
Romulus, Róma város alapitója és első királya, a 

monda szerint Rea Silviának, Numitor albalongai ki
rály leányának és Marsnak fia, kit fivérével Remus-
sal Amulius kitett; egy nőstény farkas táplálta és 
egjr pásztor nevelte fel, 753. alap. Rómát, megölte 
fivérét, menekülőkkel gyarapította a város lakóit, 
kik a sabin nőket elrabolták. 716. az égbe szállt, 
Quirinus néven tisztelték. 

Romulus Augustulus, az utolsó nyugotrómai csá
szár, Orestes gót hadvezér fia; atyja 475. a trónra 
ültette, de Odoaker (1. e.) 476. lemondásra kénysze
ritette, ekkor a magánéletbe vonult vissza. 

Róna József , szobrász, szül. 1862. febr. 1. Lovas-
berényben Fehér m., szülői kereskedői pályára szán
ták, ő azonban a szobrászat iránti hajlamainak en
gedve, csakhamar Hensch Ignácz szobrász műter
mébe lépett s ott négy évig tanult; 1877. ösztöndíjjal 
Bécsbe ment s Kellner és Zumbusch tanároknál ta
nult. Időközben az ő Felsége által alapított ösztön
dijat nyerte el. Bécsben készült művei közül a Szt 
Sebestyén csoportozatával 1885. elnyerte Berlinben a 
Beer-féle római dijat (2250 márka). 1885-86 . Olasz
országban járt s 1886, Budapesten telepedett meg. 
Itt első művei a veszprémi megyeház szobrai voltak. 
1887. az Arany János-szobor pályázaton a harma
dik, 1889. az akkor első izben kiadott Rökk Szilárd
dijat, a Szabadságharcz-szobor pályázaton az első 
dijat nyerte. További művei: Az utolsó szerelem, 
számos mellszobor és decorativ szobor. 

Rónaszék, község Máramaros m., 1552 lak. Gaz
dag harmadkori sótelepek agyag- és homokrétegek 
közt. Müvelés alatt csak a Ferenczbánya van 4 pár
huzamos és ugyanannyi keresztcsarnokkal; 18.825 
m2 művelési talpterülettel; van továbbá 4 tartalék
bánya 30.971 m8 talpterülettel. (Mária-Terézia, Pál, 
Károly és József aknák). Más bányák müvelésével 
felhagytak; ilyenek: Rákóczy, Kurucz, Apaffy aknák 
stb. E bányák kupalakulag műveltettek, legérdeke
sebb az 1384 m. mély Apaffy akna, melynek ürege 
1766. vizzel elöntetvén 86" 63 m. mély 184 m. kerületű 
földalatti tó. Ősrégi bányászat nyomai. 

Rónay, 1) J á c z i n t , iró, sz. 1815. máj. 13. Székes
fehérvárt, papi pályára lépett, egy ideig tanár, részt 
vett a szabadságharezban s külföldre menekült, 
1S66. haza tért, két izben képviselő, 1871. a vallás
ügyi minisztériumban tanácsos, 1873. pozson3'i nagy
prépost és czimzetes püspök, azután Mária Valéria 
főherczegnő magyar tanára, f 1889. ápr. 17. Több 

munkát irt. Nagybecsüek emlékiratai, melyéket kéz
iratképen nyomatott ki s melyek egy-egy példányát 
főbb közkönyvtárainknak adományozta. — 2) Já
nos , orsz. képv., szül. 1837. Kis-Zomborban Toron
tál m. Jogot végzett, 1871—73. és 1881 óta orsz. 
képviselő. 

Roncaglia (-kalja), falu Piacenza olasz tartomány
ban, mellette a r.-i mező, melyen több német csá
szár birodalmi gyűlést tartott. 

Roncegno (-csenyó), fürdőhely Tirolban, a Valsa-
gunában 535 m. magasan, 3394. lak. 

Roncesvalles (francz. Roncevaux), völgy a Pyre-
néekben, Navarra spanyol tartományban; Roland 
(1. e.) halála. A r.-i hágó 1100 m. 

Roncs, törést szenvedett v. egyébként hasznave
hetetlenné vált hajónak a teste. 

Roncsoló toroklob, diphiherilis (1. e.). 
Ronde, németalföldi hosszmérték = 100 m. 
Ronde (francz. rónd), az éjjeli őrségek és őrsök 

felülvizsgálásával megbízott tiszt. 
Rondeau (-dó), franczia eredetű versfaj, 1. körvers, 

zenedarab, melynek themája több változatban visz-
szatér. 

Rondella, körönd, körsáncz, bástya; ez volt neve 
Pest első színházának, melyet 1771. a városi tanács 
az egyik dunaparti bástyatoronyból alakíttatott a 
német színészek számára, később a magyar színtár
sulatok is sokáig játszottak benne. 

Rongy, használhatatlanná vált ruha- v. fehérnemű-
darab v. ruha, fehérnemű hulladéka; fontos kereske
delmi czikk, széttépve a gyapjuszövetrongyból uj, 
csekélyebb értékű szövetet készítenek belőle, legbe
csesebb a vászon r., főleg a papírgyártásnál alkal
mazzák, habár ujabban itt is kiszorítják a különféle 
papir-anyagpótlékok (szalma, cellulose stb.). 

Rongyos-egyletek, szegény gyermekek segélyezé
sére alakult egyletek, melyek a kiadások fedezhetése 
végett házanként összeszedik a különben eldobásra 
szánt tárgyakat. 

Rongyos vitézek, így nevezi Petőfi egy költemé
nyében a saját verseit, melyek nincsenek szép rí
mekbe és mértékbe öltöztetve, de egytől egyig vitéz 
harezosai a költői eszmének. 

Rönne La jos M ó r i c z Pé t e r , német jogász és 
publicista, szül. 1804. okt. 18. Glückstadtban, bíró
sági pályán működött, 1859. a felebbező tvszék al
elnöke Glogauban, 1868. nyugalomban, 1858 óta a 
képviselőház és a birod. gyűlés tagja. Államjogi mű
veket (Németország államjoga) irt; f 1891. decz. 22. 

Ronsard (rónszár) P é t e r de, franczia költő, szül. 
1524. szept. 10. f 1585. decz. 27. A régieket és az 
olaszokat utánzó franczia költői iskola feje. 

Rontás, a népnél igen elterjedt babona, mely sze
rint betegség, a lábak kisebesedése stb. lepi meg az 
embert, ha az a r. czéljára készített, rongyba takart 
s az útszélen letett vmilyen tárgyat felvette v. átlépte; 
Ellenszere egy darab rézpénz, a csizmában hordva. 
Megrontható az állat, pl. a tehén is, mely azután vé
res tejet ád. 

Rontó Pál , gr. Gvadányi egy verses elbeszélésé
nek (»Rontó Pál magyar lovas közkatona és gróf Be-
nyovszky Móricz élete«, 1793.) egyik népszerűvé 
vált hőse, Benyovszky fegyverhordozója. A mű uj 
kiadása Esztergomban jelent meg 1888. (Mulattató 
Zsebkönyvtár). R. alakját Szigligeti E. (1839.) egy 
népszínmű, Benkő Kálmán vígjáték hősévé tette. R. 
P. személyéről 1. Arany, Koszorú, 1804. 2-ik félév 
5-ik szám. 


