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Tőke, 1) kamatozásra befektetett pénzösszeg; — 
2) közgazdasági értelemben a javak, melyek a ter
melés segédeszközéül szolgálnak, melyeket terme
lésre, tartós, közvetlen élvezetet nyújtó használásra 
fordítanak. T.-t alkotnak az épületek, mesterséges 
ut és közlekedési eszköz (vasút, csatorna, hajó, táv
író, országút), a termelési anyagok, pénz, élelmiszer, 
árukészlet, munkaszer, földjavitás, szellemi és mű
vészeti munkaeszközök, közvetlen élvezetet nyújtó 
értéktárgyak (könyvtár, ékszer, művészeti gyűjte
mény stb.). A t. rendeltetését tekintve termelési, ha 
a jószágok előhozásánál eszközül szolgál (péld. gép) 
v. használati, ha a jószágok előállításának alapja 
(péld. az orvos műtőeszköze); alkalmazása módját 
tekintve álló, ha a termelésnél többször használható 
(p. az igásbarom) v. forgó, melyet a termelésnél csak 
egyszer lehet használni és egész értékével átmenvén 
az uj termeivénybe, mint t. megszűnik önállóan 
létezni. Azon álló t.-k összesége, melyek vmely üzlet 
berendezéséhez szükségesek: alaptőke; az alkalma
zásban forgó tőkék összesége pedig üzleti tőke. A 
t.-t birtokló személyre tekintettel a t. magán t., ha 
egyes polgárok, egyietek stb. birtokában van, ellen
tétben a nemzeti t.-vel. Folyó t., mely készletek, főleg 
pénz alakjában jelentkezik, beruházott t., mely a 
vállalatba van befektetve és ott mintegy le van 
kötve. Tétlen v. holt tőke, mely értékesitetlenüi hever. 
Ingó t, mely egyik helyről a másikra átvihető, in
gatlan t, melyet át nem helyezhetni; — 3) nagyobb 
méretű fa v. fémtuskó, melyen bizonyos műveletet 
hajtanak végre, pl. a mészárost.-én a húst vágják 
fel stb. 

Tőkebefektetés, a rendelkezésre álló tőkének gyü
mölcsöző elhelyezése, akár ingóságban, akár ingat
lan vagyonban. 

Tőkebiztositás, az életbiztosítás egy neme, mely
nél a biztosított összeg a biztosítás lejártakor egy
szerre tőke alakjában kerül kifizetésre, ellentéte a 
járadékbiztosítás. 

Tőkeelhelyezés, a rendelkezésre álló tőkének gyü
mölcsöző befektetése. 

Tőkehal, gadus, hal a tüskenélküliek (anacanthini) 
alrendjéből. A k ö z ö n s é g e s t., g. aegleflnus, 60 
cm. h., egész 8 kg. súlyú, az Északi tengerben él. 
A dors , g. callarias, csak a k a b e l j a u , g. morrhua, 
fiatal alakja; ez utóbbi 1'6 m. h., egész 40 kg. súlyú, 
a Jeges és Atlanti oczeánban, kül. a norvég parto
kon, a Lofotokon, Islandban, Ujfoundlandban, mint 
dors a Keleti tengerben is él; szárítva s tok fis, be
sózva l a b e r d a n , sózva és szárítva k l i pp f i s né
ven jön forgalomba. A katholikusok böjti eledele. 
Májából csukamájolajat (1. e.) nyernek, ikrája és 
belei csalétkek, hulladéka a halguano. Évenkinti fogás 
400—600 millió drb. A g. carbonarius, 60 — 75 cm. 
h., az angol partokon él, besózzák és szárítják; u. 
igy a g. merlangus, 30 — 40 cm. h., igen Ízletes. A 
kis stokfis, morluccius vulgáris, 1.25 m. h., az európai 
tengerekben él; uszóhólyagja halenyvet szolgáltat. 

Tőkejövedelem, a nemzeti jövedelem része, mely 
a tulajdonosnak jut tőkéje után. A t. ott, hol a tu
lajdonos tőkéjét saját vállalatában alkalmazva érté
kesiti, k ö z v e t l e n (nye re ség ) , ott pedig hol 
azt bizonyos ellenszolgáltatásért kölcsön adja, k ikö
tö t t (kamat) . 

Tőkekamat- és járadékadó, a kamat-osztalék és 
jutalék jövedelem után fizetendő egyenes adó; fize
tendő a bel- v. külföldről folyó életjáradékból, özve
gyi ellátásból v. rokonsági évjáradékból, kézi v. 

jelzáloggal biztosított v. egyszerű adóslevélre, vál
tóra v. bárminemű magánkötvényre kölcsönadott v. 
hitbizományi, családi és alapítványi tőkéből, bel
földi földbirtokkal összekötött, a földadó tárgyát 
nem képező dologi jogosítványból, külföldön fekvő 
föld v. házbirtokból, ipari, keresk. v. bárminemű 
külföldi részvényekből, a magyar állam v. a tör
vényhatóságok által kibocsátott és külön törvény 
által adómentességben nem részesített kötvényekből; 
a hitelüzlettel foglalkozó és alapszabályai értelmé
ben pénzbetét átvételére jogosított pénzintézetnél, 
takarékpénztárnál stb. utalványra, betéti könyvre v. 
egyéb betéti okmányra v. folyószámlára gyümölcsö-
zés végett elhelyezett tőke után folyó kamat szintén 
t. alá esik. Az özv. jog czimén az özvegy ellátására 
kiszolgáltatott, vmint azon életjáradék t.-ja, melyet 
a szülő a gyermeknek v. unokának átengedett va
gyonért maga részére kiköt, 50/o, minden egyéb eset
ben 10°/0 t. fizetendő. Az államkötvények kamatai 
után járó t.-t a kamatot fizető állami pénztár, a nyil
vános számadásra kötelezett vállalat t.-ját a kama
tokat kifizető társulat a kamatélvező rovására le
vonja és az adóhivatalnak beszolgáltatja. A kifize
tett kamatok után járó t. évnegyedenként, a tőkésített 
k. után járó félévenkint, jan. és jul. hó utolsó napján 
kimutatandó és befizetendő. Ezen intézetek jogosítva 
vannak a t.-nak a kifizetett v. tőkésített kamatból 
való levonására. Minden egyéb kamatra és járadékra 
kivetett adót a pénzügyigazgatóság állapítja meg a 
tőketulajdonos és járadékélvező bevallása alapján. 

Tőkekönyv, a vállalat rendelkezésére átló tőke el
könyvelésére szolgáló jegyzékkönyv. 

Tőkepénzes, ki tőkéjének kamatjából él. 
Tőkés, község Szolnok-Doboka m., 1497 lak. 
Tőkésítés, járadéknak egyszerre esedékessé váló 

összegre történő átszámítása, tőkemegtakaritásnak 
gyümölcsöztető befektetése. 

Tőkeszámla, a kettős könyvvitel alapszámlája, 
melyre a kereskedelmi vállalat tiszta vagyonát 
könyvelik. 

Tőke-Terebes, község 1) Szatmár m., 1436 lak.; — 
2) Zemplén m., 4189 lak. 

Tőkevas , nagyobb vasdarab, a melyen a kovács, 
lakatos a vasat hideg v. meleg állapotban megdol
gozza. 

Tokfélék, acipenserini, halak a zománczosak (ga-
noidei) rendjéből. Testük csontpajzsokkal fedett, 
fogaik nincsenek, bajuszosak. 
Tökfilkó, 1) a kártyában a tökfelső neve; — 2) 

tökfejű, ostoba, buta. 
Tökgyuladás, didymitis, epididymitis, 1. herék. 
Tokió (Jedo v. Yeddo), Japán fővárosa Nippon 

szigeten, a T. öböl m. 1.389,684 lak. Egyetem, orvosi 
és katonai iskola, műegyetem, múzeum, császári 
palota (O-Shiro), számos híd és csatorna, nagyszerű 
park (Uyeno). Élénk ipar és kereskedelem, kikötője 
Jokohama, hova vasút vezet. 

Toklyó, második évben levő bárány. 
Tökmag, 1. tök, cucurbiia. 
Tokod, község Esztergom m., 1827 lak. Kőszén

telepeit müvelik. 
Tököl, község Pest m., 2017 lak. Csepel szigeten. 
Tököly, 1. Thököly. 
Tokos kapcsolat, az összekapcsolásnak azon neme,, 

midőn az összekapcsolandó tárgyak közül az egyik 
a másikba bele hatol. 

Tokospest , olyan izzító v. olvasztó kemencze, hot 
az anyag nem tétetik közvetlenül a tűzbe, hanem 
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tűzálló anyagból készített bödönbe s a tűz tulajdon
képén csak ezt hevíti. Ilyen pl. a próbakemencze. 

Tóköz, a Kis-Duna és Rábcza, meg a Rábcza és 
Rába közti földterület, nagyrészt Győr m.-ben. 

Tóköze-istvánházi ármentesitő társulat , 1876. 
alakult s czéljaaz egyesült Kőrös jobbpartján, Szele
vény község határában fekvő ártért mentesiteni. Ártere 
Jász-Nagy-Kun-Szolnokm. területére terjed s 189 
hld. Székhelye: Szelevény. 

Tökzacskó, bo rék , h e r e z a c s k ó , scrotum, 1. 
herék. 

Tola, 1) keletindiai arany- és ezüstsulymérték = 12 
mása = 144 röttib = 576 dhan = 11'6—11 642 g.; 
Surateban = 12'13 g.; — 2) Keletindiában az uj ba-
zarsulyegység = 11'664 g. 

Tölcsér, kup alakú edény, bádogból, üvegből stb., 
felső részén nyitva s alsó nyilasához cső erősítve, 
használják folyadékoknak üvegekbe v. általában 
szűk nyilásu edényekbe való töltésénél. A vegyi 
munkálatoknál a t.-t. főleg szűrésre használják. 

Tölcsér, nürnbergi, 1. norinbergi tölcsér. 
Tölcsértó, tengerszem a Magas Tátrában; a lom-

niczi, késmárki és hunfalvi csúcsoktól körülzárt kat
lanban. Hómező táplálja. 

Tolcsva, község Zemplén m., 2886 lak. 
Toldi-monda, a Toldi Miklósról szóló középkori 

mágy. monda, melyet főleg Ilosvai (1. e.) verses el
beszélése (1574) őrzött meg számunkra s mely több 
ujabb költőnknek tárgyat adott. Toldi Miklósról 
eleinte azt hitték (Toldy Ferencz), hogy az ős ma
gyar mythologiának egyik modernizált, félistenszerü 
alakja; majd külföldről hozzánk került mondai alak
nak tekintették, igy Greguss A. a franczia Gamelyn-
mondában, Heinrich G. a német Kurziboldban talált 
egyező vonásokat. Az ujabb levéltári kutatások Ke
mény Zsigmondnak adtak igazat, ki már 1854. fej
tegette, hogy T.-nak élő alaknak kellett lennie. Szi-
lády Áronnak sikerült kimutatni, hogy T. M. 1320 
körül szül. Nagyfaluban. Nagy Lajos alatt előkelő 
hivatalokat viselt s óriás erejéről volt hires. Egy 
1354. jun. 13. kelt oklevél mint Pozsony megye alis
pánját s a pozsonyi vár várnagyát emliti; 1359. 
Flórenczbe küldi őt a király, mint nagy erejű embert, 
hogy a köztársaságtól két oroszlánkölyköt kérjen; 
1365. az Olaszországba gyűlt ang. és magy. vitézek
ből alakult zsoldos "fehér csapat* főtisztjei közt van 
említve. 1383. szabolcsi főisp., míg bátyja,T.György, 
1382. mint Bihar megye főispánja szerepel. T. Miklós 
élete 66. évében halt meg. Valószínű, hogy a törté
net e kalandos Toldijának alakját korán átvette a 
népköltészet s mondákat fűzött hozzá, melyek kö
zül több ma is él a toldi nép ajkán Nógrád megyében 
(hol >Toldi kűtja*, továbbá »Miklós temploma* nevű 
rommaradvány is van). E szerint Toldi nógrádi lett 
volna, míg a biharmegyei nép a bihari, a kraszna-
megyei a krasznai Nagyfaluból származtatja. Köl
tőink közül a T.-monda egyik-másik részét feldol
gozták : Kisfaludy Károly > Sastoll*, Vörösmarty 
»Toldi« és »Az ősz bajnok* ez. elbeszélő költemé
nyeikben, Szigligeti a »Rózsa« ez. vígjátékban, Szi
geti József »T. M.* ez. színmüvében; Dugonics A. 
»Toldi<-ja egy német dráma átdolgozása (1. Heinrich 
Gusztáv, D. Toldi-drámája, Nemzet, 1888. I. félév). 
Az egész mondát Arany János dolgozta fel nagy 
művészettel » Toldi*, »Toldi szerelme* és »Toldi 
estéje* czimű, egy trilógiát alkotó epikai költe
ményeiben. 

Toldi-trilogia, 1. Toldi-monda. 

Toldy, 1) F e r e n c z , családi nevén S c h e d e l , a 
magyar irodalomtörténet megalapítója, szül. 1805. 
aug. 10. Budán, orvosi oklevelet szerzett a pesti 
egyetemen, de hajlama az irodalom terére vonta s 
az Aurora kör (1. e.) íróihoz csatlakozott. 1830. a 
tud. Akadémiának tagja, 1835, titoknoka lett s e 
tisztséget 1861-ig viselte. 1836. megalapította a Kis-
faludy-Társaságot, 1844. az egyetemi könyvtár igaz
gatója, 1861. az egyetemen a magyar nyelv és iro
dalom rendes tanára, 1871. félszázados irói pályá
jának jubileuma valóságos nemzeti ünneppé lett; 
f 1875.. decz. 10. T. egész élete lankadatlan mun
kásságát irodalmunk emlékeinek gyűjtésére, tanul
mányozására, feldolgozására szentelte. Lelkesedéssel 
hordta össze az anyagot, melyből megalkotta a magy. 
irodalomtörténet épületét. Egész könyvtárt tevő dol
gozatai közt főbbek: A magyar nemzeti írod. törté
nete (1851., 2 köt., befejezetlen), A magy. irod. tört. 
rövid előadásban a jelenkorig (1864., 4. kiad. 1874.), 
A magyar költészet tört. (1854., 3. kiad. 1875.), A 
magyar költ. kézikönyve (1855. 2 köt., 3. kiadás 
5 köt. 1875.), Kazinczy Ferencz és kora (1859—60., 
befejezetlen) és számos kisebb-nagyobb dolgozat és 
írók kiadása. Müveinek czimjegyzéke, melyet 1871. 
Greguss Á. állított össze, maga egy kis kötet. L. Gre
guss Á. és Szász K. emlékbesz. Kisfaludy-Társ. Évi. 
uj foly. XI., Gyulai P. emlékb. Magy. Akad. Évkönyv, 
1876., Bodnár Zs., T. F., írod. Dolgozatok, 1877. — 
2) I s t v á n , publicista és szinmüiró, Ferencz fia, 
szül. 1844. jun. 4. Pesten, a »Nemzeti Hirlap«-ot 
szerkesztette, f 1879. decz. 8. A társadalmi vígjáték 
terén »A jó hazafiak* (1872.) és »Ujemberek* (1873.) 
ez. darabjaival nagy sikert aratott. — 3) L á s z l ó , 
író, Ferencz fia, szül. 1846. aug. 17. Pesten, előbb 
papi, később tanári pályán működött, 1886. Buda
pest főváros főlevéltárnoka. Irt számos tört., föld
rajzi stb. munkát s fordította Taine egy müvét (A 
modern Francziaország megalakulása, 3 k t ) . 

Toledo, spanyol tartom. (Uj-Kastilia), ter. 15.257 
km2, 359.562 lak. Főhelye T. a Tajo m., 21.000 lak. 
Az érsekprimás székhelye, gót székesegyház, alka-
zar. Hires fegyvergyár, selyem-kelme és aranyhim-
zések gyártása. 711-ig a nyugoti gótok és később a 
mór királyok székhelye. 

Tolentino, város Macerata olasz tartományban a 
Chienti m., 11.000 lak. 

Tolerantia (lat.), türelem, türelmesség, különösen 
a más vallásúak vallási meggyőződése iránti tisztelet. 

Tolerdak, számadási pénz Samarkandban és Bok-
harában = 10 spinak = 2 frt 50 kr aranyban. 

Tölgy, quercus, 1. cserfa. 
Tölgyesi szoros, a k. Határ-Kárpátokon (Gyergyói 

havasok) 646 m. m. szurdok a Kis-Besztercze folyó 
áttörése. A Maros völgyéből, Gyergyóból Moldvába 
vezet. 

Tölgyessy A r t h u r , festő, szül. 1853. Szegeden. 
Arczképeivel és magyar tájképeivel tűnt fel, melyek
kel több érmet nyert. Főbb művei: Alföld, Pásztor
tűz, Az alkony, A csárda előtt stb. 

Toll (irótoll), 1. aczéltoll. 
Toll, a szárnyas állat átváltozott felhámja, vegyi 

összetételére nézve a szőrhöz és hajhoz hasonló, de 
van benne sok kovasav és barna v, fekete festőanyag. 
A kereskedésben 3 féle t.-at különböztetnek meg: 
dísz- , ágy- és í ró t.-at. Díszt, a struez, marabu, 
kócsag, páva, daru, keselyű, fáczán, kakas, fajdtyuk 
t.-a. Az ágyt.-al az ágyneműt tömik ki; lúdról, réczé-
ről, hattyúról nyerik, legfinomabb ágyt. az Északi 
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tengeri szigeteken, Islandban, Grönlandban és Nor
végiában élő dunna-kacsa t.-a. A ludt.-ból az önként 
kihulló a legjobb fajta. Magyar , Cseh , Lengyel-, 
'Orosz-, Gács- és Észak-Németországból jut a legtöbb 
ludt. forgalomba. Az irót. a ludt.-ból készül. 

Tollagi Jónás viszontagságai, vig beszély Kis
f a l u d y Károlytól (1823.). 

Tollharcz, irodalmi vita, polémia. 
Tollhiba, Írásban elkövetett hiba. 
Tollhős, veszekedni szerető író. 
Tollius J a k a b , utrechti orvos, alchimiával foglal

kozott és a bölcsek kövének feltalálása végett be
utazta Németországot, Itáliát és hazánkat. 1660. 
2rinyi Miklósnál járt, 1667. Budán és a bányaváro
sokban. Uti élményeit barátaihoz intézett leveleiben 
irta meg, melyek Amsterdamban 1700. jelentek meg. 
T. 1679. a duisburgi egyetem tanára lett; t 1696. 
jun. 22. Utrechtben. Szamota István: Régi utazások 
(1891.). 

Tollkés, eredetileg oly kés, melylyel az irótollat 
ludtollból faragták; most rugós zsebkés. 

Tollprém, a fehér hattyú, zöldes fémfényü vad-
'kacsa, rozsdabarna vöcsök, pinguin stb. tollas bőre, 
íII. annak pelyhes alsó része, karmantyú, nyakprém 
stb. készítésére szolgál. 

Tolmács, Magyarországnak hivatalos nyelve a 
•magyar lévén, a nemzetiségek egyenjogúsításáról 
szóló törvény, de kiül. a bíróságok rendes ügymenete 
•érdekében az idegen nyelven irt beadványok v. az 
idegen ajkúak nyilatkozatának lefordítására t.-ot ne
veznek ki a törvényszék mellé. A t. hivatali esküt 
tesz és midőn hiv. működését végzi, köztisztviselő
nek tekintetik. 

Tolna, község Tolna m., 7954 lak., a Duna mellett. 
'Hajdan kőfallal volt kerítve. Szt István 1016. törvé
nyeket hozott itt; 1463. és 1518. országgyűlések 
tartattak. 
Tolnai, 1) A n d o r (gróf Festetich A.), a nemzeti 

•szinház titkára, szül. 1857. nov. 26. Harasztin. 
•Eleinte szini pályán, 1889. ápr. 1. óta nemz. színházi 
titkár. Több színművet irt. A nemzeti színházban 
két darabját adták elő: a »Kiadó lakás«-t és az >Uj 
szomszédság« ot; neje T. Dömjén Róza , sz. 1862. 
nov. 22. Halason, 18S3. szept. 18. férjhez ment 
Tolnaihoz. 1887. ápr. 1. óta a nemz. szinház tagja; 
társalgási szende. — 2) L a j o s (Hagymásy), iró és 
'költő, szül. 1837. jan. 31. Györkönyben (Tolna m.), 
1860. tanár, később marosvásárhelyi ref. lelkész, 

jelenleg ismét bpesti tanár; 1861. balladáival tűnt 
fel, azóta igen sok regényt, elbeszélést, rajzot stb. 
irt. Költeményei megjelentek 1866. Főbb regényei: 
A báróné ténsasszony, A nemes vár, Dániel pap lesz, 
A rongyos stb. 1887. »Irodalom« ez. kritikai lapot 
szerkesztett. A Kisfaludy- és Petőfi-társ. tagja. 

Tolna vármegye, határai: Veszprém, Fejér, Pest, 
^Baranya és Somogy vmegyék. Területe 3643'26 km2, 
252.098 lak. A Duna és Sárviz között hullámos la-

rpály; ny. és d. részét a Mecsek hsg harmadkori 
•dombvidéke borítja. Talaja eléggé változatos és 
nagyrészt termékeny, de a Tolnától d.-re eső Sárköz 
mocsáros; kisebb mocsarak a Kapony, Kapós és 
Sárviz folyók mentén. A földművelés fejlett, jeles 
bort termesztenek, a lótenyésztés szintén virágzik. 
Van 120 községe. Közigazgatásilag feloszlik dombó
vári, dunaföldvári, központi, simontornyai és völgy-
ségi járásokra. Tartozik a 69. és 44. sz. cs. és kir. 
•hadkiegészítő kerülethez, a 17. és 19. sz. honvéd-
.ezredhez s az 54., 61. és 63. népfelkelési járáshoz. 

TÖLTÉNYI 
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Az országgyűlésbe 6 képviselőt választ. Székhelye 
Szegzárd. 

Tolnay, 1) Ákos , történeti és arczképfestő, szül. 
1861. aug. 10. Budapesten. Főművei: A haldokló 
apácza, A hét nővér, Bacchansnők; — 2) La jos , 
orsz. képviselő, szül. 1837. máj. 31. Budapesten, 
mint műegyetemi hallgatót besorozták s részt vett 
az 1859. olasz hadjáratban, kiszabadulása óta mint 
mérnök főleg a vasútépítések körül működött, 1870. 
a duna-drávai vasút, 1872 — 86. a magyar államvas
utak igazgatója. 1887 óta orsz. képviselő. Hosszabb 
ideig elnöke volt a magyar mérnök- és épitész-
egyletnek. 

Toló ablak, t. ajtó, 1. ablak és ajtó; to ló hid , 
1. hid. 

Tolóka, az a tárgy (géprész stb.), mely rovátká
ban ide-oda mozgathatható; t. v á l t o g a t á s , I. 
gőzgép.^ 

Tolólétra, tűzoltói eszköz, kerekeken, ül. kocsin 
nyugvó 2—4 db létra, aként construálva, hogy ha 
azokat bizonyos mechanismus segítségével egymás
ból kitolják, 16—30 mtr. hosszúságú létra áll hasz
nálatra készen, mely 3 — 9 ember terhét megbírja, a 
nélkül, hogy felbillenne. A t. segélyével, melyet ta
lapzata egyensúlyban tart és így szabadon, az épü
lethez való hozzátámasztás nélkül is fel lehet állí
tani, négy emelet magasságig is teremthetni utat (a 
levegőben) a csővezető számára, aki ez utón fel
hatol a tüz fészkéhez. Legrégibb fajtája a nürnbergi, 
melyet követett a budapesti,biberachi stb. szerkezet; 
legjobb az ulmi. A fő és székvárosi hiv. tűzoltóság
nak 3 ulmi t.-ja van, köztük egy 30 mtres; ez a 
világ összes t.-i közt a leghosszabb. Más nagyvá
rosok leghosszabb t.-ja csak 27 méter. 

Toloncz (A), Tóth Ede népszínműve (1874). 
Tolonczozás, kóborlók, csavargók, gyanús v. ke

resetnélküli egyének illetékességi helyökre v. az or
szág határára való rendőri elszállítása. A t.-t elha
tározza azon helyi hatóság, hol az illető tartózkodik. 
Mig illetőségét kipuhatolják, a t o l o n e z h á z b a n 
letartóztatva marad. 

Tolópad, vasúti berendezés, mely párhuzamos vá
gányokat összeköt s segélyével a mozdony v. kocsi 
egyik vágányról a másikra áthelyezhető. 

Tolsztoj , 1) A l e x e y gróf, orosz költő, szül. 1818. 
Sz. Pétervárott, f 1875. Lyrai és epikai költemé
nyeket, színmüveket, regényeket irt. — 2) Leo, a 
legkiválóbb élő orosz iró, lángelméjéről és különcz-
ségeiről egyaránt híres, szül. 1828. aug. 28. Jasnaja 
Poljana falusi birtokon (Tula korm.), 1861-ig kato
natiszt, a krimi háború után visszavonult birtokára 
s azóta az irodalomnak és népjavitó törekvéseinek 
él. Müveiben mystikus színezetű ős kereszténységet 
és a szoczialismushoz közel járó tanokat hirdet. Ma
gyarul is megjelentek: »Háboru és béke« (tört. re
gény, ford. Huszár Imre), »Karenin Anna« (ford. 
Trux Hugóné), s a házasságot mint erkölcstelen in
tézményt ostorozó »Kreutzer-sonata« (ford. Somogyi 
Ede). — 3) Dimit r igróf , orosz államférfiú, szül. 
1823., 1 8 6 6 - 8 0 közokt. miniszter, f 1889. máj. 
Töltény, a tűzi fegyver kész lőszere; ák: a hü

velyből, melyhez éles t.-nél a lőportöltet, a csap
pantyú és a lövedék járul, mig g y a k o r l ó t.-nél 
(vak t.) a lövedék hiányzik. 

Töltényi S z a n i s z ló , költő, az Aurora-kör tagja, 
szül. 1795. Veszprémben, a bécsi egyetemen orvos
tanár, t 1852. Bécsben. Sonetteket és orvostud. ér
tekezéseket irt. 
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Töltés, földnek, homoknak, kőnek v. rőzsének mes
terséges felhalmozása vmely ut (vasút) felépítményé
nek elhelyezésére, sánczoknál a lövések elleni biztosi
táfára, vizépitésnél a víznek visszatartására (1. védt.). 

Töltögető eke, cullivator, 1. eke. 
Tolubalzsam, a myroxylon toluiferum frissen lágy, 

lassankint megszilárduló gyantás nedve; illatszer 
és gyógyszer. 

Toluidin, az anilinolaj alkotórésze,anilinnel keverve 
•és kellően kezelve az anilinfestéket szolgáltatja. 

Toluol (methylbenzol), a kőszénkátrányban levő 
színtelen, híg szénhydrat; fajsúlya 0'882, 111° rá[ 
forr, a benzin alkotó része, sűrített salétromsavval 
kezelve a nitrotoluolt adja, melyből reductio utján az 
alkalikus toluidint (1. e.) nyerik. A t. anilin- és egyéb 
festékek, mesterséges keserümandolaolaj, benzoesav, 
fahéjsav, indigó és vanillin előállítására szolgál. 

Tolvaj , /wr, aki lopást követ el. L. lopás. 
Tolvajnyelv, azon sajátszerű zagyvaléknyelv, 

•melyen vmely ország tolvajai egymással érintkez
nek. Legelterjedtebb a német tolvajok nyelve, a rot-
"vvelsch, mely német és héber szavak keveréke. 

Tolvajos hágó, 985 m. m., az erdélyi országrész
t ő l Rómániába vezet. 

Tölz, helység Felső Bajorországban az Isar m., kö
zelében Krankenheil fürdő, jcd-, szóda- és kéntar
talmú natronforrásokkal. 

Tom. (lat.), rövid, tomus = kötet helyett. 
Tomahawk (-hák), az indiánok csatabárdja. 
Toman, perzsa aranypénz = 4 frt 71 kr. aranyban. 
Tomasovácz, község Torontál m. 2821 lak. 
Tömb, bizonyos anyagoknak összeragasztása v. 

•erős összesajtolása által nyerhető tömeg, pl. több 
rajzpapirnak a széleken való egymásra ragasztása 
által a rajz t. keletkezik. 
Tombak (maláj), lágy, nyújtható arany v. vörös 

sárgaréz és horgany ötvözet legfelebb 20%> horgany 
van benne, dísztárgyak és hamis ékszer készítésére 
szolgál; v ö r ö s ö t v ö z e t n e k hivják, ha kevés hor
gany van benne. F e h é r t. réz ötvözete 37—54°/» 
arzénnal. 

Tombola, lottójáték, melynél a számokat dobalaku 
tartályból húzzák ki. 

Tombora, hangszer, 1. tambura. 
Tomcsányi L á s z l ó , orsz. képv. szül. 1844. jun. 1. 

FelsőReviscsén Ung m. Jogot végzett, államszolgá
latba lépett, 1875. óta orsz. képviselő. 

Tömecs, molecula, az alkatrészek azon legkisebb 
mepnyisége, mely szabad állapotban még létezhetik 
és mely vegyi utón még részekre, p a r á n y o k r a , 
osztható. A tömecset alkotó parányok egyneműek 
és ezek csoporlulása által jön létre a t. Mig azonban 
a parányok vegyrokonság (affinitás) által költetnek 
össze, addig a tömecsek cohaesio által. T ö m e c s -
s u l y , a tömecsek viszonylagos súlya (1. atom). 

Tömeg, vmely testben lévő anyagmennyiség, egy
sége az a t., mely 1 mp. alatt az erőegység (1 kg.) 
behatása alatt a hosszegységgel (1 m.) egyenlő se
bességet nyer; ez 9.si kg. súlyú testben lévő tömeg. 

Tömeggondnok, a bíróság által csőd (1. e.) esetén 
az ügyvédek köréből kinevezett azon személy, akire a 
vagyonbukott vagyonának kezelése és az ezzel való 
rendelkezés van bízva; a hitelezők érdekeit képvi
seli. O kezeli és értékesiti a csődválasztmány és a bí
róság ellenőrzése mellett a csődtömeget és e czélból 
eszközölteti a leltározást, készíti a követelések táblai 
kimutatását és a felosztási tervet, képviseli perben 
és peren kivül a tömeget, A t. a bíróság fegyelmi ha

tósága alatt áll, mely elmozdíthatja. Eljárásáért a 
bíróság által megállapított díjazásban részesül. 

Tömegkőzet, homogén, látszólag egynemű, jege-
czes belső szerkezetet nem mutató kőzet. 

Töményités, 1. tömítés. 
Töményitő olvasztás, szegény érezek elolvasz-

tása oly czélból, hogy a bennök levő fémeket kisebb 
tömegben összpontosítsák, melyet azután ujabb ol
vasztásnak vetnek alá. 

Tomi, város Alsó-Moesiában a Fekete tenger m., 
itt élt számkivetésben Ovidius. 

Tömítés, összpontosítása vmely alkatrésznek, pl. 
éreznek kisebb mennyiségű meddő kőzetben az által, 
hogy ez utóbbinak nagy részét viz által elmosatják; 
más értelemben gépeknek mozgó alkatrészeit pl. a 
viz- v. gőz-dugattyút kenderkóczczal v. bőrrel ugy 
venni körül, hogy a gőz- v. vízveszteségnek elejét 
vegyék. 

Tömítő anyag, a tömítésre (1. e.) alkalmas anyag 
pl. bőr, kaucsuk, kenderkócz stb. 

Tömjén, az Előindiában tenyésző b o s w e l l i a se-
r a t a és a Vörös tenger nyugoti partján termő bos 
w e l l i a p a p y r i fe ra világos v. vöröses sárga színű, 
törékeny, bágyadt durva törésű, balzsamos szagú, 
éles, keserű izü gyantanedve, alkoholban oldódik; a 
phoeniciaiak, egyptomiak füstölő szerül használták 
és Nagy-Konstantin óta a kath. egyház is. 

Tömkeleg, útvesztő, labyrinthus (1. e.). 
Tömködő nyelvek, 1. polysynthetikus. 
Tömlő Gyu la , 1. Zolnai Gyula. 
Tömlő, bőrből, gummiból v. praeparált kenderből 

készült, csavarral v. kapocscsal ellátott hajlékony 
cső, melyen át a vizet szívatják fel ( sz ívó t . ) , v. 
tovább vezetik azt, a hydránstól v. fecskendőtől a 
sugárcsőig ( s z á l l í t ó t.). Helyhez kötött szivaty-
tyuknál rendes szivót. helyett merev, azaz nem haj
lítható, rézből avagy vasbádogból készült csöveket 
is használnak. A tulajdonképeni szivót. azonban 
vulkanizált kaulsukból készül és mindig hajlékony. 
A szállitó-t.-t nyomót.-nek is hivják, mert ezen ke
resztül nyomják a vizet oda, ahol arra a csőveze
tőnek szüksége van. Legelterjedtebb és főleg tűzol
tói czélokra legalkalmasabb a kendertömlő, melyet 
egyenletes vastagságú, gyengén sodrott kenderfo
nálból, henger alakban szőnek. A kender rostszálai 
vizzel jővén érintkezésbe, abból bizonyos mennyi
séget felszívnak s ennek következtében megdagadván, 
a vizet nem bocsátják át. Legjobb gyártmány a 
thüringiai kendertömlő, melyet magyar és olasz ken
derből gyárilag állítanak elő. Hazánkban az első 
tömlő-szövőgyár nemrég Pozsonyban létesült. 

Tömlőkocsi, kétkerekű kocsi, melyben, 16—25 
mtres darabokban tekercsekbe rakva, a tartalék töm
lőt szokták elhelyezni. Tetején zsinórral körülfont 
állvány (tömlőkosár), melybe tűz után a sáros és 
nedves tömlőket teszik. 

Tömlőkosár, 1. tömlőkocsi. 
Tömlő-orsó, v. tömlőmotolla, két kerekű fahenger, 

melyre az összekapcsolt száilitó-tömlők (100—150 
mtrnyi) egy hosszban vannak felgöngyölítve, A 
tömlőorsót rendesen a fecskendő után akasztva szál
lítják a tűz színhelyére. 

Tommer, norvég hüvely = 1 / n fod = 2.615 cm. 
Tömnyomat, stereotypia (1. e.). 
Tömő csepü, a tömítésre alkalmazott tiszta,kender 

szilánkoktól mentes kenderkócz. 
Tomolo, gabonamérték Nápolyban = 55.24 1., 

Messinában =2 P/a 1. 
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Tomori Pál , kalocsai érsek,bosnyák eredetű család 
ivadéka, Gömörmegyében, 1475. táján szül , 1505. 
fogarasi várnagy, Dózsa György ellen Szapolyai alatt 
íharczolt; az 1519. viharos országgyűlés alatt Buda
várát védte a köznemesség támadása ellen, 1520. 
a ferenczrendiek szerzetébe lépett. 1523. kalocsai 
érsek, majd alvidéki főkapitány és rendkívüli erőfe
szítéssel védelmezte az ország déli határát a török 
•ellen. 1526. aug. 16. a tolnai táborban a magyar 
•sereg fővezérévé neveztetvén ki, ő vezette a szeren
csétlen mohácsi csatát, melyben elesett. Fraknói: 
T. P. élete (Századok 1882.). 

Tömörítés, pornemű, darabos anyagoknak erős 
nyomás v. kötőanyagok segélyével való összera
gasztása pl. szénpornak, koksz-daraboknak, a ko
hókban keletkező fémtartalmú szállópornak mész
tejjel stb. 
Tömösi szoros, a brassói havasokon át vezet a 

Tömös folyó völgyén s a Predeáli hágón át Romá
niába. Torkolatát régi földhányás és sáncz rekeszti 
el, melyet a nép t a t á r h á n y á s n a k nevez. Ny. felén a 
Keresztyénhavas sziklacsucsa mered fel, k. a Xagy-
Kőhavas, melynek egyik orma benyúlik a Tömös 
völgyébe, ugy hogy a folyónak s az útnak alig ma
rad helye. E részt nevezik M a g y a r v á r n a k s obe-
lisk jelzi a helyet, hol 1849. júniusban Kis Sándor 
ezredes 1500 székely honvéddel, fedezve a magyar 
sereg visszavonulását, hősi halált szenvedett. Leg
nagyobb magassága 1051 m. Jelenleg vasút közle
kedik rajta. Vasútállomásai Felső-Tömös és Predeál. 

Tömöttség, vlmely test tömege viszonyítva annak 
térfogatához. V. ö. sűrűség. 

Tompa, 1) A n t a l , orsz. képv., fővárosi ügyvéd, 
1892. orsz. képviselő; — 2) M i h á l y , Petőfi és Arany 
mellett a nemzeties magy. költészet legnagyobb 
alakja, szül. 1817. szept. 28. Rima-Szombatban, 
Sárospatakon theologiát tanult s itt gyűjtögette a 
népregéket és népmondákat, melyeket utóbb költőileg 
feldolgozott. 1841. óta jelentek meg tőle költemények 
a lapokban. 1845. nevelőnek ment Eperjesre, barát
ságot kötött Kerényivel és Petőfivel (»Erdei lak«, 
költői verseny). 1846. Pestre ment azon szándékkal, 
hogy ügyvédi pályára lép, de betegeskedése a Rókus-
kórházba juttatta s mikor felépült, elfogadta a bejei 
(Gömör m.) lelkészséget, melyet 1849., miután a sza-
badságharcz alatt mint tábori pap szolgált, a kele
mérivel cserélt fel s itt meg is nősült. 1852. Hanva 
község választotta lelkészévé, hol haláláig, 1868. 
jul. 30. működött. T. költői hírét »Népregék és Nép
mondák* ez. gyűjteménye (1846.) alapította meg, 
mely pár hét alatt uj kiadást ért. 1847. »Szuhay 
Mátyás« ez. tréfás költői beszélye a Kisfaludy-Társ. 
pályázatán a díjnyertes » Toldi« mellett dicséretben 
részesült. >Virágregéi« (1854.) egy része ma is ked
velt olvasmány. T. igazi mezeje azonban a lyrai 
költészet. Dalaiban, ódáiban, elégiáiban a csendes 
örömek, mély reflexiók s mélabús érzések költője 
(»Levél egy elutazott barátom után«). Népdalai 
közül sok országszerte elterjedt (»Télen nyáron 
pusztán az én lakásom*, »Tó közepén bokor sás* 
stb.). A szabadságharcz után az elnyomott nemzet 
keserűségét és bánatát erőteljesen s méltósággal tol
mácsolta ódáiban és allegorikus költeményeiben. Ezek 
közt legnagyobb hatást tett »A gólyához«, mely 
miatt a katonai törvényszék részéről sok zaklatást 
kellett kiállnia. Az egyházi irodalmat is értékes mű
vekkel (»01ajág« ez. imakönyv, egyházi beszédek) 
gazdagította. L. Ferenczy József, T.M., Bpest, 1877., 

Tolnai Lajos, T. költészete, Bpesti Szemle, 1878., 
Kerékgyártó Elek, T. M., Bpest 1879. (M. könyves
ház), Lévay József, Emlékbesz. T. felett, Kisf.-Társ. 
Évlapjai. Uj-foly. IV. köt., u. attól T. M.-ról Bpesti 
Szemle, 1890. 

Tompaszög, 1. szög. 
Tomszk, orosz kormányzóság Szibériában, ter. 

857.682 km»., 1.196,064 lak. lak. Főhelye T. a Tom 
m. 37.000 lak. Egyetem, könyvtár, ipar és kereske
delem. 

Tomus (lat.), kötet (könyv). 
Ton (ang. tönn), Angolországban és az Egyesült-

Államokban kereskedelmi súly = 20 mázsa = 2240 
angol font = 1916.046 kg; t. of s h i p p i n g hajómér
ték = 2000 mázsa = 40 angol köbláb űrtartalom 
= 1.132 m3; a t. New-Yorkban és New-Orleansban 
az áruforgalomban szokványszerüen 3000 mázsa. 

Tonala (Monté T.), hegység az Ortlercsoportban, 
1953 m., a T. hágótól (1874 m.) az Ortler csoport 
és az Adamello hegység közt a \'al Camonisába 
vezet. 

Tonalade, 1) Spanyolországban és spanyol Ameri
kában hajómérték = 20 quintal = 920.186 kg., 
Portugáliában és Brasiliában száraz tárgyak méré
sére = 54 arroba = 793.152 kg; Buenos Airesben 
= 918.735 kg. — 2) bormérték Lissabonban = 
1004.4 1. Brasiliában mint kőszén- és hajómérték = 
1 ton (1. e.) t. m e t r i a = 1000 kg. 
Tönde, Norvégiában súlymérték = 1 tonna, Is-

landban gabonamérték = 1.31.3823 1. 
Tonga szigetek (Társ v. Barátság szigetek), szi

getcsoport Polyneziában, ter. 896 km., 22.000 lak., 
kik polyneziaiak (protest. és kath.). Déli, közép és 
északi csoportra oszlanak, dombosak és termékenyek 
Tofoa és Amargura szgken vulkánok, gyakori föld
rengések; az éghajlat kellemes. Kereskedelem és ipar, 
van gymn. és ipariskola. Uralkodó I. György, mel
lette törvényhozó testület működik. Főváros Nu-
kualofa. 1643. Tasman fedezte fel. 

Tongking (Tonking), 1883 óta franczia gyarmat 
Hátsó-Indiában, Khina, a t.-i öböl, Anam és Siam 
közt, 100.000 kms, 10 mill. lak. Hegyes és lapályos, 
folyói a Songka, Bakha, Ka és Tam; nagy erdők 
értékes fákkal, arany, ezüst, higany, ólom, vas, réz, 
szén, zink. Igen termékeny, krokodílus-fogás (értékes 
farka miatt), halászat, ipar és kereskedelem. Fővá
ros Hanoi, főkikötő Haiphong. 1802-ig független 
állam, aztán Anamhoz tartozott, 1883. Francziaor-
szág szállta meg. 

Tonica (lat.), tonikus szerek (1. e.). 
Tonikus szerek, zsongitó szerek, melyek az ide

gek és izmok feszülési képességét, zsongját, emelik, 
(chinin, vas s tb ) . 

Tonkabab, a forró égövi Amerikában, kül. Guyaná
ban tenyésző d i p t e r i x o d o r a t a , fekete szinü, rán-
ezos héjú magva, cumarin tartalmánál fogva rendkí
vül kellemes szagú, dohányszagositásra, meggyfa 
utánzására és illatszerkészitésre szolgál. 

Tonkakámfor (cumarin), a tonkababban levő kel
lemes szagú illó anyag; fehér, vizben oldhfttó kris
tály, keserű izü; a t. adja a széna kellemes szagát. 

Tönkölybuza v. p i r o s a l a k o r , triticum spelta, 
buzafaj, a rómaiak zea-ja, Németorsz.-ban és Svájcz-
ban kenyérhez használják. 
Tonna, kereskedelmi súly, hazánkban, Ausztriában, 

Németországban és Francziaországban = 1000 kg., 
Angolországban = 1 ton (1. e.), Görögországban = 
10 talentum = 1500 kg., Norvégiában folyadék- és 
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űrmérték = 139 1., Amsterdamban = 157'25 1., 
Tripoliszban = 26'825 1. Mint föld-, ill. területmérték 
Svédországban 49'300, Norvégiában 39'379, Dániá
ban 55'162 ár. A t. arany = 150.000 frt aranyban. 
Register t; (1. e.). 

Tonnapénz, a hajó által a kikötő használásáért 
fizetendő dij. 

Tonnatartalom, a hajó befogadási képessége 
melyet többnyire a registertonnával (1. e.) fejez' 
nek ki. 

Tonneau (francz. -nó, hordó), bormérték Bayonne-
ban = 986'8S 1., súlymérték = 1 tonna, mint gabo
namérték = 15 hl., mint űrmérték = 1'44 m3. 

Tonnelata, Törökországban mint keresked. súly = 
1000 kg. 

Tonsura (lat.), hajkorona, pilis (1. e.). 
Ton tallow (ang., ton talló), térfogalom, mely sze

rint az angol hajós fuvartételeit megállapítja. 
Tontina biztosítás, a biztosító társaságok által al

kalmazott különös járadékbiztosítás, melynél az ese
dékes kamatot az egyes biztosítottak közt életkoruk 
szerint osztják fel, és az elhalálozott biztosítottakra 

eső kamatot az életben maradott tagok kapják meg. 
Tónus (lat.), 1) hang, hangsúly; — 2) árnyalat (szí

neknél); — 3) zsong; tonica, zsongitó szerek. 
Tooseni, japáni számadási pénz = 2 sen = s/i kr. 
Topán, az egész lábfejet takaró, bokáig érő, rövid 

szárú, befűzött lábbeli. 
Topánfalva, község Alsó-Fehér m., 2431 lak. Kincs

tári érczbányák zuzóművei. Járásb. 
Topáz (pyrophysalit, pyknit), színtelen, sárga, vörö

ses, kék, zöld v. zöldessárga, üvegfényü, átlátszó v. 
át nem látszó, fényesíthető drágakő, nálunk Gurarón 
csillámpalában és Porcsesden a hömpölyök közt, to
vábbá Brasiliában chloritpalában, az Ural hegység
ben gránitban, Szibériában, Szászországban, Ceylon 
szigetén és az Altai hegységben; kovatimföld és fluor 
az alkatrészei, gyakran folyadékrészecseket, néha fo
lyékony szénsavat tartalmaz. Keménysége 8, fajsúlya 
3'4—3 6. A brasiliai t. hevítve vörös szint ölt (bra-
s i l i a i r u b i n ) ; dörzsölve erősen villanyossá lesz. A 
t. kb. egyenlő értékű az aranynyal, legbecsesebb a 

. rózsa- és aranysárga színű, karátja 8—10 frt; hami
sítják üveggel. 

Topelius Z a c h r i s , finn-svéd költő, szül. 1818. 
jan. 14. Kudnásban Nykarleby mellett, 1851 — 78. 
tanár Helsingforsban. Runeberg mellett Finnország 
legjelesebb svéd költője. Több költeménykötete je
lent meg. Történeti, ifjúsági műveket is irt. 

Töpfer K á r o l y , német színműíró, szül. 1792. 
augusztus 22. Berlinben, 1822 óta Hamburgban; 
t u. 1871. aug. 22. Színműveit többnyire angol és 
franczia minták után irta. 

Top Hana (tör.), fegyvertár; Konstantinápoly vá
rosrésze. 

Tophus (a héber toph-ból), likacsos kő, gumó, göb. 
Topiaria (lat.), műkertészet. 
Topika (gör.), utasítás szónokok számára az 

anyag feltalálására vonatkozólag. 
Toplecz, község Krassó-Szörény m., 1581 lak. A 

római vízvezetékből 11 boltív maradt meg. 
Töpler Á g o s t , német physikus, sz. 1836. szept. 7. 

Brühlben, 1864. tanár Rigában, 1868. Gráczban, 
1876. Drezdában; csap nélküli légszivattyút, osz-
lató-gépet stb. talált fel. 

Toplice-Varazdinske, község és fürdő Várasd m., 
1665 lak. Horvátország egyik első fürdője, kénes 
hévvizei 57° C. hőmérsékletűek; iszapfürdő. 

Topographia (gör.), helyrajz, helyszínrajz (1. e.), 
t . - i a i v. t. - k u s , helyrajzi. 

Topológia (gör.), a theologiában a bibliai bizo
nyító erejű helyek ismerete. 

Topolya, 1) község Bács-Bodrog m., 10.816lak.; — 
2) község Torontál m., 1368 lak. 

Toponár, község Somogy m., 2097 lak. 
Toporcza, község Szeben m., 1530 lak. 
Toportyánféreg, a székelyeknél: farkas. 
Toposcop (gör.), irányt mutató gép, melylyel vmely 

fix pontról, pl. a toronyból, az észrevett tűznek a helyét 
lehet meghatározni. A készüléknek vízszintes és füg
gélyes elhajlása fokokban olvasható le; a fokméretek
nek megfelelő pontok (utcza, házszám) pedig táblá
zaton (topognomikus térkép) vannak feltüntetve. Ily 
iránymutatót Budapesten Breuer Szilárd construált. 

Topuska, fürdő Zágráb m., Ponikvári községhez 
tartozik. Regényes völgyben; hévvizeit már a ró
maiak használták. A források közelében gót stílű 
templom romjai. 

Topusok (gör.), közhelyek. 
Tor, vendégség, lakoma; h a l o t t i to r , az a ven

dégség, melyet a megholtnak hozzátartozói a temetés 
u t á n a jelenvoltaknak adnak; d i s z n ó t o r , disznó
öléskor tartott lakoma. 

Tőr, 1) rövid döfő fegyver fogóval, már a történet 
előtti időben használatos volt; — 2) csapda. 

Tora (héb. = tan), a pentateuch héber neve, átvitt 
ért. a zsidó törvény. Szefer T., a pentateuch, mely 
pergamenttekercsre írva a zsidó templomokban őriz
tetik; ebből egyes részeket szombaton és ünnep
napon kivül hétköznap is felolvasnak. 

Torbágy, község Pest m., 1446 lak. 
Törcsvár, község Fogaras m., 858 lak. Brassó vá

ros tulajdonában lévő régi vára teljesen lakható álla
potban és jó karban van. A sziklavár egyike a leg-
festőiebbeknek, a Törcs pataktól körülzajlott meredek 
sziklaszálon. Az Árpádok kora óta szerepel s a t.-i 
szoros bejáratának védelmére szolgál aBárczaságfelé. 
Testere nevű házcsoportjának temploma által díszí
tett szikla alatt vizjárta barlang, cseppkövekkel, több 
tölcséres mélyedéssel. A vár aljában csoportosulnak 
a vámhivatal és veszteglő-házai. 

Törcsvári szoros, a romániai alföldről az erdélyi 
havasokon át a Bárczaságba, közvetlenül az Olt 
rendszeréhez tartozó Törcs patak völgyéből a Dim-
bovicza völgyébe vezet. A Bucses és Királykő közé 
van ékelődve. Tenger szintája feletti magassága 
1440 m. Védelmére épült a Törcsvár (1. e.). 
Torda, 1) község Bihar m., 1692 lak.; — 2) rend. 

tan. város T.-Aranyos m., 11.079 lak., az Aranyos 
folyó bal partján, szőlő-hegyek által kisért völgyben, 
a városban egyesülő Túri és Ajtoni patakok torko
latánál. 3 részre oszlik: Ó- és Űj-Tordára és Egyház
falvára. A megye székhelye, törvényszék, járásbir. 
és több áll. hivatal. O-T. főterén van a róm. kath.-ok 
és a reformátusok XV. szdban épült gót stilü tem
ploma, továbbá br. Jósika Miklós születésháza. A 
régi t.-i vár 1453 óta a régi római castrum köveiből 
építtetett. Van még a ferenczrendi szerzetnek kolos
tora és temploma. A város helyén és é. oldalán O-T. 
mögött feküdt a rómaiak gyarmatvárosa, P o t a i s s a 
v. P a t a v í s s a , melyet Septimius Severus coloniává 
s a legio V. Macedonica főhadiszállásává emelt. Az 
Ulpia-Trajanaval. széles hadi ut által összekapcsolt 
város négyszögletű volt, alapfalai, sánczai még most 
is felösmerhetők. Tordán és környező halmain igen 

| sok római emléket, feliratos köveket, ékszereket, szo-
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bortöredékeket találnak. Leányvár dombon is római 
castellum állott; a vízvezeték is felösmerhető, melyen 
Koppand határából a tiszta vizet vezették oda. Nagy 
sóaknák, melyekbe egy 520 m. alagút vezet. A régi 
római bányák helyén sós tavak és fürdők vannak. 
Specialitása a t.-i mézeskalács. Történetét megírta 
br. Orbán Balázs; — 3) község Torontál m., 4035 1. 

Torda, rövid hegyi patak, mely nagy esőzés után 
a meredek hegyoldalokról sok hordalékot mos le, és 
azt ott, ahol völgye kitágul, lerakja (hordalékkúp); 
nyáron v. hosszabb szárazság után a t. egészen ki
szárad ; az Alpesekben a t.-k a kőhordalék lerakásá
val nagy károkat okoznak ; t o r d á s p a t a k , torda 
jellegű nagyobb patak. 

Torda-Aranyos vármegye, határai: Kolozs, Ma-
ros-Torda, Kis-Küküllő, Alsó-Fehér, Hunyad és Bihar 
vmegyék. Ter. 3369o km2, 150.564 lak. Nagy részt 
hegyes, csak k. része esik az erdélyi medencze hul
lámos térségére. Egyike a legérdekesebb megyéknek; 
a boltozatos, széles hátú gránit hsgeken kívül az 
Aranyos melléki hsg karszt-jelenségei merész ké
peikkel nyújtanak festői látványt. A toroczkaihsgben 
vaskőbányák is vannak. Főfolyója az Aranyos, a 
Maros csak d.-ny. határát érinti. Van 140 községe és 
2 r. t. városa. Közigazgatásilag feloszlik 6: alsó-
járai, felvinczi, marosludasi, topánfalvi, tordai és 
toroczkai járásokra. Tartozik az 50. és 60. sz. cs. és 
kir. hadkiegészítő kerülethez, a 21. és 22. honvéd
ezredekhez s a 71. és 69. népfelkelési járásokhoz. 
4 országgyűlési képviselőt választ. Székhelye 
Torda. 

Tordai hasadék, Torda-Aranyos m., a t.-i hsgben. 
Bevégzett karsztvölgy, melynél már besüppedtek a 
hajdani dolinák, a támasztékaikban alámosott bar
langok leszakadtak és a törmeléket a patak kitisztí
totta. A Hesdát patak alkotta, erosionalisan átfüré-
szelve a gátként előtte álló Székelykő hsg mészkő
vonulatát. A hasadék hossza 18 km., a Hesdát patak 
szintája belépésénél 462 m., kilépése után 376 m., 
s igy km.-ként mintegy 5 m.-t esik. A hasadék talpa 
5—10 m. széles, melyet elfoglalva rohan a patak 
vize a meztelen és két oldalról 200 m. magas függé
lyes sziklafalak alatt. Néha 2 — 3 m. magas vizárak 
járják a hasadékot. Jobb és baloldalon van egy-egy 
barlang (Bayluka), melyeket a patak metszett ketté. 

Tordai hegység, az erdélyi-érczhegység(l. e.) Ara-
nyos-melléki csoportja mészkő vonulatának legésza
kibb tagja, az Aranyos folyó vágta el a Borévi szur
dokban a d. nagyobb tömegektől (Toroczkói hsg, 
1. e.). Meszes és dolomitos hegység erősen karszt jel-
jegü, bár nem mindenütt kopár. Bevégzett karszt
völgyek hasadékai és barlangok, búvó patakok teszik 
érdekessé. Ilyenek a hires tordai hasadék, a Hesdát 
patak s a túri hasadék és a Sára patak erosiós áttöré
sei a gátló hegyfalon. 

Tordas, község Fejér m., 1242 lak. Határában prae-
historikus leletekre akadtak. 

Torda-Szent-László, község Torda-Aranyos m., 
1286 lak. 
Toreador (spany.), lovas bikaviador. 
Töredelem, a test sanyargatása ; bűnbánat. 
Törés, mechanikai behatás, pl, ütés folytán kelet

kező szétválási lap oly testeknél, melyek nem hasa
dók. A t. főleg az ásványtanban fontos, hol megkülön
böztetnek k a g y l ó s , e g y e n e s , e g y e n e t l e n és 
h o r g o s t.-k. A törési felület kinézése lehet: s ima , 
s z á l k á s , f ényes , fö ldes stb. 

Törés, a verstanban az oly szótag, mely vmeiy 

verssor közepén mint félláb fordul elő ; t. van pl. a 
pentameter (1. e.) közepén. 

Torgau, város Merseburg porosz kormánykerület
ben, az Élbe m., 11.000 lak. Vár. 

Torino, Turin (1. e.) olasz neve. 
Torja, 1) Alsó-, 1941 lak.; - 2) Felső-, 681 lak.,. 

községek Háromszék m., a T. patak völgyében; rég; 
kath. és ref. templommal. A T. felső völgyében Tor ja , 
várának némi romjai; a Bálványos patak forrása fe
lett a reges B á l v á n y o s vár (1. e.) romjai; a falutó* 
é.-ra a t.-i B ü d ö s h e g y és kénbarlang (1. Büdös). 

Torjai-Büdös, fürdő, 1. Büdös. 
Torkolat , csőnek v. csőalaku testnek (tárna stb.). 

vége; fo lyó t., befolyása más folyóba v. a tengerbe. 
Törköly, a sörfőzdében kisajtolt malátahüvely 

a kipréselt szőlőbogyó; marhahizlalóul, a szőlőt, 
pálinka ( t . -pál inka) , eczet készítésére stb. szolgál,. 

Törköly-pálinka, 1. törköly. 
Torkos L á s z l ó , költő, szül. 1839. okt. 2. Kőszegen, 

tanulmányait befejezve a tanári pályára lépett, előbb 
az evang. gymnasium, azután a m. kir. állami felsőbb 
leányiskola tanára Bpesten. Irt magyar nyelv- és 
verstani tankönyveket és tanulmányokat, költemé
nyeket s egyik színműve pályadijat nyert. 

Torladék, kőzettörmelék, melyet a folyóvíz v. 
jégár tovább visz és legömbölyít. 

Torlasz, 1. barrikádok. 
Törlejteni,szerezni, alkotni(l.törlejtő); v i a d a l t t . , 

viadalt tartani, viaskodni. 
Törlejtő, régiesen: szerző, pl. v e r s t . = versíró, 

költő, b e s z é d t . = szónok. 
Törlési engedély, a hitelező és egyáltalán a jogo

sított részéről az iránt kiállított engedélyokmány,, 
hogy a javára a telekkönyvekben kitüntetett zálog
jog v. nyilvánkönyvi jog töröltessék. A t. e. utár. 
II. fokozatú illeték jár. A földhitelintézetek és egyéb 
pénzintézetek által illetékköteles okirat alapján nyúj
tott hitel biztosítására szolgált zálogjogra vonatkozó-
t. e. után csak 50 kr. bélyeg jár. 

Törlesztési alap, 1) részvénytársaságnál az évi 
jövedelemnek egy félretett része, melyből bizonyos 
adósságot fizetnek ki v. szerzemény vételárát tör
lesztik; — 2) sinking fund (1. e.). 

Törlesztési kölcsön, mely előre megállapított terv 
szerint visszafizetésre jut, ellentéte a járadék köl
csön (1. kölcsön). 

Törlesztési sorsolás, sorsjegykölcsönnél, ellentét
ben a nyeremény-sorsolással, azon kötvények kisor-
solása, melyeket névértéken váltanak be. 

Törlesztési terv, előre megállapított tervezet, mely 
szerint a törlesztési kölcsönt visszafizetik. 

Torló, régen végrendeletileg kijelölt egyházi szolga,, 
ki vmely elhunyt uraság üdveért évenként elvégezte 
a gyászszertartásokat s annak nevében a halálozás 
napján a papokat megvendégelte. 

Torlonia, római hgi család, alapította T. J á n o s . 
(1754—1829), ki mint bankár és nagykereskedő-
roppant vagyont szerzett és Bracciano hge lett. Fia 
S á n d o r , T. h e r c z e g e , szül. 1800 jun. 1., növelte 
a családi vagyont, kiszáríttatta a Fupino-tavat az 
Abruzzokban, a T. múzeumot alapította Rómában;, 
t 1886. febr. 7. A herczegi ág mostani feje I. L i p ó t , 
Poli és Guadagnolo herczege, szül. 1853. jul. 25... 
1888-ig főpolgármester Rómában. 
Torma, 1) K á r o l y , régész, szül. 1829. decz. 10. 

Kudunban, Belső-Szolnok m., részt vett a szabad-
ságharczban, 1865 — 7 képviselő, azután főispán, újra. 
képviselő s egy ideig a ház alelnöke, 1877 kolozs-
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vári, 1879—92 bpesti egy. tanár, azóta nyugalom
ban. Sok régészeti közleményt irt, kiadta a dáciai 
feliratok gyűjteményét, megindította az ó-budai, 
aquincumi ásatásokat; a m. tud. Akadémia rendes 
tagja; — 2) Zsóf ia , Károly húga, szül. 1840-ben 
Csicsókereszturon, szintén élénken foglalkozik ré
gészeti kutatásokkal és irodalommal. 

Torma, 1) t.-kalánfü, cochlearia officináin, növény 
a keresztesek (cruciatae) rendjéből. Gyöklevelei nye
lesek, széles tojásdadok, virága fehér. Kül. tenger
partokon s sóforrások mellett tenyészik. Ize csípős ke
serű, a tengerészek salátául használják. — 2) Ten
ge r i i, c. armoracea, gyöke vastag, hosszú, húsos, 
csipős izü; konyhanövénynek mivelik. 

Tormay Béla, földmüv. min. tanácsos, szakíró, 
szül. 1838. okt. 10. Szegzárdon; középiskoláit elvé
gezve, egy ideig gj'akorlati gazda, 1858. a bpesti 
egyetemet látogatta; állatorvosi oklevelet nyervén 
külföldi gazdasági akadémiákon tanult. 1861. tanár
segéd a bpesti állatorvosi tanintézetben, 1865. tanár 
a keszthelyi gazd. intézetben; 1869. a debreczeni 
gazd. felsőbb tanintézet igazgatója; 1871-ben a dió
szegi m. kir. vinczellériskola felügyelője; 1873. őszén 
a bpesti m. kir. állatorvosi tanintézet tanára, utóbb 
igazgatója, mely alatta teljesen ujjászerveztetett; 
1881. a földművelési, ipar és kereskedelmi minisztéri
umba rendeltetvén, ott az állattenyésztési szervezetet 
átalakította; 1884. végleg ide rendeltetett mint gazd. 
főigazg., min. tanácsos és csoportfőnök. Kiváló szak
irodalmi tevékenységet fejtett ki. Nagyobb művei: 
Általános állattenyésztés, Mezőgazd. lótenyésztés, 
Állatgyógyászati vázlatok, Az átörökítés stb. Na
gyon elterjedtek népszerű munkái: Nádudvari uram 
vasárnapi beszélgetései, Nádudvari uram az állat
egészségügyi törvényről stb. 

Törmelék, különféle szilárd anyagok darabos hul
ladéka, pl. kövek töredékének tömege, a minő az épít
kezésnél, épületek lebontásánál, folyóviz által elmo
sott kőből stb. képződik. 

Törmelékkőzet, szjklák elmállásából s összetörede
zéséből keletkező tömeg, melyet később vulkanikus 
v. üledékes kötőanyag ismét egyesit, összefog. 

Tormentum (lat.), kinpad; hajitógép. 
Torna, község Abauj-Torna m., 1468 lak. Egykor 

Torna megyének székhelye. Régi vára, mely a hely
ségtől é.-ra sziklaszálon épült, romokban hever. 
Járásbíróság. 
. Torna, folyó, a Sajóba ömlő Bodva legnagyobb 
mellékvize; ered a Selyemkő hegyen s k.-é.-k.-re 
folyván a Sziliczei mészkő-fensik vizeivel öregbedik 
s Horváthinál szakad a Bodvába. 
Torna, 1. l o v a g j á t é k . 
Tornácz, ház előtti folyosó v. fedett előtér. 
Tornai G y u l a , történeti és arczképfestő, szül. 

Görgőn 1861. ápr. 12. Főművei: Kameliás hölgy, 
Heródes ajándéka, A jósnő, Jó falat. 

Tornai hegység, a magyar Karszt, Szepes-Gömöri 
érczhegység (I. e.) csoportja; Szulyovától d.-re a 
Sajó és Bodva közét tölti ki. kristályos vázát d.-ről 
övedző triasmészkő alkotja; külsőleg és szerkezeti
leg elüt a többi hsgtől; karsztjellegü fensik, mely 
nagy részt kopár, felszínén hosszúkás mélyedések, 
töbörök, ravaszlyukak és dolinák váltakoznak; bel
sejében kisebb-nagyobb üregek, barlangok, melyek 
a lehulló csapadékot elnyelik. Források alig vannak, 
a folyó vizek nagyrészt föld alá bújnak. A fensikot 
mélyen vésett folyó-völgyek szeldelik részekre; igy 
külön fensikok, gerinczek keletkeztek. A Torna vize 

széles völgyet vájt magának s a fensikot két részre, 
az é.-i A l s ó h e g y - és a d. H o s s z ú h e g y r e osztja. 
A Bodva vlmt a Sajó felé meredeken esik, mely 
utóbbi a P e l s ő c z i fensikot metszette el. A fensik 
közepes magassága 600 m.; de magaslatai a 900 m. 
is elérik. K. szélén a Kőszál 832 m., Grecsu 892 m., 
Görgő 631 m. Legszebb völgyei az Ági és Szádellői 
völgyek számos barlangjaikkal. Barlangok vannak 
Jászónál, Sziliczénél a Lednicze és Aggteleknél a Ba-
radla. — A T . hsg.-re támaszkodó harmadkori hul
lámos dombvidék, mely a Hernád és Bodva között 
terjed el, az alacsony Forró-Szendrői hsg. 

Tornajáték, 1. lovagjáték. 
Tornaija, község Gömör m., 1510 lak. Járásbir. és 

adóhivatal. 
Tornászat (testgyakorlat, gymnastika), a test fej

lesztésére és edzésére szolgáló szabályos mozgás 
bizonyos szereken (szert . ) vagy csak a szabad test
tel szerek nélkül (rend- és s z a b a d g y a k o r l a t o k ) , 
miközben a kéz v. üres, v. súlyzót, botot, buzogányt 
stb. tart. Külön faja svéd- v. gyógytornázás (1. test
gyakorlat); ide sorozható a szobagymnastika -is. 
A t. szerepelt ugyan az ókorban is, főkép a görögök
nél és rómaiaknál, de az a szertornázás, mely ma 
uralkodik a művelt népeknél iskolákban és felnőt
tek körében, a németektől terjedt el; megalapítói 
G u t h s - M u t h s (sz. 1759.) és J a h n (1. e.). Hazánk
ban a 60-as években kezdődik a t., 1868. lett köte
lező az iskolában; ma már a t.-ot mindenféle isko
láinkban művelik, a leányok is, azonkívül számos 
torna-egylet van felnőttek számára. De jelenleg a 
testgyakorlás egy uj korszakának küszöbén állunk: 
a szertornázást nem tartják többé elegendőnek és 
behozzák az i f jusági j á t é k o k a t . E törekvés nyil
vánul Európa művelt népeinél, Angolországban pe
dig már régóta meg is honosult. Maguk a németek, 
a szertornázás megalapítói, egy évtized óta a játé
kok felélesztéséért küzdenek és 1890 óta játéktanfolya
mokat is tartanak. Az eszme hazánkban folyton tért 
hódit, néhány év óta küzdenek mellette tanférfiak és 
orvosok, legutóbb az Orsz. Köz. Tanáregylet köz
gyűlésén (1892.) tartatott az ifj. játékokról előadás, 
amelynek positiv eredménye az lett, hogy az előadót, 
S z i g e t v á r i I v á n t (1. e.) a kormány kiküldte Gör-
litzbe ifj. játéktanfolyam hallgatására. Ezzel össze
függésben a közokt. miniszter felszólítást intézett a 
különböző törvényhatóságokhoz, szerezzenek játszó
szereket az iskolák számára. így a testi nevelés leg
közelebb már nálunk is bővülni fog a játékokkal. 
(L. S z i g e t v á r i I v á n : Ifjúsági játékok és kirándu
lások, 1892.). 

Torna vármegye, 1. Abauj-Torna. 
Tornázás, 1. testgyakorlás és tornászat. 
Tornea (-neo), város Finországban a T. Elf torko

lata és a Bottni tengeröböl m., 1127 lak. A közeli 
Awasaksa hegyen (234 m.) a nap jun. 16—30. nem 
nyugszik le. 

Tornócz, község Nyitra m., 2297 lak., a Vág m. 
Tornya, község Csanád m., 2368 lak. 
Tornyos-Pálcza, község Szabolcs m., 1814 lak. 
Tornyos Péter, vígjáték Hlyei Jánostól (1789). 
Toroczkó, község Torda-Aranyos m., 1405 lak. 

Völgyben fekszik, melynek k. oldalán a Székelykő, 
ny. oldalán a Vidálykő és Tilalmas emelkednek. A 
Székelykőnek három csúcsa van: a Lajos csúcsa ko
pár, kőszál, a hidasi Geszteg tetején egy kis vár volt 
és van egy hajdan megerősített szádáju barlang; 
a Várszikla, a tulajdonképeni Székelykő, rajta épült 
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a Székely vár v. a Toroczkói vár. Itt győzték le a 
székelyek a mongolokat s ez volt alapja és közép
pontja Aranyosszéknek. Toroczkó vidéke tele régi 
vaskohók salakdombjaival; sok a pusztuló zuzó-
malom és kihűlt olvasztó. A régi toroczkói vasipar 
emlékét csupán egy kapaverő tartja fenn. A vasbányá
szat még mindig ősi szokás szerint történik. Saját
ságos a német eredetű nép gazdag öltözéke. 

Toroczkói hegység, az erdélyi érczhsg Aranyos 
melléki hegycsoportja mészkő vonulatának az Ara
nyos szorosáig terjedő része. A hsget jura-koru 
mészkő alkotja, melyet helyenként régibb vulkános
ság eruptív kőzetei szaggattak fel. Karszt jellegű 
hsg, melyen a viz hatása erősen rombol. Nem egysé
ges gerinczü, igen szaggatott; é. felé meredeken 
esik, mig a Marosra lejtője lassú. Ehhez támaszko
dik egy sok völgytől szeldelt dombos vidék, az er
d é l y i h e g y a l j a . A Gáldi patak völgyétől d.-re 
fensik van. Főcsúcsai: Székelykő (1130 m.) és Csáki 
kő. Az Aranyos a Borévi szurdokban áttörte a hsget 
s a Tordai hsg (1. e.) é. folytatása. 
Torojága, havas a Máramarosi havasokban, 1939 

m. m. Tulajdonkép három csúcsa van: a Torojága, 
Murgu és Miran. 

Torok, fauces, a száj- és orrüreg egymásba nyila
sának helye, kül. a garat (1. e.). A száj és t. űr hatá
rát a t o r o k s z o r o s (isthmus faucium) alkotja, 
melyet az inyvitorla a nyelvcsappal és az oldalt 
fekvő szájpadivekkel alkot, melyek között a man-
dolamirigyek feküsznek. 

Török B á l i n t (enyingi), régi nemesi család sarja, 
nagyatyja T. A m b r u s 1479. Szörényi bán, atyja 
Imre , Corvin Jánosr_ híve, gyulai várnagy, majd 
nádorfehérvári bán. 0 maga követte atyját e tiszt
ségben és midőn a törökök 1521. a várat elfoglalták, 
az országgyűlés jószágvesztésre Ítélte. A mohácsi 
vész után kezdetben Ferdinánd híve, 1536. János
hoz csatlakozott. 1541. Roggendorf ellen Buda vé
delmében kitüntette magát, de utóbb a törökök fog
ságába került és Konstantinápolyban a héttoronyban 
t 1551. Családja unokájában, István pápai kapitány
ban 1618. halt ki. 

Török ( széndrő i ) , grófi család, T. Bálint szendrői 
kapitánytól származik, ki a XVI. sz. közepén élt. 
A gróS rangot T. József kir. tanácsos, a szepesi 
kamara elnöke, 1774. szerezte meg. — 1) József, 
gróf, Ungm. főispánja, szül. 1847. ápr. 18. Tanul
mányai befejeztével katonai pályára lépett, azt el
hagyva, szolgabíró, 1881 óta több izben orsz. képv., 
végül Ung m. főispánja. 

Török, 1) Auré l (ponori), az anthropologia tanára 
s az anthropologiai múzeum igazgatója a bpesti 
egyetemen, szül. 1842. febr. 13. Pozsonyban, tanul
mányait befejezve orvostudor, azután tanár a kolozs
vári, utóbb a bpesti egyetemen. 1864 óta foglalkozik 
irodalommal s számos czikke, tanulmánya jelent meg 
szaklapokban, több műve önállóan az orvostan s 
főleg az anthropologia köréből magyarul, németül, 
francziául; francziából leford. Topinard anthropolo-
giáját. — 2) I g n á c z 1848/49-iki honvédtábornok, 
az aradi vértanuk egyike, szül. 1795. Gödöllőn. A 
mérnökkarnál kezdte meg szolgálatát; 1838. a ma
gyar nemesi testőrségbe lépett. A szabadságharcz 
mint mérnökkari ezredest Komáromban találta, hol 
nagy buzgalommal végezte az erődítési munkálato
kat; 1849. január 10. Majthényi helyett várparancs
nok s jan. 28. tbnok, Buda bevétele után ő hajtotta 
végre az ottani erődítések lerombolását, jut. végén 

a szegedi sánczok fölépítésével bízták meg. A fegy
verletétel Világoson, Görgei kíséretében találta, hol' 
elfogatva, osztozott tábornoktársai sorában. Bitó
fán f Aradon 1849. okt. 6. — 3) József , tanár és 
iró, a m. tud. Akadémia rendes tagja, szül. 1813: 
okt. 14. Alsó-Váradon Bars m., 1842 orvos, előbb 
pesti, 1847. debreczeni ev. ref. főiskolai tanár, 1843. 
a m. tud. Akadémia lev. 1858 rendes tagja. Ter
mészettud. és orvosi szakíró. — 4) J á n o s , iró, sz. 
1809. jun. 6. Tapolczán, számos hírlapot s a Szent 
István-társulat Egyet. Magyar Encyklopedia 5 első 
ktét szerkesztette, irt hírlapi czikkeket, tört. és gaz
dasági munkákat, f 1874. febr. 9. — 5) L a j o s , or
v o s , bőrgyógyász, szül. 1863. Bpesten. Orvosi ta
nulmányait Bécsben, Hamburgban, Londonban éŝ  
Parisban végezte. Hamburgban két évig Unna tanár 
segédorvosa volt. Önállóan megjelent szakművein 
kivül számos dolgozatot irt hazai és külföldi szak
lapokba. — 6) Z o l t á n , volt országgy. képviselő,, 
szül. 1852. Prodecsányban (Nógrád m.). Jogot vég
zett, 1876. ügyvéd, 1882. Nógrád m. első aljegy
zője, 1883. tiszt, főjegyzője, 1884. képviselő. 1891.. 
Losoncz polgármestere és árvaszéki elnöke. 

Török-Bálint, község Pest m., 2401 lak. 
Török-Becse, község Torontál m. 7276 lak-

Dél-Magyarország gabonatára és eleség-kivitelénelí 
emporiuma, a Tiszánál, melynek partját tégla-pár-
kányzattal rakták s sétányokkal látták el. Már a; 
rómaiak idején az alsó Tisza őrhelye volt s várának, 
czölöpös alapjai felett épült a XIII—XIV. században 
a magyar erődítmény. Várát a karloviczi béke után 
lerombolták, s a szegényes falut szerbek szállták, 
meg. Közelében a hajdani a r á c s i vár szép gót-
stilü templomának romjai, a dél-magyarországi 
középkori építészet egyetlen emléke. (L. még Becse.)' 

Törökbecsei ármentesitő társulat, 1859. alakult 
s czélja a törökbecsei, kumándi és tarrasi határban 
lévő árteret a Tisza kiöntései ellen mentesíteni.Ártere 
Torontál m. területére terjed s jelenleg 38.000 hld.. 
Székhelye: Török-Becse. 

Törökbors , a paprika elnevezése. 
Törökbuza, kukoricza v. tengeri (1. e.). 
Török elemek a magyarban. Nyelvünk tör. elemei

ben a tör.-magy. rokonság tanának hivei a nyelv" 
török voltának (1. magyar nyelv) bizonyítékait lát
ják, mig az ugor atyafiság harczosai a törökség. 
hatására vezetik azokat vissza, még pedig oly formán, 
hogy ez elemek 3 különböző korban, 3 különböző' 
tör. nyelvből eredtek volna. Az első hatás az. 
ó - c suvas nyelv részéről érte a magyarságot; erre 
vall az, hogy tör. szavaink jó része oly hangalakot 
mutat, mely a Volga táján ma élő csuvas nyelv hang
jellemének felel meg. E korból eredő tör. szavaink 
egyik csoportja a földmüvelés (búza, árpa, dara, 
borsó; szérű, tarló, sarló; gyümölcs, alma, körte,, 
szőlő, komló, bor, sör, kender, tiló, orsó stb.), másik, 
csoportja az állattenyésztés (barom, tulok, ökör,, 
tinó, ünő, borjú, ürü, kos, csikó, disznó, tyúk;, 
gyapjú, gyapot, túró* sajt stb.) köréből való. To
vábbá egyes szerszámok, ékszerek s öltönydarabok 
nevei is török eredetűek, pl, tengely, karó, teknő, 
tömlő, korsó, tükör, gyürü, gyüszü, gyöngy, dol
mány, kaczagány, csizma stb., vlmint néhány művelt
ségi és vallási kifejezés: irni, betű, ördög. A második 
tör. hatás az Árpádkorban betelepedett kun és 
b e s e n y ő népeké, a harmadik az oszmanli nyelvé, 
mely a mohácsi vészszel kezdődő török uralom korá
ban közvetlenül, azóta pedig szláv közvetítés utján 
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érvényesült. L. Vámbéry művein kivül Munkácsi 
Bernát, Tör. kölcsönszók, M. Nyelvőr, XI. és XIII. 
köt., Simonyi Zs. A magy. nyelv, 1889. I. köt. 

Törökfarkas, régiesen: hiéna. 
Torokgerenda, vízszintes gerenda a szaruzat alá

támasztására. 
Torokgyik, némelyeknél a croup, másoknál a 

d i p h t h e r i t i s (roncsoló toroklob) magyar elneve
zése. L. diphteria. 

Torokhangok, azon hangok, melyek közvetlenül 
a torok felett képződnek, ugy hogy a nyelv hátsó 
részét a lágy ínyhez közelitjük; ily hangok a 
g, /;, eh. 

Torokhid, a lángpestek tüzrácsa előtt épített cse
kély magasságú fal, mely felett a láng elhaladván 
magába a pestbe jut. 

Török hódoltság, 1. hódoltság. 
Török-Horvátország, Bosznia é.-ny. részének, a 

mostani bihácsi kerületnek régi neve. 
Török János , dráma Szigligeti E. (1870). 
Török-Kanizsa (Kis-K.), község Torontál m. 3429 

lak., a Tiszának balpartján. Járásbir. és adóhivatal. 
Török-Koppány, község Somogy m., 1390 lak. 
Torokláng, az olvasztó kemenczék felső nyilasán, 

•az u. n. torkon kicsapó láng. 
Török-magyar rokonság 1. magyarok. 
Török nyelv és irodalom. A t. n y e l v az altáji 

-nyelvek török-tatár csoportjához tartozik, rokonság
ban van a magyarral és a finnel. Két fő nyelvjárása 
-van: 1) a k e l e t i t., melyhez az ujgur, dsagatáj, 
kapcsak és jakut nyelvek, s 2) a n y u g a t i t., mely
éhez az oszmanli vagyis a szűkebb ért. vett t. nyelv
járások tartoznak. Az arab írásjegyekkel írják, a 
perzsák folyékonyabb Írásmódja szerint. Magyar t. 
nyelvtanokat irtak: Repiczky János, Gyakorlati t. 
nyt. (Pest, 1851.), Bálint Gábor, T. nyelvtan, alak- és 
mondattan, olvasókönyv és szótár (Bpest, 1875.), 
Erődi Béla, Gyakori, t. nytan (Bpest, 2. kiad. 1878.), 
Dallos Gyula, Kis t. tolmács (Bpest, 1877.), Schwar-
tzer Géza, Tör.-magy. társalgó (Bpest, 1878.). A t. 
i r o d a l o m igen gazdag, de eredetiség nélkül való. 
Túlnyomó része alig egyéb az arab és perzsa minták 
szolgai utánzásánál. Az irod. fénykorának I. Szo
limán idejét (a XV. szd második fele) szokás ne
vezni. Kiválóbb költők: Baki lyrikus (1526 — 1600.), 
Fazli (f 1563., a »Gül ü bülbül« ez. romantikus 
•eposz szerzője), és a perzsák legszerencsésebb után
zója Lámi (f 1531.). A népies irodalomnak nagyon 
kedvelt terméke a Naszreddin khodsához (a tör. 
•Csalóka Péter) fűződő tréfák gyűjteménye. Népdalok 
(Krcsmarik, A tör. népdalról), mesék (Kunos Ignácz, 
Oszmán-tör. népköltési gyűjtemény, kiadta a magy. 
tud. Akadémia), továbbá közmondások (Vámbéry, 
Tör. közmond., Nyelvtud. közlemények, 1863. és 
Schwartzer Géza, Bpest, 1876.) gazdagon teremnek. 
A drámát a legújabb időkig a »karagőz« nevű na
gyon kedvelt árnyjáték helyettesitette (Kunos I., 
Orta-Ojunu, tör. népszinjáték, Bpest, 1889.). Modern 
•értelemben vett irodalmat csak a 60-as évek ifjabb 
nemzedéke, a "Jeune Turquie« (ifjú Törökorsz.) te
remtett meg. E merész reformerek (Ali Szoávi, Zia 
bej, Tevfik, Achmed-Midhád stb.), élükön a ragyogó 
tollú Kemál bejjel, szakítottak az arab és perzsa 
-szóvirágokba fuladt hagyományos iránynyal s a 
népnyelvet vitték be az irodalomba (közlönyük az 
»Ibret« volt). Ok készítették az első színműveket is 
••a színpad számára. A kormány ugyan sietett az erő
szak eszközeivel elnyomni a szabadabb mozgalmat, 
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de az ébredező nemzeti öntudat mind jobban kezdi 
éreztetni hatását. A tudományos irodalomból csak 
a régibb történetírás érdemel figyelmet, melynek 
számos terméke a magy. történettudományra nézve 
nagy fontosságú kútfő. E forrásműveknek magyar 
nyelven való közzétételét, mely irányban Repiczky 
János a tud. Akadémiában már régebben működött, 
e tud. intézetünk újra tervbe vette. A tör. irodalmat 
számos czikkben ismertette Erődi Béla, ki a költők
ből is sokat átültetett. A legújabb irod.-ra vonatko
zólag I. Kunos Ignácz, Magy. Sálon, 1891. febr. és 
Élet, I. évf. 1891. máj. fűzet. 

Törökország (török v. ozmán birodalom), Európa 
d.-i részén és Kis-Ázsiában elterülő, Afrikában hűbéres 
tartományokkal biró állam, összes területe 4,138.722 
km2, 39,128.067 lak. Alkatrészei: 1) E u r ó p a i T., 
a Balkán félszigeten elterülő állam, határai Románia, 
Szerbia, Ausztria-Magyarország, Montenegró, az 
Adriai, Joni, Aegaei és Márvány-tenger, Görögor
szág, a Fekete tenger, a Bosporus és a Dardanel
lák, ter. 323.653 km2, 9,445.011 lak. Jobbára hegy
vidék, mely az illyr-görög és a Balkán hegyrendszer
hez tartozik, az előbbinek emelkedései a Sardagh 
(3050 m.), Grammos (2575 m.), Tsika (2040 m.), az 
észak-albán Alpesek (Skülsen Vrh 2296 m.), Nerecka 
Planina (2350 m.), Olympos (2985 m.). A Balkán
rendszer emelkedései: a Vitos (2299 m.), a Rhodope 
(Despoto Dagh 2930 m.), Rilodagh (2903 m.). Lapá
lyok vannak a Maricza, Karasu, Struma, Vardar és 
Bisztricza mentén. Folyók: Narenta, Bojana, Drin, 
Vardar, Maricza, Karasu, Struma, Bisztricza, Arta, 
Aspropotamos; tavak: Skutari, Ochrida, Janina, 
Prespa, Ventrok, Kastoria, Ostrovo, Dóriján tavak. 
A szigetek (Thaso, Samothraki, Imbro, Limni) hegye
sek, Krétán emelkedik az Ida; a partok, a Fekete 
tenger partjait kivéve, jelentékenyen tagoltak. Az 
éghajlat általában enyhe és kellemes, az északk.-i 
szelek zordak, a szigeteken földrengések és vulkán
kitörések gyakoriak. A lak. a mongol fajhoz tartozó 
törökök és tatárok, azonkívül délszlávok (szerbek, 
bolgárok), albánok, görögök, örmények, románok, 
cserkeszek, czigányok; a lak. főtömegét a szlávok 
teszik. A törökök magas termetűek, értelmesek, ko
molyak, vendégszeretők, szeretik a kényelmet, babo
násak, szerfölött fatalisták. Az államvallás az iszlám, 
feje a padisah, a Korán magyarázói az ulemák; ezek 
élén a seik ül iszlám v. nagymufti áll; a papság 
osztályai: a seik (főszónokok), chatib (előimádko-
zók), imám (ki a közönséges egyházi szertartásokat 
végzi); a muezzin az imaidőt hirdeti a minaretekről, 
a kaimok a mecsetek őrei és szolgái; a világi papo
kon kivül dervisek is vannak. Tűrt vallások: a gö
rög-keleti (pátriárkák Konstantinápolyban, Antio-
chiában, Alexandriában és Jeruzsálemben), róm. 
kath., örmény, zsidó (élén a konstantinápolyi cha-
cham basi). Á műveltség még alacsony fokon áll, a 
mohammedánok részére fennálló iskolák: elemi isko
lák (moktebe), középiskolák (rusdije), felső iskolák: 
hadi, tengerészeti akad., jogi, orvosi, erdészeti, bá
nyászati iskolák, medreszék. 1876. alkotmánynyal 
tettek kísérletet, mely azonban nem sikerült. Az 
államfő a szultán (jelenleg II. Abdul Hamid), ki a 
mohammedánusok főpapja; a trónt az Ozmán dy-
nasztia legidősebb férfi tagja örökli, trónraléptekor 
Konstantinápolyban (az Ejub mecsetben) a mufti 
oldalára köti Ozmán kardját. A szultán udvarának 
neve fényes porta. A legfőbb államhivatalnok a nagy 
vezér, ki a minisztertanács elnöke, utána követke-
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zik az ulemák feje, a seik ül-iszlám, kit a törvények 
magyarázatában a döntő szó illet; a miniszterek he-
tenkint a titkos tanácsban (divan) tanácskoznak. 
A törvénykezés vallásira (seriat) és világira (kanun) 
oszlik; vannak külön mohammedánok (tserik) és 
moh. és keresztények részére (nisamijehk) törvény
székek. A katonai szolgálat kötelező, kiváltás lehet
séges, keresztények nem szolgálhatnak, a Korán sze
rint minden harczképes mohammedánus hadköteles. 
A birodalom vilajetekre (élén a vali) oszlik, ezeknek 
részei a szandsákok (élén mutessarif), kazak (elén 
a kaimakam). Fő- és székváros Konstantinápoly, 
európai Törökországhoz tartozik a közvetlen birto
kon (168.533 km2, 4,786.545 lak.) kivül az Ausztria-
Magyarország által megszállott Bosznia és Hercze-
govina, Novibazár sandsák, a hűbéres Bulgária 
fejedelemség s a vele egyesült Kelet-Rumélia auto
nóm tartomány; — 2) Á z s i a i T ö r ö k o r s z á g (ter. 
1,787.769 km2, 21,865.791 lak.), felöleli Kis-Ázsia 
félszigetet, Örményországot, Mesopotamiát, Syriát, 
Arábia néhány tartományát, hozzá tartozik Samos 
hűbéres fejedelemség és Cyprus (az angolok szállták 
meg); — 3) Afrikai hűbéres birtokok: Tripolis és 
Barka, Egyiptom (az angolok szállták meg), ter. 
2,027.300 kma, 7,817.265 lak. 
G a z d a s á g i élet . A mezőgazdaság még fejletlen; 

a területből 40°/o szántóföld, 17°/o rét és legelő, 
14°/o erdőség; legtermékenyebb vidék a Maricza 
folyó völgye. A főbb termékek: tengeri, búza, árpa, 
szezám, köles, tatárka, zab, len, rizs (Macedóniában), 
dohány (főleg a szaloniki és janinai kerületekben igen 
fontos kiviteli czikk), olajbogyó, déli gyümölcs, bor 
(kül. Albániában és Macedóniában), szilva, mák 
(ópium), gyapot (ujabban Szaloniki, Janina és Gal-
lipoli környékén. A szarvasmarhatenyésztés és lóte
nyésztés nagyon elhanyagolt, jelentékenyebb a juh
tenyésztés, a lakosság egy részének a sertéstenyész
tés, méh- és pióczatenyésztés ad kenyeret. Az aegaei 
tenger környékén jelentékeny halászat, Kréta szigeten 
főleg szivacsra. A bányászat elhanyagolt; termel
nek rezet, vasat, ezüstöt, ólmot, szenet, sót, de 
csak ólom és réz kerül kivitelre. Iparról csak a na
gyobb városokban lehet szó. Főbb ipari termékek: 
selyem-, gyapot- és gyapjuáruk (főleg durva és 
nagyon könnyű posztó, takaró), fez, szőnyeg, bőr, 
maroquin és czipőbőr, régente nagyon hires volt a 
szövetfestő, fegyver- és fémáruipar. A kereskedelem
nek csak a tenger mellett levő városokban van némi 
jelentősége és teljesen az idegenek (kül. a görögök 
és örmények) kezében van. A kivitel főbb czikkei 
túlnyomóan nyers termények: szőlő, ópium, selyem, 
mohair, gyapot, bőr, gubacs, kávé, évenkint össze
sen mintegy 135 millió frt; a behozatal főbb czikkei: 
gyarmat- és kézműárúk, prémek stb., évenkint több 
mint 220 millió frt értékben. A behozatalban főleg 
Nagy-Britannia, Francziaország, Ausztria-Magyar
ország és Oroszország játszanak szerepet, a kivi
telnél még Egyiptom és Görögország is. A legjelen
tékenyebb kikötők: Konstantinápoly, Smyrna, Sza
loniki, Trapezunt, Beirut, Jaffa. A belkereskedés 
tekintetében jelentékeny szerepet játszanak a vásá
rok (legnagyobb az Usundsova városában tartott). 
A közlekedési eszközök nagyon hiányosak. A vas
utak hossza Európában 963, Kis-Ázsiában 656 km. 
Pénzegység a piaszter (1. e.), mérték és súly tekin
tetében 1874 óta a méterrendszer kötelező. 

T ö r ö k o r s z á g t ö r t é n e t e . A török birodalom 
magvát Phrygia északi részének területe tette, me

lyet E r t r o g r u l , a szeldsukok egyik törzsfőnöke, 
(1231—88.) kapott Alaeddin koniai szultántól. E, fia 
O z m á n (1288—1326.) jelentékeny foglalásokat tett 
s 1299. fölvette a szultáni czimet. 0 a máig virágzó 
uralkodóház megalapítója. Utódai közül O r k á n 
(1326—59.) Brusszába helyezte át székhelyét, és a 
korán elvei szerint szervezte a birodalom közviszo
nyait. I. M u r á d (1359—89.) elfoglalta Thrákiát, 1365. 
Drinápolyt tette székvárosává, s egyidejűleg foly
tatta hóditó hadjáratait a görög császárság és a 
Balkán-félsziget északi államai ellen. Szerbia függet
lenségének arigómezei csatában (1389.) véget vetett 
s a bolgárokat adófizetésre kényszerité. A görög csá
szár, Palaeologus János, 1365. Nagy Lajostól kért 
segítséget ellene s 1366. történt az első hadakozás 
a magyarok és törökök közt, melynek emlékére La
jos a máriaczelli templomot építette. I. B a j a z i d 
(1389—1403.) elfoglalta Bulgáriát, Macedoniát,Thes-
saliát, adófizetőjévé tette Havasalföldet s megverte 
Nikápolynál (1396. szept. 28.) a Zsigmond magyar 
király által vezetett keresztyén sereget. Hódításai
nak Tamerlán vetett véget, ki az angorai csatában 
elfogta. II. Murád (1421—51.) alatt vált állandóvá a 
küzdelem hazánk és a törökök közt, kiknek győzel
mes előnyomulásától főleg Hunyadi János vitézsége 
mentettr meg Európa nyugati államait. Konstanti
nápoly elfoglalása II. Mohamed (1451—81.) által 
1453. május 29. fordulópont a birodalom történe
tében. A török ettől fogva félelmes hatalommá vált 
egész Európára, első sorban pedig hazánkra. A nán
dorfehérvári győzelem (1456.) s Mátyás király had
járatai csak rövid időre tartóztatták fel előnyomulá-
sát;II. Bajazid (1481 -1512 . )és I . Szelim (1512-20.) 
egymás után terjesztette ki uralmát Ázsia és Afrika 
izlamhitű országaira, s a Balkán-félszigetet teljesen 
kezébe kerítette; Szelim győzelmes perzsiai (1514.) 
és egyiptomi (1517.) hadjáratai után II. S z o l i m á n 
(1520—66.) 1526. a mohácsi csatában végzetes csa
pást mért Magyarországra; 1541. elfoglalta Budát, 
szerencsés hadjáratokat viselt a Középtengeren s az 
ozmán birodalmat nagyságának tetőpontjára emelte. 
II. Si;elim (1566—74.) alatt a keresztény flotta a le-
pantoi tengeri csatában (1571. okt. 7.) megverte a 
török hajórajt, s utódai, III. Murád (1574—95.), III. 
Mohamed (1595-1603.) , I. Achmed (1603—16.), I. 
Musztafa (1617—18.) és II. Ozmán (1618—22.) sze
rencsétlen ázsiai hadjáratai s a gyakori palota-for
radalmak előkészítek a birodalom hanyatlását. IV. 
M u r á d n a k (1623—40.) a perzsák felett kivívott 
győzelmét Ibrahim (1640—48.) erőtlen kormánya 
utánlV.Moh am ed (1648—87.),utóbb III. Szol imán 
(1687—91.) és II. A c h m e d (1691-95.) alatt a sze
rencsétlen lengyel hadjáratok, Kara-Musztafa óriási 
veresége Bécs alatt és a magyarországi hóditások 
elvesztése követték; a zalankeméni (1691. aug. 19.) 
és zentai (1696. szept. 11.) vereségek után II. 
Musztafa (1695—1703.) a karloviczi békekötésben 
(1699) kénytelen volt a magyar területekről a temes
vári basaság kivételével, az Erdély fölötti fenható-
ságáról, az azóvi félszigetről, Podoliáról, Ukrajnáról 
és a Peloponesusróllemondani.III. Achmed (1708—30.) 
a passaroviczi (1718. július 21.) békében a temes
vári basaságot is elvesztette Belgráddal és Szerbia 
egy részével. Ez utóbbit utóda, I. Mahmud (1730—54.) 
nyerte vissza az 1739-iki belgrádi békében; de az 
oroszszal való háborúk, melyek már Achmed alatt 
megkezdődtek, lassanként megtörték Törökország ha
talmát a Balkán-félszigeten. III. Ozmán (1754—57.),III. 
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Musztafa (1757—74.) és I. Abdul-Hamid(1774-89.) 
szerencsétlen háborúi után III. Szelim (1789—1807.), 
IV. Musztafa (1807.) és II. Mahmud (1808-39.) 
reformkísérleteikkel igyekeztek a birodalmat uj életre 
kelteni, de a görög függetlenségi harcz, Tepelenti 
_Ali janinaipasa lázadása (1822.), az orosz háborúk, 
a janicsárok utolsó véres küzdelmei, Egyptom elvesz
tése (1833.) stb. a felbomlás szélére juttatták a fé
nyes portát. Abdul Medsid (1839 — 61.) alatt az 
1853—56. krimi háború, Abdul-Aziz (1861—76.) 
alatt Szerbia s a többi duna-melléki fejedelemségek 
függetlenítése, s V. Murád (1876) rövid uralkodása 
után II. Abdul Hamid alatt az 1877—78. orosz-török 
íiáboru a török uralmat Európában Thrakia, Mace
dónia és Albánia területére szorították. Hammer-
Purgstall, Gesch. des Osmanischen Reic'ns 4 k. 
(1834 — 36.). Hertzberg, Gesch. derByzantiner u. des 
Osm. Reichs (1884.). Lázár Gyula : A t. bírod. tört. 

Törökországi Levelek, Mikes Kelemen munkája, 
melyet valószínűleg egy Mészáros nevű magyar 
hozott haza a múlt szd 80-as éveiben Rodostóból, 
holRákóczynak Horváth nevű öreg szolgájától kapta. 
Mészárostól a könyv a bécsi magy. írók, majd Kal
már István kezébe jutott, ki 1794. kiadta. Toldy F. 
szerint báró Tóth Ferencz, franczia pattantyús had
nagy hozta volna a kéziratot Konstantinápolyból 
Parisba s innen a franczia forradalom elől régi ha
zájába menekülve, Magyarországba. 
Torokpenész, diphtheritis, 1. diphtheria. 
Torokrojt, nerium oleander, növény az apocyneák 

rendjéből, örökzöld levelei bőrnemüek, virága rózsa
színű, keserű mandolaszagu. Cserje Kelet-Indiában 
és Dél-Európában; nálunk is elterjedt dísznövény. 

Török-Szállos, község Temes m., 1723 lak. 
Torokszén, az olvasztó kemenczékben legfelül, az 

u. n. torokban lévő szén. 
Török-Szent-Miklós, község Jász-Xagy-Kun-Szol-

nokm., 18.772 lak. 
Török-tatár nyelvcsalád, 1. a »Genealogikus 

nyelvtörzsek* ez. táblázatot. 
Török világ, igy nevezik hazánk történelmében a 

mohácsi vésztől, illetve Buda elfoglalásától a kar-
loviczi békéig (1699.) terjedő kort, a melyben az 
ország területének jelentékeny része török uralom 
alatt állott. 
Törökvilág Magyarországon, reg. Jókaitól (1856). 
Török zene v. j a n i c s á r z ene , fúvó és verő hang

szerek (trombita, sip, harsona, dob, csengő, réztá
nyér, stb.) által előidézett zajos tábori zene, melyet 
a janicsároktól más európai seregek is átvettek. 
A t. zenének és dalnak feltűnő rokonsága van a 
magyarral s menetében szintén megvan a lassúbb 
szomorú és utána a vigabb friss, de sajátságos jel
lege a trillaszerü rezgés, mely a legtöbb dalban 
kezdettől végig szakadatlanul hullámzik. 

Tőről metszett, minden izében magyaros, népies, 
eredeti. 

Törő malom, malomszerü berendezés, melyben 
szilárd anyagokat pl. érczeket, kőzeteket, márgát, 
mészkövet stb. törnek össze apróbb darabokra. 

Torontáli (felső) ármentesitő társulat , 1816. 
megindította Temes m. a Maros balpartján Fenlakon 
kezdődő s onnan lefelé a Maros torkolatáig s foly
tatólag a Tisza balpartján a frányovai magas partig 
terjedő árterének mentesítését. A töltések 1840. elké
szültek, de az 1855. és 1876. nagy vizek több helyen 
átszakították és az ártér egy részét elöntötték. A 
töltések felmagasitása folyamatban van, vlmint a 

belvizszabályozás tervezése. Ártere Torontál- és 
Temes m. területére terjed, s jelenleg 306.198 hld. 
Székhelye: N.-Kikinda. 

Torontáli helyi érdekű vasút , engedélyeztetett 
1887. 90 évre, alaptőkéje 3.151 millió frt. A pálya 
hossza 108.s km. és pedig a Nagy-Becskerek, Lázár
föld, Szárcsa, Szécsány, Boka, Kanak, O-Lécz, 
Széchenyfalva, Ráros, Istvánvölgy, Györgyháza, 
Zichyfalva, Nagy-Margita, Laudontanya, Bethlen
tanya, Temes, Paulis, Verseezrét, Versecz fővonal 
hossza 8 8 i , a Szécsány, Módos, Feny-Pardányi 
szárny vonal hossza 20'7 km. A régi vonal 1889. 
aug. 4., a nagymargit-verseczi vonal 1891. július 
14-én adatott át a forgalomnak. Üzemét a m. királyi 
államvasutak vezetik. 

Torontál-Szécsány, község Torontál m., 2517 lak. 
Torontál-Sziget, község Torontál m., 2878 lak. 
Torontál vármegye, határai: Csongrád, Csanád, 

Temes, Kr.-Szörény, Bács-Bodrog vm. és Szerbia. 
A Tisza k. oldalán a Marostól a Dunáig húzódik. 
Ter. 9521-42 kma, 588.750 lak. 1873. a volt német
bánsági ezred területének legnagyobb részét, 1876. 
a nagy-kikindai területet kapcsolták hozzá. Min
denütt lapályos és termékeny; de a Tisza és Duna 
mentében mocsáros; Perlasztól d.-re és k.-re Pan-
csováig vizjárta öblözet van, melyet töltések is alig 
képesek megvédeni az árvíztől; beljebb Alibunár és 
Kancsa mellett vannak le nem csapolt mocsárok; 
é.-on az Aranka csavarog; a középső vidékeket a 
Béga, Berzava és Temes árasztják el. A Maros men
tén erdők, a Tisza mentén füzesek, a Temes mellé
kein berkek és ligetek vannak, különben a megye 
fátlan sik. A községek nagyrészt a török elüzetése 
utáni ujabb települések. Van 217 község, két rend. 
tan. és egy önálló törvényhatóságu város. Közigaz
gatásilag felosztatik 14: alibunári, antalfalvi, bánlaki, 
cseneji, modosi, nagy-becskereki, nagy-szt-miklósi, 
pancsovai, párdányi, perjámosi, törökbecsei, török
kanizsai és zsombolyai járásokra. Tartozik a 29., 
61. és 88. sz. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, 
5., 7. és 8. sz. honvédezred, és 15., 16., 20., 22., 24. 
és 25. sz. népfelkelési járásokhoz. Az országgyűlésbe 
13 képviselőt választ. Székhelye: Nagy-Becskerek. 
Torontál-Vásárhely, község Torontál m., 908 1. 
Toronto, Ontario canadai tartomány fővárosa az 

Ontario tó m., 181.000 lak. kikötő, egyetem, élénk 
ipar és keresk. 

Torony, magasságához aránylag igen keskeny 
építmény; az ó-görög időből a szelek tornya Athén
ben maradt fenn. A rómaiak és a középkorban vár
falaknál és várakban alkalmazták, később városok
ban (kaput, stb.) és a román és gót építészetben 
templomoknál. 

Toronya, fürdő Zemplén m.,S.-A.-Ujhely közelében. 
Toronyerőd, 1. vértezés. 
Toronyfedél, 1. fedél. 
Toronyhajó, 1. vértes hajó. 
Toronyverseny, 1. steeple-chase. 
Torpedó (spany.), robbantó anyaggal töltött és 

hajóknak vizalatti megtámadására szolgáló készü
lék ; t.-nak ( t á m a d ó t.) nevezik, ha szabadon mo
zog, tengeri aknának (védő t.), ha le van horgo
nyozva. Az első t.-ok ( é r i n t k e z é s i t.) lőporral 
töltött, lehorgonyzott vasedények voltak, üvegcsővel, 
mely kénsavat tartalmazott; az úszó hajó dörzsö
lése által az üvegcső eltört és a lőpor felrobbant. 
1859. Velenczében t.-kat fektettek, melyeket a száraz
földről elektromosság által robbantottak. Az amerikai 
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polgárháborúban alkalmazott t.-k csappanté gyúj
tóval voltak ellátva, melyet az úszó hajó hozott 
működésbe, v. pedig óraművel (pokolgép), mely bi
zonyos idő elteltével a robbantást eszközölte. Jelen
leg legelterjedtebb a ha l - v. W h i t e h e a d t . (a 
fiumei torpedogyárban gyártják), 3—4 m. hosszú, 
szivaralaku, aczélból v.bronczból, lőgyapottal töltve 
és gépezettel ellátva, melyet a t.-ba szivattyúzott 
70 atmosphaera nyomású levegő hajt, s mely egy v. 
két csavart mozgat. A t.-t v. a vizbe fektetett 
csőből v. t. ágyúból sűrített levegő segítségével lövik 
ki. Támadáshoz 20—30 m. hosszú t. sajkát hasz
nálnak, melyen a t.-k el vannak helyezve ; s z á r a z 
földi t, a földszine alatt elhelyezett vasedény, 
2 — 50 kg. robbanó gelatinnal, melyet v. az áthaladó 
katonák lábai, v. a t.-ban lévő óramű, v. végre a 
megfigyelő robbant fel drótvezeték által; ilyeneket 
szerkesztett Zubovics Fedor (1. e.) honvédszázados. 
Torpedo-hal, 1. ráják. 
Torpedó-naszád, kisebb gyorsjáratú hadihajó tor

pedóval; az osztrák-magyar hadi tengerészetben 
aczélból készült, rendeltetése az ellenséges hajókhoz 
észrevétlenül közeledni s a torpedót neki ereszteni; 
gyorstüzelő ágyúval van felszerelve. Volt 1892-ben 
23 I., 32 II., 8 III. osztályú t.-n., összevéve 76 ágyú
val és 700 főnyi legénységgel. 

Törpék, 60—90 cm. magas, általában testi és szel
lemi fejlődésben visszamaradt emberek (torzalakula
tok). Ujabban azonban Stanley és Emin basa meg
erősítették régibb afrikai utazók azon állításait, hogy 
Afrika belsejében különböző törpe benszülött tör
zsekre akadtak. Ezek a Kongo-medenczében és a 
Kongó és Nílus vízválasztójáig laknak, vadak, csakis 
vadászatból és gyökerekből élnek, erdőkben tanyáz
nak, nehezen megközelíthetők. Színük és testi jelle
gük hasonló a busmannokéhoz, nagyságuk 132—42 
cm. Ide tartoznak: a dokok, obongok (babongok), 
tikki tikkik (akka), batuák (vatavák), vambuttik. 

Torpidus (lat.), érzéketlen, kábult, tunya. 
Torquatus (lat.), nyaklánczot viselő. 
Torquay (-ke), kikötőváros Devonshire angol gróf

ságban 15.000 lak., tengeri fürdőhely. 
Torquemada (-kémádá) T a m á s , főinquisitor, zsidó 

származású, a domonkos-rendbe lépett. 1483. főin
quisitor Spanyolországban, 8800 eretneket elcgette-
tett, 1492. fő része volt a zsidóknak Spanyolország
ból való kiűzésében. 

Tőrre del Greco, város Nápoly olasz tartomány
ban anápolyi öböl és a Vesuv m. 27.562 lak. Borterme
lés, korall-ipar. A Vesuv kitörései gyakran pusz
títják. 

Torres-ut, tengerszoros az ausztráliai szárazföld és 
Uj-Guinea közt, 150 km. széles. 

Torricelli (-cseli) E v a n g é l i s t a , olasz mathema-
tikus és physikus, szül. 1608. okt. 15. Píancaldoli-
ban, 1642 óta tanár Flórenczben; fu .o . 1647. okt. 25. 
Első volt, ki a levegő nyomását helyesen felismerte 
és ez alapon feltalálta 1643. a légsulymérőt (Tor r i -
ce l l i - f é l e ü r , a higanyoszlop feletti tér). 

Tors K á l m á n író, szül. 1843. Rimabrezón (Gö-
mör m.). Ügyvédnek készült, de a hirlapirói és írói 
pályára lépett; 1878—92. orsz. képviselő. Hírlapi 
czikkeken kívül elbeszélést, költeményt irt, színmű
veket fordított. Kiadta a Déryné naplóját, f 1892. 

Torsio (lat.), csavarodás, 1. csavarás. 
Torso (ol., -szo), oly szobor, melynek feje, keze, 

lába hiányzik; befejezetlen munkát is neveznek így 
.a közbeszédben. 

Torstenson L i n n a r d a 30-éves háború híres svéd 
hadvezére, szül. 1603. aug. 17. Torsteriában. 1630. 
Gusztáv Adolf testőrkapitánya, 1635 — 39. weimari 
Bernát és Banér seregében harczolt, 1641. Banér 
utóda a vezérségben, 1642. Sziléziába és Morvába 
nyomult, elfoglalta Olmüczöt, a breitenfeldi csata 
után (1642 nov. 2.) Lipcsét, 1643 telén Holsteinban 
harczolt. Rákóczy Györgygyei titkos összeköttetés
ben állván, ezt 1644 telén fegyverfogásra birta s ő 
maga 1645. márcz. Brünnt vette ostrom alá. Beteg
sége azonban még ez évben a vezérségről való le
mondásra kényszerité, 1647. ortalai gróf lett, f 1651. 

Tort (francz. tór), igazságtalanság, sérelem, harag. 
Törtei, község Pest m., 2971 lak. 
Törtei , 1. Á r b o c z , T ö r t e i és Kemencse . 
Történelem v. t ö r t é n e t , h i s t ó r i a , az egyes 

népek v. az egész emberiség fejlődésében fontos ese
ményeknek elbeszélése, emlékezetre méltó dolgoknak 
hiteles előadása. Feladata az emberiség szeme elé 
állítani ama törvényeket és igazságokat, mik fejlő
désében nyilvánulnak, s ez által a múlt alapján oku
lást adni a jelenre és jövőre. Ezért rrondja Cicero: 
História est magistra vitae (a tört. az élet mestere). 
Feladatához képest nem elégedhetik meg a puszta 
tények közlésével, hanem vizsgálni kell az azokat 
előidéző okokat, politikai és társadalmi tényezőket, 
a szereplő személyek jellemét, szóval mindent, mi a 
tényt keletkezésében, fejlődésében és következmé
nyeiben megvilágítja. A történetirónak ezen eljárása 
az o k n y o m o z á s ( p r a g m a t i s m u s ) . A történet
írás forrásai: 1) közelebbiek: maradványok, emlé
kek és kútfők; 2) távolabbiak: a történeti tények 
körülményeit megvilágító s e g é d t u d o m á n y o k : 
a földrajz, néprajz, nyelvészet, mythologia, irodalom 
stb. A történetírás formái: 1) kezdetlegesek: az év
könyvek, krónikák, anekdoták, naplók és emlékira
tok; 2) tökéletesebbek: az életrajz, korrajz, nemzeti 
és egyetemes (világ) történelem. A m a g y a r t ö r t é 
n e t í r á s első termékei Béla király névtelen jegyző
jének, Rogeriusnak és Kézai Simon mesternek latin 
krónikái. A vegyes-ház korszakának krónikaírói kö
zül Márton barát (a bécsi képes krónika szerzője), 
Küküllei János, Nagy Lajos történetirója és Turóczi 
János állanak első helyen, kikhez a külföldiek közül 
Galeotti, Bonfini, Ranzano és Tubero csatlakoznak. 
Az első magyar nyelven irt történelem, Székely 
István Világkrónikája, 1559. jelent meg; Heltai Gás
pár Magyar krónikája (1575.) Bonfini történeti mun
káját adja magyar átdolgozásban, kiegészítve a 
Jagellók történetével 1526-ig. Verancsics, Brutus 
Mihály és Forgách Ferencz, később Istvánffy Miklós 
latinul irták magyar történeti munkáikat. A XVI. 
szd. végén lépett fel az első jelentékeny magyar tör
ténetíró, Szamosközy István. A XVII. szd magyar 
nyelvű történeti művei közül fontosabbak Pethő Ger
gely 1618-ig terjedő krónikája és Szalárdi János 
siralmas krónikája; Kemény János, Bethlen Miklós 
emlékiratai, és Thököly Imre naplójegyzetei első 
termékei a fölvirágzó memoire-irodalomnak. A XVIII. 
szdban Spangár András és Kovács János jezsuiták 
folytatták Pethő krónikáját. Cserei Mihály históriája 
és Apor Péter Metamorphosisa, Károlyi Sándor ön-
életleirása és naplójegyzetei, Rákóczy F. franczia 
nyelven irt önéletrajza stb. nagy irodalmi értékű tör
ténelmi munkák. A század közepén és végén meg
jelent munkák többnyire latin nyelven írattak; ilye
nek Bél Mátyás, Pray művei, melyekben először ér
vényesül a levéltári kutatás, Katona nagy munkája, 
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mely hosszú időn át legbecsesebb kutforrásául szol
gált a történetirodalomnak. Budai Ézsaiás és Fe
renez műveivel (1804—7), Virág Benedek Magyar 
századaival és Horvát István dolgozataival kezdő
dik a tudományos értékű magyar történetírás. Fejér 
György, a Codex diplomaticus szerkesztője még a 
múlt századi történetírás utolsó képviselője, de egy
úttal Kaprinaival együtt első megindítója az oklevél
tárak kiadásának, mit Kemény József, Gévay Antal, 
Wenzel Gusztáv, Toldy Ferenez, Szilágyi Sándor, 
Thaly Kálmán, Fraknói Vilmos, s a legújabb nemze
dék számos tagja buzgón folytatott. A szabadság-
harcz előtti időre esik Jászay Pál és Gr. Teleki 
József irodalmi működése; ezek mellett már akkor 
feltűnt Horváth Mihály, ki az emigratio idején a ma
gyar történetírás legnépszerűbb művelője lett, to
vábbá a szigorú kritikai szellemű Szalay László. 
E kettőnek Magyarország történetéről irt nagy mű
veivel kezdődik a modern színvonalon álló, tulaj-
donképeni történetírás. Nagy Iván kitűnő és nagy 
családtani munkája fontos történelmi segédeszköz, 
Salamon Ferenez a történelmi kritika és eredeti 
felfogás becses termékeit tette közzé, Szabó Károly 
főleg a honfoglalás és a vezérek korából, Szilágyi 
^Sándor a XVI —XVII. századi erdélyi történelemből, 
Thaly Kálmán a II. Rákóczy Ferenez korából merí
tették sikeres munkásságok tárgyát. Fraknói Vilmos 
főleg Pázmány Péter, Bakócz Tamás, Hunyadi Má
tyás király életrajzát, Martinovics összeesküvésének 
történetét stb., Pauler Gyula a Wesselényi-össze
esküvés történetét irta meg, ujabban pedig az 
Árpádok korával foglalkozik. Különös lendületet vett 
történetírásunk a legutóbbi években, mert számos 
városi és megyei törvényhatóság, egyházi testület 
stb. megíratta v. megíratja történetét. Történeti fo
lyóirataink a Századok és a Történelmi Tár, mindket
tőt Szilágyi Sándor szerkeszti. A60-asévektől kezdve 
mindnagyobb lendületet vettek tört. segédtudomá
nyok is (az irodalmat 1. az illető tudományágaknál). 
A történetírás fejlesztésére élénkítő hatással van a 
M. T. Akadémia Történelmi Bizottságának (1. e.) s a 
Magyar Tört. Társulatnak (1. e.) munkássága. Fleg-
ler Sándor: A magyar történetírás története (1877.). 

Történelmi bizottság, a m. tud. Akadémia II. osz
tályának egyik szakbizottsága, alakíttatott 1855.; 
feladata a magyar történelem kútfőinek fölkeresése, 
gyűjtése, kiadása és földolgozása. Igen nagy számú 
kútfő- és feldolgozott munkát adott ki; van gazdag 
levéltára, főleg külföldi levéltárak magyar anyagá
nak másolataiból. 1893. évi költségelőirányzata 
13.136 frt. Elnökei Fraknói Vilmos és Szilágyi Sán

dor, előadója Fejérpataky László. 
Történelmi Társulat , m a g y a r , 1867. máj. 15. 

alakult Horváth Mihály és Ipolyi Arnold kezdemé
nyezésére a történelmi tudományok müvelésére. Első 
elnökei voltak gr. Mikó Imre miniszter, Horváth 
Mihály és Ipolyi, »Századok« ez. folyóirata Thaly 
Kálmán titkár szerkesztésében még abban a hónap
ban megindult; 1875 óta Szilágyi Sándor titkár szer
kesztésében jelenik meg s gazdag tárháza a törté
nelmi értekezéseknek. A társulat vidéki kiránduláso
kat is rendezett az ország különböző részeiben rejlő 
levéltári anyag felkutatására, 1885. orsz. kongres-

-susban gyüjté egybe a hazai történettudomány bú
várait. 1878. átvette a Tört. Tár ez. akadémiai fo
lyóirat kiadását, s 1884. megindította a Magy. Tört. 
életrajzok vállalatát. Egyéb kiadványai: A gróf 
Zichy család okmánytára, 5 köt. (1871 — 1888.) ; 

A Hazai Oklevéltár (1879.); Balassa Bálint költemé
nyei (1879.); Házi történelmünk emlékei, 2 kötet, 
(1888 — 93.) stb. Jelenlegi elnökei gr.Széchen Antal, 
Pulszky Ferenez és Thaly Kálmán, titkára Szilágyi 
Sándor. Tagjainak száma az alapitókon kivül az 
1600-at meghaladja. 
Történeti Emlékek, 1. Monumenta Hung. Hist. 
Történeti képcsarnok, az országos képtár máso

dik osztálya, melyben a magyar történeti képek, szob
rok, domborművek, grafikai lapok vannak elhelyezve. 
Két főrészből áll, az egyikbe a személyek, a másikba 
a tárgyak tartoznak. Alakíttatott 1884. 

Történeti múlt , 1. félmúlt. 
Történeti regény, 1. regény. 
Történeti szónoklat, azon költött beszédek, me

lyeket a történetírók (kül. Sallustius, Livius) a 
történeti személyek szájába adnak. 

Törtszám, oly szám, melynek egysége része egy 
más (eredeti) egységnek ; van: k ö z ö n s é g e s t ö r t , 
két egymás alá irt szám által (számláló és nevező)' 
jelzik, mely bármely egész szám lehet; t i z e d e s 
t ö r t (Le . ) ; l á n c z t ö r t (1. e.). 

Tortura (lat.), kínzás, eltorzitás, fintoritás. 
Törvény, oly általános érvényű tétel, mely bizo

nyos erők működésének meghatározására szolgál, 
így van a természet erőit irányozó t e r m é s z e t - t . 
továbbá az értelmes lények működését szabályozó 
sz a b a d s á g - t . , azaz olyan, mely szerint az aka
ratnak magát szabadon irányoznia kell. 

Törvény (lex), általában a souverain államhatal
mat kezelő közeg által kötelezőleg kinyilvánított 
legfőbb államakarat v. kötelező jogszabály. Alkot
mányunk értelmében azon irott jogszabály v. egyéb 
határozmány, melyet a törvényesen egybegyűlt or
szággyűlés, a horvát-szlavón autonómiára nézve 
pedig a tartománygyülés, a törvényes formák meg
tartása mellett hozott és a koronás király szentesi
tett; mely továbbá királyi pecséttel ellátva és kellő 
módon kihirdetve lett. Egész 1868-ig szokásban volt 
vmely orsz. gyűlésen hozott törvényeket együtte
sen terjeszteni a király elé és szentesítés után beve
zetéssel és záradékkal ellátva kihirdetni. Ez óta mind
egyik törvényt külön szentesitik és hirdetik ki. 
A kihirdetés az országos törvénytárban való közzé
tétel által történik és az igy történt kihirdetéstől 
számított 15 nap múlva kezdődik joghatálya, ha 
magában a törvényben más megállapítva nincs. 
1868 óta a szentesi tett t.-ekről évenkint gyűjteményt 
adnak ki. Ezen gyűjtemény az o r s z á g o s t.-tár, mely
nekszövege közhitelességü;az 1880: Lili. t.-cz. szerint 
a t.-tár kiadásának joga kizárólag az államot illeti 
(kivéve a magyarázatokkal és rendeletekkel bővített 
kiadásokat), ez gondoskodik arrói, hogy a nemzeti
ségek nyelvére is lefordíttassanak a t.-ek. 

Törvényczikk, a t.-tárba sorszámok szerint felvett 
egy-egy törvény. 
Törvényesités, a törvénytelen, azaz házasságon 

kivül született gyermekeknek a törvényesekkel való 
egyenjogúsítása. Ez történhetik: 1) a szülők utólagos 
házassága által, de erre megkívántatik, hogy a szü
letéskor a szülők házasságának bontó akadály ne 
állott legyen útjában; — 2) királyi kegyelem által, 
kéri az atya, ennek halála után az anya, esetleg a 
gyermek; benyújtják a kérvényt az árvaszékhez, ha 
kiskorúról van szó, különben a törvényszékhez, ezek 
a felek meghallgatása után a kérvényt az igazságügy-
minisztérium utján 0 Felsége elé terjesztik; — 
3) örökbefogadás által (1. e.). 
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Törvényes örökösödés, akkor van helye, ha az 
örökhagyó végrendelettel v. öröklési szerződéssel 
hagyatékáról nem intézkedett, v. ha annak intéz
kedése bármely oknál fogva hatályossá nem vált. 
Szüleik után első sorban a leszármazó törvényes 
gyermekeknek van öröklési joguk; a törvényes gyer
mekekkel egyenlő joguk van az utólagos házasság 

•v. kir. kegyelem által törvényesített gyermekeknek 
is. Leszármazókra nézve a vagyon eredetének nincs 
befolyása. A távolabbi leszármazók, pl. unokák szü
lőjük örökrészét együttesen kapják. Oldalrokonoknál 
1. oldalág. Szerzeményi vagyonban gyermekek nem 
létében a túlélő házastárs van öröklésre hivatva, 
•öröklött vagyonban csak akkor, ha sem felmenő, 
sem oldalági rokonok nincsenek; ha egyáltalán 
nincs bármely törvényes örökös, akkor a szent ko
ronát illeti az örökösödés joga. 

Törvényes osztályrész, azon része a hagyatéknak, 
mely a szükségörökösöknek okvetlenül hagyandó, 
.mert különben az ezt mellőző végintézkedés meg
támadható. L. szükségörökös. 

Törvényesség, 1) vmely cselekedetnek, jogügy
letnek v. jogállapotnak a törvényeknek és a törvényes 
formáknak megfelelő volta; — 2) a törvényes házas
ságból származó gyermek jogi minősítése. 
Törvényhatóság, municipiam, azon közjogi testü

letek, melyek saját területökre és tagjaikra hatósági 
jogokkal vannak felruházva és ezen jogaikból fo-
lyólag az önkormányzatot és az állami igazgatás 
közvetítését gyakorolják. Eredete a Szt István al
kotta várszerkezetig megy vissza, melyből fejlődött 
a XIII. szdban a vármegyei intézmény és a XV. szd 
óta egyes városok és kerületek kir. kiváltság alapján 
mint szab. kir. városok és szabad kerületek a várme
gyékhez hasonló törvényhatósági jogállást nyertek. 
A jelenlegi törvényhatóságok jogállását és hatás
körét az 1886 : XXI. t.-cz. szabályozta. Van összesen 

•63 vármegyei törvényhatóság és 25 törvényhatósági 
joggal felruházott város. Hatáskörük: 1) az önkor
mányzat; — 2) az állami közigazgatás közvetítése; 

. 3) egyéb közérdekű kérdések megvitatása; megálla
podásaikat egymással és a kormánynyal közölhetik; 
kérvényeiket közvetlenül a törvényhozás bármelyik 
házához felterjeszthetik, a kormánynyal közvetlenül 
érintkeznek; — 4) önkormányzati körüknek korlátai 
között szabályrendeleteket alkothatnak; — 5) a törvé
nyeket s kormányrendeleteket saját területökön magok 

: hajtják végre. Közegeik: a) a t ö r v é n y h a t ó s á g i bi
z o t t s á g , képviseli a törvényhatóságot; áll fele 
részben a törvényhatóság területén legtöbb egyenes 
államadót fizető állampolgárokból, felerészben a vá
lasztó közönség választottaiból; üléssel birnak ezen
kívül a törvényhatósági főtisztviselők. Nem lehet bi
zottsági tag: cc) aki nem magyar állampolgár, p) kis
korú, •(•) gondnokság, csőd v. büntetendő cselekmény 
miatt vád alatt áll, v. hivatal- v. szabadságvesztésre 
itéltelett,o)kiirniésolvasninem tud, í)ki még 1 év óta 
nem lakik a t. területén; tagjainak száma megyékben 
120-nál kevesebb, 600-nál több, városban 48-nál ke
vesebb és 400-nál több nem lehet; amott minden 

_250 lakosra esik egy tag; b) közgyűlés, elnöke a fő
ispán, tagjai a t.-i bizottság tagjai, ez képezi a t. bi
zottság működési terét; c) főispán, a végrehajtó hata
lom közege és mint ilyen ellenőrzi az állami közigaz
gatást ; d) közigazgatási bizottság (1. e.). A t. maga 

• állapítja meg az önkormányzat és a közigazgatás 
költségeit és gondoskodik a fedezetről, a jövő évi 

-költségvetést az őszi rendes közgyűlésen állapítja 

meg és okt. 31-ig a belügyminiszterhez felterjeszti 
a zárszámadást a tavaszi rendes közgyűlésen vizs
gálja meg, de ha a t. vmely a törvény által reá rótt 
kötelezettségetvonakodnék a költségvetésbe felvenni, 
a kormány a megfelelő összeg felvételét elrendelheti. 
Kötelessége a törvényeket és a kormányrendeleteket 
végrehajtani, ha azonban a kormányrendeletet tör
vénybe ütközőnek v. helyi viszonyok miatt alkal
mazhatónak nem találja, ez ellen felírhat a mi
nisztériumhoz, de ha ez ragaszkodik hozzá, rögtön 
végrehajtandó. A t. szabályrendeletei a törvénynyel 
v. érvényben levő kormányrendelettel ellenkezésben 
nem lehetnek, nem sérthetik a községek önkormány
zati jogait, a minisztériumnak jóváhagyás végett 
bemutatandók; ez látja el a bemutatási záradékkal; 
ezután kihirdettetnek és erre 30 nap múlva kezdődik 
joghatályuk. V á r o s i t. végrehajtó közege (az emii
tetteken kivül) a t a n á c s , ez vezeti a város gazda
sági ügyeit, gondoskodik a város vagyonának keze
léséről és hasznosításáról; tagjai: a polgármester, 
rendőrkapitány, tanácsnokok, főjegyző, főügyész; az 
elnökön kivül határozathozatalra két tag jelenléte 
szükséges. 

Törvényhatósági közutak, azok, melyeket a vár
megyék és az önálló törvényhatósági joggal felru
házott városok tartanak fenn; az előbbieknél az 
államépitészeti hivatalok, az utóbbiaknál a városi 
mérnökök végzik a műszaki teendőket. A t. k. kiadá
sainak fedezésére az útadó (1. e.), szolgál ; közigaz
gatását az 1890: I. t.-cz. szabályozza. 1891. a t. k. 
hossza 34.861.8 km., melyből 24.064.9 km. ki van 
épitve és 10.796 km. kiépítetlen. 

Törvényhatósági tisztviselő, a törvényhatóság 
szolgálatában álló hivatalnok; a vármegyeieket fel
osztják k ö z p o n t i a k r a és k ü l t i s z t v i s e l ő k r e . 
K ö z p o n t i a k : alispán, főjegyző, aljegyzők, tiszti 
fő- és alügyészek, árvaszéki elnök s ülnökök, főor
vos, főpénztárnok, ellenőr, főszámvevő esetleg al-
számvevők, levéltárnok, árvaszéki nyilvántartó, 
könyvvezető és állatorvos. K ü l t i s z t v i s e l ő k : a 
főszolgabíró, alszolgabiró, járási orvos és állatorvos, 
járási számvevő. Az a l i s p á n (1. e.), a f ő j e g y z ő és 
a l j e g y z ő k a jegyzőkönyveket vezetik, fogalmazói 
munkát végzik s a közgyűlésen a tárgyakat előad
ják; a t i s z t i ü g y é s z , a törvényhatóság jogtaná
csosa; véleményét oly ügyben, melyben a jogi szem
pont döntő, határozathozatal előtt mindig meg kell 
hallgatni; a f ő s z o l g a b í r ó a járás első tisztvise
lője, felügyel a hatósága alatti közegekre; rendszerint 
az alispántól veszi utasításait, külön pecsétje van. 
A városi törvényhatóság első tisztviselője a p o l g á r 
mes te r , hatásköre ugyanaz mint az alispáné. A 
t. t. közül némely állást a főispán kinevezés, má
sokat ellenben választás utján töltenek be. A főispán 
nevezi ki élethossziglan: a főorvost, rendőrkapi
tányt, számvevőket, levéltárnokot, árvaszéki nyil
vántartókat, könyvvezetőket, járási és kerületi or
vosokat, közigazgatási gyakornokokat, állatorvoso
kat, járási írnokokat, a segéd- és kezelő személyzetet; 
a többi tisztviselőt a közgyűlés választja 6 évre a 
kijelölő választmány három jelöltje közül. 
Törvényhatósági tudósítások, 1. országgyűlési 

tudósítások. 
Törvényhozás, az államhatalom azon működése, 

mely ly el az alkotmány által megszabott módon az ál
lam souverain akaratát kijelenti. Ez azonban a t.-nak 
csupán végczélja. Ma a t. alatt inkább a t.-i po l i 
t i k á t értik, mely annak vizsgálásával foglalkozik, 



TÖRVÉNYHOZÓ HATALOM TORZSZÜLÖTT T 
= = 1731 = = = = = 

hogy a nép, a terület összes viszonyainak tekintbevé-
telével mely intézkedés lesz legczélszerübb és egy
szersmind mely intézkedés természetes, szükségké-
peni folyománya a nép gazdasági, erkölcsi, műve
lődési állapotának. Használják a szót törvényhozó 
testület értelemben is. 

Törvényhozó hatalom, a végrehajtó és birói ha
talom mellett egyike az államhatalom három ágá
nak. Xálunk a t. h. kezelői a koronás király és az 
országgyűlés. 

Törvényhozó testület, ált. országgyűlés, kül. 
igy nevezték III. Napóleon alatt a franczia képviselő
házat. 

Törvényjavaslat , törvénytervezet, mely az ország
gyűlés bármelyik háza elé terjeszthető a végből, hogy 
a házszabályok értelmében letárgyalja s a két ház 
általi elfogadás után a korona jóváhagyása elé ter
jesztessék. T.-ot benyújtani joguk van nemcsak a 
minisztereknek, hanem a két ház minden tagjának. 
'Az országgyülésileg megszavazott t.-ot szentesítés 
végett a kormány terjeszti a korona elé. 

Törvénykezés (jurisdictio), az állami jogrend 
fentartásának az által való biztosítása, hogy az 
állam ép ugy az ellene, mint az egyes polgárok 
ellen irányzott egyéni jogsértések helyreállítását és 
megtorlását eszközli. Nevezik a t.-t még b í r á s k o 
d á s n a k , i g a z s á g - v . j o g s z o l g á l t a t á s n a k . 
Eszközli pedig az állam a t.-t birói hatalmánál fogva. 
Feltételei a t.-nek a bírósági szervezet és a bírósá
gokra nézve kötelező eljárási szabályok; ezek ismét 
kétfélék a szerint, amint a jog alkalmazására v. 
pedig az eljárás alapján hozott ítélet foganositására 
vonatkoznak. 

Törvénykezési szünet, juristitium, 1. e. 
Törvénykönyv, ált. törvények gyűjteménye, tör

vénytár, kül. codex, a jogélet egyes ágaiban (magán-, 
büntető-, keresk. stb. jog) érvényes szabályoknak a 
törvényhozó hatalom által kibocsátott rendszeres 
feldolgozása. Nálunk van büntető t. (1. büntető tör
vény) és kereskedelmi s váltó t. (1. e.) 

Törvénylátás , itélethozás, jogszolgáltatás. 
Törvénymagyarázat , a törvényt alkalmazónak 

azon szellemi működése, melylyel a törvény értelmét 
megállapítani iparkodik. Erre tulajdonképen csakis 
a törvényhozó maga volna hivatva, a midőn a t. 
törvény erejével bír. A t.-nak kétféle eszköze van, 
1) a törvény szavai (u. n. nyelvtani magyarázat) és 
2) azon alapelvek, melyek a törvényhozót akarata 
nyilvánításánál vezérelték (u. n. logikai magyará
zat), amaz a törvény szavaiból, emez pedig a tör
vényhozó gondolatából indul ki. Ehhez járul még 
a h a s o n s z e r ü s é g (analógia), mely a törvénynek 
egy másik hasonló esetére vonatkozó rendelkezésé
ből következtet a törvényhozó valószínű akaratára. 

Törvényszék, első folyamodásu társas bíróság. 
Hármas tanácsban hozza ítéleteit. ítél nálunk ál
talában azon ügyekben, melyeknél a kereset összege 
500 frtnál több, továbbá mint birtokbiróság, hagya
téki és váltóbiróság. Nálunk a t.-nél az előadói rend
szer van elfogadva, azaz az ügyeket kiosztják az 
egyes előadó bíráknak, akik a tanácsban az ügyet 
előadják; kereskedelmi ügyekben a tanács egyik 
tagja a kereskedők köréből kinevezett ülnök. Van 
Fiúméval összesen 66 törvényszékünk. 
Törvénytár , 1. corpus juris és törvény. 
Törvénytelen gyermek, a házasságon kívül szü

letett gyermek anyja nevét viseli. Ez után örökösö
dési joga van. 

Törvény tudomány, jogtudomány, 1. e. 
Tory és Whig (ang., tori és uig), ama két nagy 

párt neve, mely 1700 óta szerepel az angol közélet
ben s a parlamenti rendszernek megfelelően időnkint 
felváltja egymást az állam vezetésében. Az elnevezés 
a XVII. század polgárháborúiból származik ; a király
párti nemes urak toryknak nevezték magokat s 
mindenkit, a ki később az udvari törekvéseket elle
nezte, »whig« gúnynévvel illettek, 1846-ig a két nagy 
pártot hivatalosan igy nevezték ; azóta, de főleg az 
1867. parlamenti reform óta a névnek már csak tör
téneti a jelentősége. Helyére a toryknál a conservativ, 
a whigeknél a szabadelvű név lépett. 

Torzkép, karikatúra, vmely tárgy v. alak oly képe, 
melyben a jellemző tulajdonságok annyira tul vannak 
hajtva, hogy a kép a szemlélőre nevetséges benyo
mást tesz. 

Torzképződmények, torzszülöttek, az ébrén)' meg
betegedései folytán fejlődnek, többnyire egészséges 
anyáknál, néha lökés v. betegségek után; tévesen lelki 
behatásokra vezették vissza fejlődésüket. 1) K e t t ő s 
t. a fejek, mell, has, végtagok stb. összenövésével. 
— 2) E g y s z e r ű t. életfontosságú szervek hiányos 
v. feles számú kifejlődésével, rendellenes elhelye
zésével. — 3) É l e t k é p e s t. az ajkak (nyulajk), a 
szájpad (farkastorok), szivárványhártya (coloboma) 
hasadásával, egy fül v. egyéb nélkülözhető szervek 
hiányzásával. — A növényi t., a változatoktól több
nyire nehezen különböztethetők meg; ilyenek: telt 
virágok, a virágok átváltozása lombrügyekké, stb. 
— A t.-kel foglalkozó tan a t e r a t o l o g i a . 
Torzonborz, borzas, bozontos. 
Törzs, 1) vmely anyagnak nagyobb kiterjedésű, 

vastag darabja; — 2) élőfánál ennek azon része, 
mely a szétágazó gyökerektől a koronáig terjed; — 
3) hadcsapatnál nagyobb számú főtiszt a vezénylet
tel járó teendők végzésére. 

Torzsa, község Bács-Bodrog m., 3547 lak. 
Törzsbetét, a hitelszövetkezetbe való belépés al

kalmával egyszersmindenkorra fizetendő összeg. 
Törzsek, a magyar nemzet ázsiai hazájában 7 

törzsre volt felosztva; bíborban szül. Konstantin a 
törzseket igy sorolja fel: Nyék, Megyer, Kürt-gyarmat 
Tarján, Jenő, Kara és Kaza. Ezekhez csatlakoztak 
nyolczadikul a khazaroktól elszakadt kabarok. A 
törzsek külön törzsfők, vezérek alatt állottak s egy
mástól függetlenül, külön önkormányzati jogokkal 
birtak. Ez önállóságot nagyrészt megtartották Ár
pád fővezérré választása után is, és csak Szent-
István alatt olvadt fel teljesen a t ö r z s s z e r k e z e t 
a monarchiái államformában. 

Törzskönyvek, k ö z ú t i , az állami és törvényha
tósági közutaknak, ezek műtárgyainak és egyéb 
tartozékainak előtüntetése és nyilvántartása végett 
szerkesztett okmányok, melyek műleírásból és tér
képből (helyszínrajzból) állanak. A t. hitelesítését az 
illetékes közigazgatási bizottság teljesiti. 1890 : I. 
t.-cz. 67—69 §§.1892.71.871.sz.keresk.miniszt.kör
rendelet. 

Törzsrészvény, a részvénytársulat alaptőkéjének 
egy része, melyet igy neveznek, ha ugyanazon tár
saság e l s ő b b s é g i r é s z v é n y e k e t (1. elsőbbségek) 
is kibocsátott. 

Törzsszámok, 1. prim-számok. 
Törzsszerkezet, 1. törzsek. 
Törzstiszt, az őrnagy, alezredes és ezredes. 
Törzsvagyon, alaptőke (1. e.) 
Torzszülött , 1. torzképződmények. 
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Tosa (Toccia), folyó Felső-Olaszországban, a híres 
T. vízesést alkotja (150 m. magas, 25 m. széles), 
-a Lago Maggiore-ba folyik. 

Tóság, tavas vidék. 
Toscana, 1859-ig nagyherczegség, jelenleg közép

olaszországi tartomány, ter. 24.053 km2, 2,274.191 
lak. Fővárosa Flórencz. Az ó-korban Tyrrhenia, 
Etruria, Tuscia, a longobardoktól 774. Nagy Károly 
foglalta el, ez idő óta herczegek és őrgrófok álltak 
•élén ; Matild őrgrófné a szentszéknek adományozta 
1115. Időközben Flórencz vált a Medicik (1. e.) alatt 
T. legkiválóbb városává, Cosimo Medici-t a pápa 
T. nagyherczegévé nevezte ki, az utolsó Medici ki
haltával Mária Terézia magyar királyné férje, 
Ferencz császár kapta birtokul, őt követte a nagy-
herczegségben fia, Lipót (ÍI. mint magyar király), 
ennek fiát, III. Ferdinándot elűzték s országát Etruria 
királyság néven pármai Lajos kapta, 1814. Ferdinánd 
visszatért, II. Lipót alatt 1849. forradalom ; 1859. T. 
Sardiniával egyesült, 1860. Olaszországba keb-
leztetett. 

Toscanai tenger, 1. tyrrheni tenger. 
Tősgyökeres, ősi eredetű, nem , korcs származású, 

hamisítatlan. 
Tosto (ol.), gyorsan, sietve. 
Tostoe, ezüstpénz Portugálban = lOOreal = 27kr. 
Toston, mexicoi ezüstpénz = 1 frt 25 kr. 
Tőszó, 1. szó. 
Tótágast állni, fejtetőre állni s a lábakat az ég 

felé tartani. 
Totális (lat.), teljes, összes; t . - t a s , teljesség, 

összeség; t . - t e r , teljesen, egészen. 
Totalisateur (francz., -zátőr), versenyeknél hiva

talos iroda fogadásokra, a kölcsönösségen alapszik, 
mert az összes betéteket a tét arányában szétosztják 
a nyerők közt, levonva bizonyos százalékot a keze
lésért s a hol adó van a t.-re kivetve, az adót. Min
denki tehet egy v. több lóra egész közvetlenül a 
futam megkezdéséig; a nyereség közvetlenül a ver
seny után fizettetik ki a tét-jegy visszaszolgáltatása 
fejében. A t. a szerencsejátékok közé tartozik s 
•sokan a közerkölcsiség érdekében eltiltását sürgetik. 

Tót-Aradácz, község Torontál m., 2241 lak. 
Tót-Bánhegyes, község Csanád m., 4823 lak. 
Totem, az indiár.főnökök jegyei okmányokon alá

írás helyett, többnyire állatképek. 
Tótfalu, község Pest m., 2260 lak. 
Tóth, 1) A l a d á r , orsz. képv., szül. 1851. decz. 6. 

"Székesfehérvárott; Bécsben és Bpesten végezte a jo
got, mint tiszt részt vett 1878. a herczegovinai had
járatban, 1881. fehérmegyei aljegyző, 1883. tiszt, 
főjegyző, 1892. orsz. képviselő; — 2) Béla, iró, 
Kálmán, a költő fia, szül. 1857. okt. 20. Bpesten; 
a gymnasiumot elvégezve, az egyetemen természet
rajzi és orvosi tanulmányokat tett, beutazta Bulgá
riát, Macedóniát, Görögországot, Egyiptomot, 1877. 
tagja volt az egyet, ifjúság küldöttségének, mely 
Konstantinápolyban Abdul-Kerim basának díszkar-
<dot adott át. Korán hirlapiró lett. Első műve 15 éves 
korában jelent meg (János barát, verses elbeszélés 
1873.); további művei: Konstantinápolyi emlékek 
(1877.), Tollhegygyei (tárczák 1882.), Török histó
riák (1877.), Tárczalevelek (1892.). Számos regényt 
stb. fordított olaszból és francziából; — 3) Ede, 
jeles népszínműíró, szül. 1844. okt. 14. Putnokon, 
•előbb kereskedősegéd, majd vándorszínész, sok nél-
tkülözéssel küzdött, míg 1873. a »Falu roszsza* egy
szerre hires emberré tette; f 1876. febr. 26. Bpesten. 

Többi darabja: »A kintornás család«, >A toloncz«, 
"Névtelen hősök« ez. operaszöveg stb. Költeményeket 
is irt; •— 4) Elek, főrendiházi tag, sz. 1827., okleve
les ügyvéd, 1850. debreczeni főállamügyészi fogal
mazó, 1854. szatmármegyei államügyész, 1857. 
nagyváradi országos tszki tanácsos, 1859. u. o. fő-
tszki előadó, 1861. debreczeni, 1864. pesti váltótszki 
biró, 1869. pesti táblai biró, 1870. pesti váltótszki 
elnök, 1872. legfőbb it. széki biró, 1876. budapesti 
keresk. és váltótszki elnök, 1880. bpesti táblai ta
nácselnök, 1890. nyugdíjba lépett s ekkor a Szent 
István rend kiskeresztjét kapta, 1892. decz. főrendi
házi tag; — 5) E n d r e , költő, szül. 1824. Szabolcs
ban; t 1885. Vattán. Lyrai költeményeket (»Zengő 
bokor«, »Ujabb költemények«, »Harangvirágok«, 
stb. gyűjtemények) és »Angyal Bandi" ez. költői 
beszélyt (1856.) irt; — 6) Ernő , orsz. képv., szül. 
1853. decz. 13. Kun-Szt-Mártonban. Jogot végzett, 
ügyvéd, 1884 óta orsz. képviselő; — 7) I s t v á n , 
szobrász, szül. 1861. nov. 9. Szombathelyen. Fő
művei: A haldokló harezos, Bacchánsnő; — 8) Já
nos , orsz. képv., szül. 1864. Turkeviben. Jogot vég
zett. 1892. orsz. képviselő; — 9) József , kiváló 
színész, szül. 1823. jul. 5. Szentesen, 1850. a nem
zeti szinház tagja, hol a cselszövő és jellemszerepek
ben első helyet vívott ki magának; f 1870. márcz. 1. 
Színmüveket is fordított (Shakespearetől, Hebbeltől 
stb.); — 10) Ká lmán , kiváló lyrikus és szinmüiró, 
szül. 1831. márcz. 30. Baján, 1851-től Pesten élt 
mint iró, 1860. alapította a "Bolond Miska* ez. élcz-
lapot, 1863. a "Fővárosi Lapok«-at, 1865-től szü
lővárosának orsz. képviselője; f 1881. febr. 3. Bu
dapesten. Népdalai, szerelmi és hazafias költeményei, 
vmint politikai szatírái (»Kipfelhauser versei*) nagy 
népszerűségre jutottak. A színpadon »Egy királyné* 
ez. színművel s »Xők az alkotmányban« és »A király 
házasodik« ez. vígjátékokkal aratott sikert. L. Vad-
nai K, T. K. emlékezete, Kisf.-Társ. Évi. XVII. köt.; 
— 11) K á l m á n (Könyves), Mihály fia, szül. 1837. 
szept. 8. Debreczenben; ref. lelkészi pályára készült, 
Debreczenben, Utrechtben, Parisban és Londonban 
tanult, 1863. kun-szt-miklósi, 1866. laczházai, 1883. 
debreczeni lelkész. Igen sokoldalú iróí tevékenységet 
fejt ki. Irt elbeszéléseket, ismeretterjesztő, egyházi 
czikkeket, egyházi beszédeket stb. Nagyon elterjed
tek Smilesnek és Tissandiernek általa a magyar vi
szonyok szerint átdolgozott művei (Jellem, Önsegély, 
Takarékosság, A tudomány vértanúi, A munka baj
nokai, A kötelesség);— 12) L á s z l ó , a nagykani
zsai tszk elnöke, szül. 1844. szept. 5. Karádon, 
Somogy m., 1873. ügyvédi oklevelet nyert Bpesten, 
1868. veszprémmegyei tszki joggyakornok, 1870. 
pápai járási szolgabíró, 1872. u. o. aljárásbiró, 1883. 
veszprémi tszki biró, 1889. bpesti táblai kisegítő, 
1891. győri táblai biró, majd a nagykanizsai tszk 
elnöke; — 13) L á s z l ó (ungvárnémeti), költő, szül. 
1788. febr. 17. Kis-Tokajon (Borsod m.), orvosi pá
lyára készült; f 1820. szept. 2. Költeményeit s 
»Nárczisz« ez. szomorujátékát 1816., görög nyelvű 
költeményeit 1818. adta ki; — 14) L ő r i n c z , curiai 
tanácselnök, iró és költő, szül. 1814. decz. 17. Ko
máromban; jogtudor, 1848. orsz. képv., majd ig. 
min. elnöki titkár, 1861. Pest-Pilis-Solt megyei árva
széki elnök, 1865/8. orsz. képviselő, 1867. ig. min. 
miniszteri tanácsos, 1869. curiai semmitőszéki biró, 
1883. curiai tanácselnök, 1830 óta igen élénk és 
sokoldalú irói tevékenységet fejt ki; irt elbeszélést, 
költeményt, drámai műveket (Hunyadi László 100 
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arany jutalmat nyert), számos jogtud. munkát (Ügy
védi reform 100 aranyos dijat nyert), röpiratot, hír
lapi czikket, fordított színmüveket s tud. munkákat 
angolból és francziából. A m. tud. Akadémiának 
1836. lev., 1858. rendes, a Kisfaludy- és Petőfi-társa
ság tagja, a Ferencz József rend középkeresztese; — 
15) M i h á l y (Könyves), debreczeni reform, lelkész, 
szül. 1809. nov. 30. Debreczenben; papi pályára 
lépvén 1836-ig debreczeni káplán. Egyházi szónok
latai oly nagy hatást tettek, hogy ez évben debre
czeni pappá választották; népszerűsége annyira 
fokozódott, hogy mikor prédikált, a nagy templom 
is szűk volt a roppant hallgatóság számára. 1849. 
hazafias szónoklataival buzdította a népet s a deb
reczeni nemzetőrséggel több csatában vett részt. 
A szabadságharcz után elfogták s hadi törvényszék 
elé állították, mely visszaadta volna szabadságát, 
ha beszédeit ünnepélyesen visszavonja. O azonban 
megtagadta ezt, mire halálra Ítéltetett, mely 20 évi 
fogságra lőn átváltoztatva. 73/a évet töltött vason 
Olmüczben és Josephstadtban, 1856. kegyelmet 
nyert, de eltiltatott az egyházi v. tanári hivataltól 
s noha számos község papjává választotta, sehol 
sem fogadhatta el a lelkészi állást. 1860. jul. 1. 
azonban visszahelyeztetett a debreczeni papságba, 
de nem fogadta el, hanem átengedte az állást Balogh 
Péter püspöknek, hogy ez székhelyén, Debreczenben 
lakhassák; 1863—71. karczagi, akkor s azóta, Ba
logh Péter halálával, debreczeni lelkész. Egyházi be
szédei részben nyomtatásban is megjelentek; — 
16) V i l m o s , a cs. és kir. közös legfőbb számszék 
elnöke, a Lipót-rend nagykeresztese, titkos tanácsos, 
szül. 1832. máj. 28. Jogot végzett, 1861. képviselő, 
1867. belügymin. osztálytanácsos, később államtit
kár, 1871—73. belügyminiszter, 1879 óta a közös 
számszék elnöke. 

Tóti Dorka, boszorkány a »Peleskei nótárius «-ban. 
Totilas, a keleti gótok királya, 541—552. Itáliát 

elfoglalta a keletrómaiktól, 552. elesett Taginánál. 
Tót-Keszi, község Tolna m., 1820 lak. 
Tót-Komlós, község Békés m., 9636 lak. Határán 

a Szárazár kigyódzik. 
Tót leány (A), népszínmű Almási B. T. (1881.) 
Totleben (Todleben) Ede J a n o v i c s gróf, orosz 

tábornok, szül. 1817. febr. 4. Mitauban, 1854—55. 
Szebasztopolt védte, 1877. Bulgáriába hivták Plevna 
ostromának vezetésére; mikor a vár orosz kézre ju-
tqtt, grófi rangot nyert, f 1884. jul. 1. »Szebasztopol 
védelme « ez. művet irt. 

Tót-Megyer, község Nyitra m., 2919 lak. 
Tót nyelv és irodalom. A t. nye lv , a csehnek 

dialektusa s a cseh volt a legújabb időkig a tótok 
irodalmi nyelve is. Maczay S. 1718. tette meg az 
első kísérletet arra, hogy a t. nyelvet irodalmi 
nyelvvé emelje. Nagyobb sikerrel járt Bernolák Antal 
(1762—1813.), Holly János (1785-1849. , »Sva-
topluk« ez. eposz), Kollár János (1. e.), Sztur (a 
»Slovenské Noviny« szerkesztője), Húrban M. József 
(a »Nitra« almanach kiadója), Sládkovics András 
(>Detván«, ford. Goldberger Miklós, Bpest, 1891.) 
stb. munkálkodása. A t. nyelvtant tudományos alapon 
Hattala és Viktória alapították meg. Ujabb költők: 
Trokau J., Schkultety stb. 1863. alakult a »Matica 
Slovenska« nevű irodalmi társaság, 1869. a Szt.-
Adalbert-egylet s gazdag könyvtár és nyomda is lé
tesült Turócz-Szt-Mártonban, L. Czambel Samu, T. 
hangtan, Egyetemes Philol. Közlöny, IV. évf. 1880., 
Glosz L., T. nyelvtan, Loos József, Magyar, német 

és t. szótár, I —III. rész, Bpest, 1869 — 71., Gáspár 
Imre, Hazánk tót népe, Bpest, 1870. (számos mutat
ványnyal). 

Tótok hazánkban. A magyarországi szlovének v. 
tótok csak igen kis részben tekinthetők Szvatopluk 
szlávjai maradványainak, minthogy a honfoglalás
kor itt talált szláv lakosság nagyobbrészt beolvadt 
a magyarságba. A mai tótság legnagyobb része a. 
XV. szdban bevándorolt csehek és morvák iva
déka ; később is, főleg a csehországi ellenreformá-
czió alatt ujabb letelepedőkkel gyarapodtak és Po
zsonytól kezdve Szepesig és Sárosig lassanként be
népesítek az ország felvidéki vármegyéit. Trencsén, 
Árva, Zólyom és Liptó megyékben a tót lakosság a. 
túlnyomó; Turócz, Bars, Nyitra, Hont, Gömör, Sze-
pes, Sáros és Abauj megyékben többséget, Pozsony
ban és Nógrádban nagy számot tesz. A törökök ki
űzése után Borsodban, Szabolcsban, Békésben, Pest-
Pilis-Solt vmegyékben is nagy telepet létesítettek. 
A tótok többsége katholikus, a többiek az ágostai-
evang. vallás hivei. Számuk az 1890. népszámlá
lás szerint a magyar birodalomban 1,910.279 vagyis 
az egész lakosság H'oi°/o-ka; magában az anyaor
szágban 1,896.641 v. 12'53»/o. 

Tótország, 1. Horvát-S_zlavonország. 
Tót-Pelsőcz, község Zólyom m., 3292 lak. 
Tót-Próna, község Turócz m., 1128 lak. 
Tótsáfrány, saíílor (1. e.) 
Tót-Sóvár, község Sáros m., 1420 lak. 
Tót-Szerdahely, község Zala m., 1531 lak. 
Totum (lat.), az egész, ellentétben részeivel; t. 

fartum, mindenes. 
Tót-Várad, község Arad m., 1553 lak. Hajdan erős . 

vára volt, mely a helység felett meredek szikla
hegyen állott; ma alapromjait is bozót fedi. 

Tót-Vázsony, község Veszprém m., 2019 lak. 
Toujours (francz., tuzsur), mindig, mindenkor. 
Tóul, város Meurtheet-Moselle franczia departe-

mentben a Mosel m., 8000 lak. Erős vár. 
Toulon (tulón), megerősített város Var franczia 

departementben, a Földközi tenger m., 70.000 lak. 
Francziaország fő hadi kikötője, kereskedelmi kikötő, 
erődök, arzenál; régebben gályarabok büntető helye. -
Élénk ipar és kereskedelem. 

Toulouse (tulűz, a római Tolosa), Felső-Garonne 
franczia departement főhelye, a Garonne m., 148.000 
lak. Egyetem, múzeum, katonai iskola, akadémiák, 
csillagda, füvészkert, érsekség. Elénk ipar és keresk.; . 
régi székesegyházak. 

Toupet (francz., tupé), felfésült hajcsomó. 
Touque (francz., tuk), francz. K.-Indiában = 1700 kg. 
Tour (francz., tur), fordulat; forduló (tánezban); 

sor (közszolgálatban); ut (főleg oda menet, ellentéte 
ret. visszajövet); t .-ista, 1. turista. 

Touraine (túrén), régi franczia tartomány, melyből 
a jelenlegi Indre-et-Loire departement alakult. Fő
helye Tours. 

Tourcoing (turkoén), város Nord franczia departe
mentben 58.000 lak. Igen élénk gyapjú-, gyapot- és 
lenipar, gépgyárak. 
Tournai (turné, vlémDoornick), város Hainaut belga 

tartományban, a Schelde mellett, 37.000 lak. Püspök
ség, vár; élénk keresk. és ipar (szőnyeg, fayence). 
A római Turris Nerviorum (Tornacum), a meroving, 
királyok székhelye. 

Tournant-olaj , az olajbogyóból nyert sűrű, zava
ros és avas olaj, a török sapkák és kendők veres fes- -
tekének készítésénél használják. 
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Tournée (francz., turné), körutazás. 
Tournefort (turnfór) J ó z s e f P i t t o n , franczia 

totanikus, szül. 1656. jun. 5. Aixben, 1683. tanár 
Parisban, később orvos-tanár; f 1708. nov. 28. Paris
ban. Linné előtt ő foglalkozott legbehatóbban a növé
nyek rendszerbe osztásával. Szakműveket irt. 

Tourniquet (turniké), 1) érnyomó, sebészi eszköz 
az erek leszorítására vérzéseknél ; legegyszerűbb a 
Petit Bell-féle érszoritó, melynél egy csatos galandon 
megerősített s az ütérre irányozott labda csavar
készülék által tetszés szerint leszorítható; ujabb 
időben az Esmarch-pólya a gyakorlat teréről leszorí
totta ; — 2) forgatható sorompó gyalogjárókon, nyil
vános épület előtt. 

Tournure (francz., turnűr), ügyes testmozgás; a 
női ruházat egy része, 1. cul de Paris. 

Tours (túr), Indre-et-Loire franczia departement 
főhelye, a Loire m., 60.000 lak. Múzeum, érsekség, 
gót. székesegyház, élénk kereskedelem, posztó- és 
selyemgyártás (Gros de T.), 1870. szept. 11. —decz. 
10. a franczia kormány székhelye. 
Tous le trois (francz., tu lé troi), a tarokjátékban 

a három honneur (skiz, pagát, huszonegyes). 
Toussaint-Langenscheidt-féle tanmód, oktató 

levelek idegen nyelveknek magánszorgalomból való 
megtanulására, megalapították T o u s s a i n t (tuszen) 
Károly (t 1877. Berlin) és L a n g e n s c h e i d t Gusztáv 
(szül. 1832.). 

Tout (francz., tu), egész, minden. 
Tout comme chez nous (tu kom sé nu), egészen 

ugy, mint minálunk. 
Továbbító üzlet, szállítmányozási üzlet. 
Tovar, kereskedelmi súlymérték Szerbiában = 

100 oka = 1281 kg. 
Tovarisova, község Bács-Bodrog m,, 3746 lak. 
Tovarnik, 1) 1043 lak.; — 2) 2272 lak. Mindkettő 

Szerem megyében. 
Tóváros (Tata-T.), község Komárom m., 4257 lak. 

Tata község közvetlen közelében. Tata és Tóváros 
között van a Nagy-tó. Ebbe ömlenek a környék viz-
erei, de saját forrásai is vannak (1. még Tata). 
Tövis, tüske (1. e.). 

• Tövis, község Alsó-Fehér m., 1448 lak., r. kath. 
temploma egyike a szent-imrei győzelem emlékére 
1442. Hunyadi János által emelt négy templomnak. 
Tövises disznó, !. tüskés disznó. 
Tow (ang., tó), szösz; t. fona l , lenszöszből készí

tett fonal. 
Tower (taur = torony), vár Londonban, 1078. 

Hódító Vilmos épitteté, királyi vár, államfogház és 
vesztőhely volt, most történeti múzeum. 

Town (ang., taun), város. 
Toxikaemia (gör.), vérmérgezés. 
Toxikológia (gör.), méregtan. 
Toxonesis (gör.), méreg által okozott betegség. 
Tőzeg, legfiatalabb képzó'désű ásványi szén, ren

desen mocsarak fenekén képződik a víz alá került 
vízi növényfélék, mohok elkorhadása folytán, szine 
barnás-vörös egészen fekete; tartalmaz egészen 
60°/o'ig szenet, 6°/o hydrogént, 33%, oxygént, kevés 
nitrogént s földesanyagokat. A t.-et tégla alakban 
vágva s esetleg sajtolva s szárítva hozzák a keres
kedésbe. Silányabb minőségű tüzelőanyag. Néhol, 
t. dús vidékeken szenitik is a t.-et éppen ugy mint 
a fát. 

Tőzegföld, igy nevezik a tőzegnek természetben 
előforduló tömegét, minthogy igen gyakran egészen 
földes kinézésű. 

Tőzegláp, tőzegtartalmu, posványos, korhadásban 
álló mocsár; hazánkban nagyobb kiterjedésben for
dul elő, kiaknáztatik a Hanságban és a Balaton 
mellékén Somogy megyében. 

Tőzike v. k a k u k v i r á g , leucojum, növény az 
amaryllisfélék rendjéből. A l. vernum, fehér, már-
cziusban, a l. aesiivum, máj.—júniusban, a l. autum-
nale, őszkor, a l. roseum, Korzikán, tavaszszal 
virító kerti növény. 

Tőzsde (börse), 1. áru- és értéktőzsde. 
Tőzsdebiróság, a tőzsdetanács köréből választott 

bíróság, mely előtt nemcsak tőzsdei ügyletből szár
mazó, hanem más kereskedelmi per is tárgyalható, 
ha a felek a t.-ot előre kikötötték. 

Tőzsdebiztos, állami közeg, ki a tőzsde felett a 
közvetlen állami felügyeletet gyakorolja, jelen var* 
a tőzsdetanács ülésein, tőzsdei jegyzések megálla
pításánál stb. A bpesti tőzsdén a kereskedelmi mi
nisztérium két főbb tisztv. végzi a t.-i teendőket. 

Tőzsdei árfolyam, 1. árfolyam. 
Tőzsdei árjegyzék, a tőzsdén forgalomba kerülő 

áruk (értékpapírok stb.) árfolyamának jegyzéke; van 
h i v a t a l o s t. á., mely azon áruk árfolyamát tar
talmazza, melyek hivatalos árjegyzését a tőzsde
tanács engedélyezi és vita esetén a bírói határozat 
alapjául szolgál. Ellentéte a m a g á n - á r f o l y a m l a p , 
melyet bankárok v. tőzsdei ügynökök tesznek közzé. 

Tőzsdei jegyzés , 1. jegyzés. 
Tőzsdei jelentés , a tőzsdei forgalom lefolyásáról a 

lapokban közé tett tudósítás. 
Tőzsdejáték, tőzsdei üzérkedés nyerészkedés czél-

jából. 
Tőzsdekötés, 1) a tőzsdei szokások szerint a tőzs

dén létrejött ügylet; — 2) az értékpapír azon leg
kisebb mennyisége, mely tőzsdei forgalom tárgya 
lehet (1. kötés). 

Tőzsdelátogató, tőzsdetag (1. e.). 
Tőzsdenap, melyen a tőzsde helyisége nyitva vara 

és ott a tőzsdetagok megjelenhetnek; a bpesti áru-
és értéktőzsdén a vasár- és ünnepnapokat, vmint a 
zsidó engesztelő napot kivéve, mindennap van hiva
talos tőzsdei forgalom. 

Tőzsdetag, kinek a tőzsde évi dij lefizetése ellené
ben megengedi, hogy a tőzsdét látogathassa. Vagyon-
jogilag nem önálló, csődben levő v. büntető Ítélet 
folytán polgári jogai gyakorlásától felfüggesztett 
egyén t. nem lehet. 

Tőzsdetanács, a tőzsde elöljárósága; a tőzsdei 
tagok közgyűlése választja 3 évre; a t. a tőzsde 
összes belügyeiben határoz és felügyel arra, hogy a. 
tőzsde szabályait a tőzsdetagok megtartsák. 

Tőzsdeügylet az, melyet a tőzsdei forgalmat képező 
árukra nézve tőzsdetagok a tőzsdei szokványokra 
való hivatkozással, rendszerint a tőzsdeügynök köz
vetítésével kötnek. 

Tőzsdeügynök, tőzsdei ügylet közvetítésével fog
lalkozó egyén. Van j o g o s í t o t t t.-ü., hivatalosan 
kinevezett egyén, kit működése megkezdése előtt a 
tőzsdei elöljáróság meghiteltet arra, hogy kötelessé
gét lelkiismeretesen teljesiti; saját számlájára ügyle
tet kötnie nem szabad, megbízóinak biztonsága érde
kében a felek neveit kölcsönösen tudatni v. legalább 
az ügylet megkötése előtt a kellő fedezetről gondos
kodni köteles. A jogosított t.-ü.-ök közreműködésé
vel állapítják meg a hivatalos jegyzést. A n e m j o g o -
s i t o t t t.-ü. szintén közvetít ügyletet, de ezt saját 
számlájára teszi és csak is személyesen felelős a 
feleknek. 
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Tőzsdezárlat, azon időpont, a mikor a hivatalos 

tőzsdei forgalmat megszüntetik; nálunk ez d. u. 
2 órakor történik. 

Trab (ném.), ügetés, ügető hajtás v. járás. 
Trabalis (lat.), 1) gerendához tartozó; — 2) geren-

daszerü; nagy, erős. 
Trabant, drabant (1. e.); t. t e s t ő r s é g , az osztrák 

testőrség egyik osztálya; mellékbolygó. 
Trabes v. trabs (lat.), gerenda. 
Trace (francz., trasz), nyom, ut, vasútnak, kitűzött 

vonala; t r a c i r o z n i , nyomjelezni. 
Trachea (gör.), légcső. 
Tracheotomia (gör.), légcsőmetszés. 
Trachoma, 1. szemcsés kötőhártyalob. 
Trachyt, jegeczes kőzet; alkatrészei többnyire 

különböző földpátok (kül. sanidin), szarufényle, 
augit, csillám; némelykor kvarcztartalmu (quarczt. 
liparittal, felsites rhyolithtal és tr. porphyr, dolomit), 
máskor kvarcztól mentes (sanidintr., sanidil), üveg
szem mint tr. szurokkő, obsidian, gyöngykő, horzskő. 
Fiatal vulkanikus kőzetek a harmadkorból a jelenig 
szürkésfehér, sárgás, barnavörös v. feketés, homá
lyos, tömött v. porhanyós, többnyire durva tapintatu 
alapanyaggal,különálló kupola- v. dombszerühegyek, 
néha menetek alakjában, hazánkban, Olaszország
ban, a görög és kanári szigeteken és az Andes hsgben. 
Törmelékkó'zetek: conglomeratok, brecciák, tuffok. 
A tr.-ot építőanyagul, malomkövekhez (malomkő-
porphyr), tűzálló falzatokhoz, czementhez hasz
nálják. 

Tractabilis (lat.), simulékony, könnyen kezelhető. 
Tractálni (lat.), ellátni, tárgyalni, megvendégelni. 
Tractamentum (lat.), bánásmód ; vendégség ; ka

tonai zsold. 
Tractatkikötő, a külföldi kereskedelem számára 

szerződésileg megnyitott kikötő Khinában. 
Tractatus (lat.), szerződés ; értekezés, röpirat. 
Tractura (lat.), az orgona billentyűzete. 
Tractus (lat.), 1) esperességi kerület, innen tr.-alis 

gyűlés, kerületi gyűlés; — 2) épületszakasz; csa
torna, tr. alimentarius, emésztő csatorna; — 3) 
kath. gyászének; régen vontatottan énekelték s innen 
a neve (t. = elnyújtott, vontatott), ma a pap csak 
olvassa. 

Trade dollár, 1. dollár. 
Trader (ang., tréder), kereskedő, kül. a Hudsonöböl-

társaság prémkereskedője. 
'Trades Unions (ang., trédjunjönsz), 1. munkásszö
vetkezet. 

Traditio (lat.), hagyomány (1. e.) ; t.-nalis, hagyo
mányos, megszokott. 

Traducianismus (lat.), azon tan, hogy a szüle
tendő gyermek lelke a nemzéskor fogantatik meg, 
ellentétben az inducianismus felfogásával, mely sze
rint a lélek már a nemzés előtt létezik s a nemzéskor 
csak átszállittatik a gyermekbe. 
Traeger A l b e r t , német költő, szül. 1830. jun. 12. 

Augsburgban, 1875 óta ügyvéd Nordhausenben : a 
birod. gyűlés tagja. Lyrai költeményeken kivül no
vellát, vígjátékot stb. irt. 

Trafalgar, spanyol előhegy az Atlanti oczeanban, 
Cadiztól d.-k.-re. 1805. okt. 21. Nelson (1. e.) tengeri 
győzelme a franczia flottán. 

Trafik (olasz), kereskedés, árusítóhely, dohány
tőzsde. 

Trafói, kis falu Dél-Tirolban, a meráni kerületben 
1548 m. mag., az Ortler-csoporlnál és stilfsi hágón 
átvezető ut mentén. 

Tragaoantha, gummi tragacanihae, a Keletázsiá
ban, Görögországban és Levanteban tenyésző t. cser
jéből kifolyó, fehér, szagtalan és szinnélküli, kéreg-
alakulag hajlott, fonalszerű v. szélesebb, áttetsző-
mézganemű anyag, hideg vízben felduzzad, forró 
vízben nyálkává olvad, süritőszerűl, ragasztásra, 
bőrmunkánál, szövetfestésnél és csinozásnál, a czuk— 
rászatban és gyógyászatban használják. 

Tragantgummi, 1. tragacantha. 
Trágár, szemérmetlen, fajtalan, mocskos (a német 

Trager = hordár szóból származtatják). 
Tragédia (gör., = bak-ének, azon dramatizált éne

kek, melyekkel a Dionysosnak bemutatott kecske
áldozatokat kisérték), s z o m o r ú j á t é k , a drámai 
költészet eg}'ik főfaja, mely az embert a külvilággal 
való összeütközésében, a világrend elleni küzdelmé
ben és elbukásában mutatja be. Ez a bukásra vezető-
összeütközés a t r a g i k u m . A j ellem-t.-ban az. 
összeütközés a tragikus hős egyéniségéből folyik (pl. 
Othello), mig a helyzet-t .-ban a hős két egymással 
ellenkező irány v. kötelesség közé kerül, melyek egyi
két kell választania (Bánk, Hamlet-Antigoné). L. 
Beöthy Zsolt (1885.) és Rákosi Jenő (1886.) munkáit a 
tragikumról, továbbá Péterfy Jenő, A tragédiáról, 
Bpesti Szemle, 1887. 52. köt., Kelemen Béla, A t. 
vitája. Pesti Napló, 1891. 

Tragika, szomorujátékbeli szerepeket ábrázoló szí
nésznő, nálunk : Kántorné, Jókainé, Jászai Mari. 

Tragikomikum (gör.), a tragikusnak es komikusnak, 
siralmasnak és nevetségesnek összeolvasztása (pl. 
Don Quijote, Tartuffe stb. alakjában) ; t r a g i k o m é 
dia , oly színmű, melyben komoly tárgy komikusára 
van feldolgozva. 

Tragikum, 1. tragédia. 
Tragikus, 1) tragédia-iró; 2) megrendítően szo

morú, megrázó, tragédiába illő. 
Tragoeda, tragikus szerepeket játszó színész. 
Trágya, mindazon anyag, melyet a talajhoz 

hozzáadnak, hogy a mivelés által csökkentett ter
mékenység legalább is előbbeni állapotában fentar-
tassék, lehetőleg azonban még növeltessék; tehát 
mindazon anyag, mely a kultúrnövények termését 
vmely módon kedvezően befolyásolja. Ilyenek: istálló
trágya (szarvasmarha-, ló-, juh-, disznó-, baromfitr.), 
emberi hulladékok, guanó, poudrette; ásványi tr. 
márga, chilisalétrom, ammóniák, kálisók, superphos-
phát, Thomas-salak stb. hulladékok, komposzt, hal-
guano, hus, vér, csont, olajpojácsa; zöld tr. lupinák 
(csillagfürt), repcze stb. segélyével gyenge téli veté
sek felsegitésérejganajlé. A trágyát egyenletesen szét
rakják v. a maggal együtt rovátkákba v. lukakba 
helyezik a magvat tr.-val bevonják (magtr.-zás), 
vagy a fiatal növényt tr.-val leöntik v. leszórják (fel 
v. fejtrágyázás). L. még műtrágya. 

Trágyaszóró gép, a mesterséges v. gyártott trágya 
elosztására szolgál, s lényegében megegyezik a ve
tőgép (1. e.) szerkezetével. 

Trágyázás, 1. trágya. 
Traille (francz., tráj), komp. 
Train (francz.), szekerészét (katonai ért.). 
Trainer (ang., tréner), aki a traininggal hivatássze

rűen foglalkozik. 
Training (ang. tréning), az az észszerű módszer, 

mely az emberi v. állati test munkaképességét rend
szeres fejlesztéssel a lehető legnagyobb fokra igyek
szik emelni. A helyes tr. eltávolítja a testből a feles
leges zsiradékot, fejleszti az izomzatot s fokozza a 
emberben a testi és erkölcsi erő érettét. 
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Trainirozni (trén-), magát v. a lovat vmely ver-
seryre előkészíteni, begyakorolni. 
Trait (francz., tré), arez-, jellemvonás. 
Traité (francz., treté), értekezés ; szerződés (álla

mok, kereskedelmi társulatok stb. közt). 
Traján, római császár, 1. Trajanus. 
Traján hidja, Orsován alul 21 km.-rel hidalta át 

a Dunát; némi maradványai még megvannak; Per-
ronet franczia iró szerint 55'5 m. ivközü boltozott 
kőhid volt, de a Trajánszlop (1. e.) dombormüvén 
vmint egyik fenmaradt érmen levő hasonmás szerint 
faszerkezetű ivhid volt. Második dácziai hadjárata 
előtt 104. épitteté Traján császár. 

Traján koporsója, mészkőszikla Zalatna közelé
ben, Alsó-Fehér m., az Ompoly partján. A népmonda 
szerint alatta van eltemetve Traján császár. A szik
lát az eső és nedvesség veres csikókkal tarkázta be; 
a nép azt tartja, hogy a csikók Traján vérétől, mely 
időnkint megindul, származnék. 
Traján oszlopa, a Tr. császár tiszteletére ennek 

fórumán Rómában 113. állított emlékoszlop, a da-
maskusi Apollodoros műve, a Basilica Ulpia marad
ványai mellett áll s ma is Róma egyik legszebb 
emléke a klasszikus korból. Márványból van, ma
gassága a talapzattal 39 m. Az oszlopot csiga-vonal
ban díszítő domborművek a dákok elleni hadjáratot 
ábrázolják ; 2500 emberi alak látható rajtuk. A dá
kok viseletére, fegyverzetére, harczmodorára vonat
kozólag elsőrendű kutforrás. Fröhner, La colonne 
Trajane (Paris 1871—74) ez. művében 220 táblán 
ismerteti a domborműveket. 

Traján sánezok, 59 km. fö'.dsáncz a román Dobru-
dsában Csernavodától Constanzaig, 105—155. a 
római légiók készítették. 

Trajanus M a r c u s U l p i u s , római császár, sz. 53. 
Italicaban (Spanyolorsz.), 98. Nerva utóda, igazsá
gosan és nemesen uralkodott, 101 — 102. és 105 — 
106-ig viselt hadjárataival meghódította Dácziát, a 
parthusok elleni háborújával (113.) birodalmának 
keleti határait a Tigrisig terjesztette ki; t 117. 
aug. 11. Selinusban (Kilikia), O p t i m u s (a legjobb) 
melléknevet nyert. 

Traján útja, 1. Vécs. 
Traject hajó, nagyméretű teherhajó, melyről egész 

vasúti vonatokat szoktak egyik partról a másikra 
átszállítani; ilyen Gombosnál a Dunán átvezető vas
úti komp. 

Trajectoria (ujlat.), sík görbe vonal, mely egy 
adott rendszer összes görbe vonalait ugyanazon 
szög alatt metszi; ferdén feldobott test röppályája. 
Trajectum, Utrecht latin neve. 
Trajectus (lat.), átkelő, komp (1. t.-hajó.) 
Trakehnen, falu Gumbinnen porosz kormánykerü

letben, Poroszország állami főménese (1732 óta), 
Európában a legszebbek egyike. 

Trakoscan, község Várasd m. 2070 lak. Hegyen 
fekvő régi várkastélyában a Draskovics-család levél
tára, közelében, az ivaneczi hsg déli fokán Lobo-
grad, Ostercz és Bellecz régi várak. 

Trakta, lakoma, vendégség. 
Tral les J á n o s G y ö r g y , physikus, szül. 1763. 

okt. 15. Hamburgban, 1810 óta a mennyiségtan 
tanára Parisban; f 1822. nov. 19. Londonban. Fel
találta a róla elnevezett alkoholmérőt. 

Trama (tramselyem), mejjékfonalul szolgáló selyem
fonal. 

Tramin, boráról ismert helység Tirolban az Ets 
völgyben. 
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Trampoline (ol.), ugródeszka. 
Tramselyem, 1. trama. 
Tramway (ang., tramvé), közúti vasút. 
Tranchée (francz., -sé), futó-árok (1. e.). 
Tranchirozni, a közbeszédben trancsirozni, vmit 

felvágni, feldarabolni, főleg az asztalra kerülő szár
nyast, vadat. 

Trani, város Bari olasz tartományban, 25.647 lak.; 
érsekség, régi egyház, kikötő, halászat. 

Tranquil l i tas (lat.), csend, béke, higgadtság. 
Trans (lat.), tul, vmin tul, ellentéte cis. 
Transactio (lat.), ügylet, tőzsdei művelet, pénz

ügyi művelet. 
Transbaikal ia (Sabaikal), orosz-szibériai tarto

mány, ter. 613.475 km2,530.896 lak., kik burátok, tun-
guzok, lengyelek. Jablonovoi hegység, Vitim fensik,. 
íőfolyója a Selenga. Arany, ezüst, ólom, szén, ón,, 
vas, réz, graphit; vadászat (ezoboly, hermelin), ha
lászat, méhészet, élénk kereskedelem. Főhelye: Tsita. 
Régi neve Dauria. 

Transcendens (lat.), a bölcsészetben mind az.,. 
ami a tapasztalat körét meghaladja, tehát metaphy-
sikai és speculativ; transcendentalis, Kant szerint 
azon bölcsészeti irány, mely az ismeretnek a tapasz
talaton kívül fekvő feltételeit kutatja. 

Transcinando (ol., transzcsi-), vontatva. 
Transflguratio (lat.), átalakítás; Úr színe változása., 
Transformálni (lat.), átalakítani; t . -atio, átalakí

tás, átalakulás; így nevezik Darvin tanát is. 
Transfor,mator (lat.), átváltoztató, oly inductiós 

készülék, melyben nyugvó vasrészek mágneses álla
potábanvégbemenő változások által elektromos áram 
fejlődik; segítségével nagy feszültségű, de gyenge 
áramokat átváltoztatunk csekélyebb feszültségű, de-
megfelelően erősebb áramokká; kitűnő szerkezetű a 
Zipernowsky-Déri-Bláthy-féle t. 

Transfusio (lat.), átömlesztés, vérátömlesztés. 
Transi t (lat.), megy, mehet, megjárja. 
Transit ivum (lat.), átható ige, melynél a cselek

vés valamely személyre v. tárgyra irányul, pl. kéz 
kezet mos. 

Transito v. tr., k e r e s k e d e l e m , átmeneti kereske
delem, mely az áruk behozatalával foglalkozik oly 
czélból, hogy azokat ismét külföldre szállítsa. 

Transkaspi terület , Kaukázia orosz főkormány-
zóság tartománya, ter. 554.860 km2, 301.476 lak.. 
(turkménok). A Kaspi tó partján számos öböl, észa
kon az Uszt, Urt sziklás fensik, dk. a Karakum ho
moksivatag. Heves viharok, télen át még a Kaspi tó 
is befagy; állattenyésztés, földmívelés, bányászat. 
Az oroszok 1869. foglalták el; főhelye Asabad. 
Rajta vezet át a t.-i k a t o n a i v a s ú t (1442 km.), 
mely Usun-Ada-nál kezdődik és Szamarkandnál vég
ződik, hadászati szempontból és a kereskedelemre igen 
fontos, amennyiben európai Oroszországot és Kau-
káziát közvetlen és gyors összeköttetésbe hozza a 
középázsiai birtokokkal. Annenkov Pável orosz, 
tábornok 1881-ben kezdte építését Kisil Arvatig,. 
1885—88. Szarmakandig, 1892. Taskendig épült ki. 
Translajthania, az 1867. kiegyezé* óta divó szó, 

a monarchia Lajtán inneni felét, Magyarországot 
jelenti, Cislajthaniával, Ausztriával szemben. 

Transmissio (lat.), átvitel, erőátvitel. 
Transpadan köztársaság, állam, melyet Bonaparte 

1796. a lodii csata után alapított a Pó folyón túl; fel
ölelte az osztrák Lombardiát, 1797. jjul. 9. a cis-
padan köztársasággal a císalpin köztársasággá egye-
sittetett. 
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Transparent (francz.), áttetsző, átlátszó, főleg kép 
v. felírás. 

Transpirat io (lat.), bőrkigőzölgés, izzadás. 
Transplantat io (lat.), átültetés ; élő szövetek át

helyezése a test más helyeire odanövesztés czéljából; 
•emberi gyengeségek és betegségek állítólagos átvi-
íele állatokra. 

Transport (lat.), szállítás; számadási tételnek a 
másik oldalra való átvitele; t .-álni, szállítani; t.-

« u r (-őr), szállító. 
Transpor teur (francz., -őr), szállító készülék szö

gek felrakására és mérésére, szélén fokokra beosztott 
ielkör. 

Transscriptum, 1. oklevél. 
I ranssubs tan t ia t io (lat.), átlényegülés (1. e.). 
Transsudatum (lat.), savós, nem lobos természetű 

izzadmány; összetétele a vér savához hasonló. 
Transsumptum, 1. oklevél. 
Transsylvania , Erdély latin neve. 
Transvaal , a délafrikai köztársaság (1. e.). 
Transversal is (lat.), egyenes v. görbe vonal

rendszer, mely egy más egyenes v. görbe vonal által 
.metszetik, pl. az u. n. átlós mérték. 

Trapani , szicziliai tartomány, ter. 3145 km2, 
'344.657 lak. Főhelye a megerősített T. (a régi Dre-
jjanam) 45.000 lak. Kikötő, természetrajzi múzeum, 
élénk ipar (korall) és kereskedelem. 
Trapéz, négyszög, két párhuzamos, de egymással 

aiem egyenlő oldallal. 
Trapezoid, olyan négyszög, melynek egy oldala 

•sem párhuzamos a másikkal. 
Trapezunt (Trebisonda, tör. Tirabzon), török vila

jet Kis-Ázsiában a Fekete tenger m., 28.500 km.a, 
870.000 lak. Főhelye a megerősített T., a Fekete ten
ger m. 35.000 lak. Püspökség, élénk ipar és kereske
delem Európa és Perzsia felé. 700. Kr. e. sinopeiek 
alapították, a középkorban fővárosa T. császárság
nak, melyet Komnenos Alexius 1204. alapított, 
1461. II. Mohammed szultán foglalta el. 

Trappista s z e r z e t , La Trappe-ban, 1665. kelet
kezeti a Szent-Benedek rendnek szigorúbb életmódot 
kereső tagjai kezdeményezésére. Alapitója Ráncé la 
trappéi apát volt; tagjai naponként 11 órai mise, 
imádság és mezei munka mellett teljes némaságra 
•kötelezték magukat; mementó mori-val üdvözölték 
egymást és koporsóban háltak. Afranczia forradalom 
által kiűzetve, Svájczban, Porosz- és Oroszországban, 
telepedtek meg; 1877. visszatértek Francziaországba, 
de 1880. ismét elűzettek. 
Trasimeni tó (Perugiai tó), tó Közép-Italiában, 

217. Kr. e. Hannibál győzelme a rómaiakon. 
Trassirozni , váltót vkire kibocsátani; a kibocsátott 

váltó t r a t t a , a kibocsátó t r a s s a n s , a kire pedig 
intézve van, t r a s s a t . 

Trastevere, Róma városának a Tiber jobb part
j án fekvő része. 

Trat ta (ol.), 1. trassirozni. 
Trat toria (ol.), magyarosan traktér: vendéglő, 

étkezőhely. 
Trau, város Dalmácziában, a spalatói kerületben 

5392 lak., Bua szigettel híd köti össze, székes
egyház, kikötő, a régi T r i g o n i u m . 

Traube La jos , német orvos, szül. 1818. jan. 12. 
Ratiborban, 1857. tanár, f 1876. ápr. 11. Berlinben. 
Erdemet szerzett a tudományos hőmérés és a phy-
sikális kórismézés körül. 

Trauma (gör.), külső sérülés; tramnatikus, sérü
léses, sérülésből eredő. 

Traun, folyó, Stájerországban a Dachstein hegy
ségben ered, átszeli a Salzkammergutot, a Hallstadti 
és a regényes T. t a v a t (407 m. a tenger sz. f.); Lam-
bach fölött a T. v í z e s é s t alkotja, Linz közelében 
a Dunába folyik. 

Traunau, község Temes m., 1244 lak. 
Traunstein, fürdőhely Felső-Bajorországban, só

bányák. 
Traun tó, 1. Traun folyó és Gmunden. 
Trautenau, gyárváros Csehországban az Aupa m. 

12.000 lak. 1866. jun. 27. az osztrákok győzelme a 
poroszokon, jun. 28. az osztrákok veresége. 

Trauttmannsdorff F e r d i n á n d gróf, osztrák poli
tikus, szül. 1825. jun. 27. Előbb diplomacziai pályán, 
az osztrák urakházának 1872. al-, 1879. elnöke. 

Trave, hajózható folyóSchleswig-Holsteinban, Tra-
vemünde m. a lübecki öbölbe, illetve a Keleti ten
gerbe torkol. 

Traveller (ang.), utazó. 
Travemünde, német város Lübeck területén, a 

Trave torkolatánál, 2000 lak. Kikötő, tengeri fürdő. 
Travert in (ol.), szürkés v. aranysárga mészkő, 

mely Olaszországban nagy tömegekben található, 
kül. Tivoli környékén; már az ókorban keresett építő 
anyag. 

Travestia (ol. travestire = átöltöztetni), a paró
diával (1. e.) rokon komikus költemény, de míg emez 
a formát megtartja s az anyagot fölcseréli, addig a 
t. megtartja az eredeti költemény anyagát, de azt 
fonák alakba öltözteti vagyis »a magasztost elkö-
zönségesiti« (Greguss). igy travestálta Blumauer az 
»Aeneist« (ford. Szalkay), Seress Imre az Iliast és 
Odysseát (»Háry János Iliasa« és »Odysseája«, 
Bpest, 1886.). 

Traviata (ol.), tévedt nő. 
Travnik, festői fekvésű város Boszniában, a Lasva 

keskeny völgyében, 5933 lak., kath. tanintézetek, 
1850-ig a boszniai kormányzó székhelye. 
Treasure (ang., trezsur) kincs; t r e a s u r e r , kincs

tárnok; lo rd h i g h t r e a s u r e r , az angol pénzügy-
minister; t r e a s u r y , kincstár. 

Trebbia, folyó Olaszországban, az Apenninekben 
ered, Piacenza m. a Póba folyik. 218. Kr. e. Hannibál 
győzelme a rómaiakon. 

Tréber, törköly , 1. e. 
Trebinje (Tirebinje), város Mosztár boszniai kerü

letben, azelőtt Herczegovina fővárosa a Trebinjcica 
m., 1659 lak. 

Trebitsch, város Morvaországban az Iglawa m. 
11.000 lak. Ipar, nagy vásárok. 
Trebusa-Fejérpatak, község Máramaros m. 1881 

lak. A Tisza két párján. Kincstári vasgyár. 
Tréfli (héb.), a zsidóknál az ételtörvények által til

tott étel jelzése. 
Trefort Ágost , politikus és iró, szül. 1817. febr.7. Ho-

monnán (Zemplén m.) Jogi tanulmányait befejezve 
külföldön tett nagy utazást, 1837. fogalmazó a m. 
kir. udv. kamaránál, de csakhamar a nemzetgazda
ság, politika és történelem tanulmányozására adta 
magát, 1841. a m. tud. Akadémia tagja, 1843. orsz. 
követ, 1844. a Pesti Hírlap munkatársa, a 48-i kor
mányban földmivelési miniszteri államtitkár és Pest 
város képviselője, 1860. Békés m. első alispánja, ké
sőbb ismételten orsz. képv., 1872 óta vallás-és köz
oktatásügyi miniszter, 1885. a m. tud. Akadémia 
elnöke ; t 1888. aug. 22. Bpesten. Irodalmi művei 
(tanulmányok, emlékbeszédek stb.) több kötetben 
jelentek meg. 
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Treguier (trégjé), város Cőtes-du-Nord franczia 
departementben, 2763 lak., régi székesegyház. Re-
nan Ernő (1. e.) születéshelye. 

Treitschke H e n r i k G o t t h a r d , német történetíró, 
szül. 1834. szept. 15. Drezdában, 1863. tanár Frei-
burgban, 1866. Kiéiben, 1867. Heidelbergában, 1874. 
Berlinben, 1871—84. a német birod. gyűlés tagja. 
Számos német történeti művet stb. irt, a reactionarius 
irány egyik fő irodalmi képviselője. 

Trema (gör.), 1) választójel, pl. fa-ló, poéta (diaere-
sis); — 2) remegés, félelem, lámpaláz. 

Trematoda (gör.), mételyek. 
Tremolit, 1. amphibol. 
Tremolo (ol.) v. tremtilaiio (lat.), az ének hegedű- v. 

zongora-hangnak rezegtetése. T r e m u l á z n i , rezeg
tetni a hangot. 

Tremor (lat.), reszketés, 1. e. 
Trenck F e r e n c z báró, csász. pandurezredes, szül. 

1711. jan. 1. Reggioban, 17 éves korában osztrák 
szolgálatba lépett, 1740. pandurcsapatot szervezett, 
mely garázdálkodásaival lett hírhedt, 1746. fegyelmi 
vétség miatt életfogytiglani rabságra Ítélték ; f 1749. 
okt. 14. Önéletrajza 1740. jelent meg. Jókai »Két 
Trenk« czimen regényt irt róla és unokaöcscséről, 
Frigyesről (szül. 1726. febr. 26., f guillotine által Pa
risban). 

Trencsén, szab. kir. rend. tan. város Trencsén vm. 
5100 lak. A Vág bal partján azon keskeny lapályt 
foglalja el, mely a Vág és a három fokozatban emel
kedő várhegy alatt hosszan nyúlik el. Vára hazánk 
egyik legrégibb és legerősebb vára volt. A város é. 
oldalán emelkedő hegyet foglalja el; legmagasabb 
része 316 m. m.-ban van, a legrégibb tagja a négy
szögletű román torony, A középrészből a belső 
udvarba s az ettől a hegy oldalán lenyúló bástya
falakkal elválasztott külső udvarba jutni. A külső 
bástyafal a várhegy é. oldalán, 269 m. m. sziklán 
toronynyal van erősítve, s itt van a szerelmesek 142 
m. mély reges szikiakutja ; onnan lefelé a hegy két 
oldalán is vannak bástyafalak s a hol találkoznak, 
ott van a várkapu. A város főbb épületei : a kegyes
rendiek temploma és társháza, az Illyésházy-, most 
törvényszéki palota, az eredetileg gót modorban 
épített, de az 1528. robbanás folytán gondatlanul újra 
épített főtemplom stb. A főegyházban van az Illyés-
házyak sírboltja. A megye székhelye, törvényszék, 
járásbir., adóhiv., kath. főgymnasium, áll. felsőbb 
leányiskola stb. A vár építését a hagyomány 
Terentius római vezérnek tulajdonítja, ki állítólag a 
legmagasabb ormon tornyot rakatott. A honfoglaló 
magyarok itt már erődöt találták ; később 1321-ben s 
1342. a k. kamara adózó városa lett. I. Lajos gyak
ran itt tartózkodott s nem egy kiváltságban része
sítette ; 1377. Zsigmond és Mária esküvője itt ment 
végbe. Stibor vajda is birta, de a város 1412. sz. kir. 
várossá lévén, a vártól el választatott. 1461. Mátyás 
király menyasszonyát, Katalint itt fogadta ; a király 
a Szapolyaiaknak adományozta, kiktől 1528-ban 
Ferdinánd király ostrommal foglalta el. Később a 
Thurzók, majd az Illyésháziak birtokába jutott. 

Trencséni Csák, költői beszély Szász Károlytól 
(1861. Nádasdy-jutalmat nyert), 1. még Csák. 

Trencséni Csák Máté, 1. Csák Máté. 
Trencsén-Tepla, község Trencsén m. 1521 lak. A 

Tepliczka pataknál, Teplicz fürdő közelében. 
Trencsén-Teplicz, község és fürdő, Trencsén m. 

1021 lak. Kél hegy közé zárt völgykatlanban, 275 m. 
mag. fekszik. Paik által köritett villaszerű fürdő

épületei vannak. Kénes hévvizeinek hőmérséke 
37—40° C. 

Trencsén vármegye, határai: Árva, Turócz,Nyitra 
vmegyék és Morvaorsz., Galiczia. Ter. 4619'82 km2 

258.769 lak. É.-k.-ről d.-ny.-ra hosszan terül el, é.-i 
részében a ny. Határkárpátok hségei borítják, me
lyeket egyedüli lapálya, a Vág völgye választ el a Kis-
Tátra csoportnak hegységeitől. A Vág a Sztraczenai 
szoroson jut a megyébe, melyet két egyenlő részre 
hosszában metsz. A két oldalt vonuló hsgek több 
helyen annyira közelednek egymáshoz, hogy szoro
sokat alkotnak, melyek közt szélesebb medenczék is 
vannak,ilyenek:a predméri,illavai, trencséni ós becz-
kói medenczék. A rakonczátlan és szabályozatlan 
Vág szétágazik, szigeteket alkot s áradásaival nagy 
károkat okoz, A fővölgybe számos mellékvölgy 
nyílik. Az ország egyik legszegényebb megyéje, fő-
gazdagsága fenyves erdőségeiben van. A községek 
csaknem mind a szép Vág völgyében feküsznek; a 
völgyre kiszökelő hegyfokokat gyakran festői vár
romok koszorúzzák. Ha a krumplitermés egy évben 
kimarad, a festői tájak tót lakosai, mint Árvában, 
nyomorral küzdenek. Községe van 398; r. t. városa 
1 van. Közigazgatásilag felosztatik: báni, bitsei, 
csaczai, illavai, kiszucza-ujhelyi, puchói, trencséni, 
vágbeszterczei és zsolnai járásokra. Tartozik a 71. 
sz. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, a 15. honvéd
ezredhez és 48.,47. sz. népfelkelési járáshoz. Az orsz. 
gyűlésbe 8 képviselőt választ. Székhelye : Trencsén. 

Trendelenburg F r i g y e s Adolf, német bölcsész, 
szül. 1802.nov.30. Eutinban, később tanár és az aka
démia tagja Berlinben; f 1872. jan. 24., számos jog
bölcsészeti stb. művet irt. 

Trente-et-quarante (francz., tránt e káránt), ha
zárdjáték, a roulettehez hasonlít. 

Trepanatio (lat.), koponyaíürás, lékelés. 
Tréport, Le, város Seine-Inférieure franczia de-

part. a Manche csatorna m. 4569 lak., tengeri fürdő. 
Treptow, falu Berlin m., a berliniek kiránduló helye. 
Trés faciunt collegium (lat.), hárman tesznek egy 

collegiumot, azaz egyesületet, régi jogi tétel, eredeti
leg Neratius Priscustól (100 körül Kr. u.). 

Trésor (francz.), kincs, kincstár; t .-bond, kincstári 
utalvány. 

Tresztena, község Árva m., 2432 lak., kath. gym-
nasium, járásbíróság. 

Treuga Dei, 1. Isten békéje. 
Trevelyan (triviljen) G y ö r g y O t tó , angol író és 

politikus, szül. 1838. jut. 20., szabadelvű párti kép
viselő, több izben a kabinet tagja, 1892 óta Skóczia 
államtitkára; megírta nagybátyja, Macaulay (1. e.) 
életrajzát s több más munkát adott ki. 

Tréves (trév), Trier német város franczia neve. 
Treviranus L u d o l f K e r e s z t é i y , német botani

kus, szül. 1779. szept. 10. Brémában, később a 
növénytan tanára Bonnban; f u. o. 1864. máj. 6. 
Jeles művet irt a növényboncz- és élettan köréből. 

Trevirek, kelta nép a belga Galliában, jó lovasok, 
a rómaiak szövetségesei, főhelyök volt Augusta 
Trevirorum (Trier). 

Treviso (Trevigi). olasz tartomány (VAietia), ter. 
2437 km.2, 398.503 lak. Főhely T. a Sile m. 33.000 
lak. A középkorban köztársaság, 1797—1866 az 
osztrákok szállották meg. 

Triage (francz., -ázs), alj, selejt, kül. a kávéé. 
Triangulatio (lat.), háromszögelés (1. e.). 
Trianon, kastély (nagy és kis T.) a Versailles i 

parkban, XIV. és XV. Lajos épitteté. 
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Triariusok, a római csatarend harmadik sorát ké
pező katonák, kikre legvégül került a harcz sora. 

Trias (gör.), háromság; t . - k o r harmadkor (1. e.). 
Tribas (gör.), fajtalan nőszemély; t r i b a d i a , les-

•bosi szerelem, nők közti fajtalankodás. 
Tribecs hegység, 1. Nyitrai hegység. 
Triberg, klimatikus gyógyhely Baden nagyher

cegségben, itt van a Fallbach vízesése (171 m. m.). 
Tribon (gör.), bölcsészek által viselt kis köpeny. 
Tribonianus, római jogtudós, a Justianián-féle jog

könyvek kidolgozására összeült bizottság elnöke, a 
könyvek 528 és 534 közt fejeztettek be, praefectus 
praetorio és consul lett; f 546 v. 547. 

Tribrachys (gör.), 3 rövid szótagból álió versláb; 
képlete: www. 

Tribüné (francz., -bűn), emelvény, szószék, néző-
,hely. 

Tribunus (lat.), a régi Rómában a tribus (1. e.) 
főnöke, később a név más hivatalnokra is átszállt; 
voltak kincstári (tr. aerarii), katonai (tr. militum) és 
néptribun (1. e.). Tribunatus, a tribuni tisztség, hi
vatal. 

Tribus (lat.), harmadrész, a régi Róma politikai be
osztása. Előbb a lakosság három csoportra (ratnnes, 
tities, luceres 1. e.) volt beosztva; mindegyik egy 
tr.-t tett s a t r i b u n u s elnöklete alatt gyakorolta 
politikai jogait; később ezek mellett 4, végül 35 tr. 
alakult; a tr. ekkor már a mai városrészszel volt 
.azonos. Tributa comitia, 1. comitia. 

Tributum (lat.), adó, hűbér-adó; tributarius, adó-
rfizető, hűbéres, kinek egy más államtól v. ural
kodótól való függése az évi adófizetésben nyer ki
fejezést. Péld. Bulgária v. Egyiptom, melyek a török 
szultánnak fizetnek tributumot. 

Tric, ütés a whist-játékban. 
Trichina, f ona lócz , állat a fonalférgek (nematoi-

.<lea) rendjéből. A t. spirális, fonálszerű, hímje 1'6 
mm., nősténye 3—4 mm. h. A t.-k disznó, patkány, 
egér, macska, róka, borz, hörcsög, tüskés disznó 
harántcsíkolt izomzatában feküsznek, kis, tojásdad, 
többnyire elmeszesedett tokban, csavarszerüleg ösz-
szesodorva. A t. az emberbe a disznó t. tartalmú 

•húsának élvezete által jut. A mésztok a gyo-
.mórban feloldódik, két nap múlva a t.-k megérnek, 
.termékenyítik egymást, a nőstény körülb. 1000 élő 
állatot szül, melyek a bélfalat átfúrva az izmokba 
jutnak, itt tovább fejlődnek, betokolódnak és elme-

i.szesednek. E mellett heves izomlob, nagy fájdalmak, 
magas láz, rekedtség, légszomj, heves gyomor- és 
bélhurut jelentkeznek. A fona lócz -kór (trichinosis) 
v. gyógyulással végződik, mikor is a betokolt t.-ák 
a testben maradnak, a nélkül, hogy egyéb zavarokat 
okoznának, v. halálra vezet. Elkerülésére csakis ala-
.posan főtt v. sült disznóhús szolgáljon táplálékul. 
Kezelése csak tüneti; felismerés", darab izom kimet
szése és górcsövi vizsgálása utján. Németországban 
az emberi hullák körülb. 2 —3°/o-a t.-át tartalmaz. 
.Nálunk csak kivételesen lép fel. Óvintézkedés: szi
gorú hivatalos husvizsgálat. 

Trichinosis, 1. trichina. 
Trichomykosis (gör.), élősdi gombák által okozott 

hajbántalom. 
Trichophthora (gör.), hajkiirtó szer. 
Trichotrachelida, vékonynyakuak, a fonalférgek 

(nematelmia) egyik családja, melyhez az ostorgiliszta, 
drichocephalus dispar és a fonalócz, trichina, tar
toznak. 

Tricolore (francz), 3 szinü zászló, kokárda stb. 

Tricon, folyadékmérték Bordeauxban = 152 1. 
Tricot (francz., -kó), harisnyakötő széken szövött 

selyem-, gyapot- v. gyapjúszövet, alsóruhára, színpadi 
öltözetre (főleg a ballet tagjai számára) szolgál; 
buckskinszerü, ruganyos gyapjúszövet. 

Trictrac (francz., triktrak), koczkajáték, melyet 
kövekkel és két koczkával játszanak. 

Tridentinum (concilium, lat.), tridenti zsinat (1. e.). 
Tridenti zsinat, a XVI. szd hires egyházi gyüleke

zete, mely a reformatio által fölvetett egyházi kérdé
sek megoldására hivatott össze. A kath. és prot. 
rendek által egyaránt sürgetett zsinatot III. Pál pápa 
1537. Mantuába, majd többszöri elhalasztás után 
1542. nov. 1. Trientbe hivta egybe, de a megnyitás 
csak 1545. decz. 13. történt. A zs. 3 ülésszakra osz
lott s ez alatt 25 ülést tartott. Az első 1547-ig tar
tott, a midőn a Trientben dúló ragály következtében 
márcz 11. Bolognába helyeztetett át, szept. 14. pedig 
elnapoltatott. A másodikat III. Gyula pápa 1551. 
máj. l-re hivta egybe; de a német birodalomban ki
tört háború miatt 1552. ápr. 28. újra felfüggesztette. 
IV. Pius alatt, 1 562. ültek össze harmadszor a zs. 
atyái s 1563. decz. 4. fejezték be a zsinatot. Határo
zatait IV. Pius 1564. jan. 26. erősítette meg; ezek 
közül azonban csak a dogmatikus megállapodások 
váltak mindenütt kötelezővé; a fegyelmi határozato
kat Francziaországban, Angliában, Svájczban, Nor
végiában, Dániában és Poroszországban nem hirdet
ték ki és így nem is tekinthetők kötelezőknek. 
Hazánkból a zsinaton a XV. ülésen, 1552. jan. 25. 
Oláh Miklós érsek, a XVIII-tól végig Draskovich 
György pécsi, Dudith András tinnini, Kolozsváry 
András csanádi püspökök voltak jelen; a többiek a 
török veszélylyel igazolták elmaradásukat. A hatá
rozatokat Oláh Miklós 1564. a nagyszombati zsinat
ban hirdette ki és hogy azokat az állam is elfogadta, 
a felől a Corpus juris több, főleg házassági ügyben 
hozott törvénye tanúskodik. 

Tridymit, ásvány, kovasavanhydrid, mint a kvarcz, 
f. s. 2'28—2'33, trachytbcn, andesitban, rhyolithban 
fordul elő; kvarczpor és alaktalan kovasav izzásakor 
keletkezik. 

Triennium (lat.), három évi időtartam. 
Trient (Tridentum), város Tirolban, az Ets m., 

22.000 lak. Selyemszövés, dohány-, gyümölcs- és 
bortermelés; érsekség, székesegyház (alap. 1048.); 
élénk kereskedelem. A Santa Maria Maggiore tem
plomban 1545. decz. 13.—1563. decz. 4. ülésezett a 
t.-i z s i n a t (festmény ábrázolja). 

Trier, a rajna-poroszországi t.-i kormánykerület 
(7182 kma, 712.161 lak.) főhelye, a Moselm., 36.000 
lak., gazdag könyvtár (codex aureus),múzeum, római 
régiségek (császár-palota, fürdők, amphitheatrum), 
püspökség, szent Péter székesegyház (a VI. szdban 
épült); élénk ipar és kereskedelem. Érseke egykor 
német birodalmi választó fejedelem volt. 

Trieszt, az osztrák császárság 1. tengeri és 2. ke
reskedelmi városa; birodalmi közvetlen város az 
osztrák tengermelléken, területével 95 kma, 157.648 
lak., a város 122.000 (külvárosokkal 145.000) lak. 
Hajózási és kereskedelmi akad., keresked. főiskola, 
múzeum, könyvtár, színház, tőzsde, világító torony, 
Lloyd arzenál, Tergesteum-palota stb. A város, mely
ben az olasz elem az uralkodó, feloszlik az új- v. 
Terézvárosras az ó-városra, melyeket a Corso választ 
el. Az osztrák tengermellék helytartójának és az 
osztrák Lloyd-társaság székhelye, közp. tengerészeti 
hivatal, nagy hajóműhelyek, számos biztosító intézet, 
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konzulátusok. A nagy kikötőt hatalmas mólok védik, 
innen gőzhajóközlekedés a világ minden tája felé. Az 
ipar hajófelszerelési eszközöket, szeszt, szappant, gé
peket szolgáltat. A római Tergeste, 1382 óta osztrák 
birtok, 1719-1891 . szabadkikötő. Közelében Mi-
ramare 

Trifels, egykori császári vár a Rajnapfalzban, a 
koronázási jelvények őrhelye. 

Trifolium (lat.), lóhere (1. e.); továbbá a diszitésül 
használt hármas lóhere-levél; átvitt ért. vmely 3 tag
ból álló társaság, 3 »jó madár*. 
Triforium (lat.), a román és gót templomokban a 

középhajó fal szélességében körülvezetett, oszlopo
kon nyugvó folyosó. 

Triglyphos (gör.), három rovatékkal biró párkány
tag a metopák között a dór gerendázat felett. 

Trigon (gör.), háromszög; t.-alis, háromszögű. 
Trigonometria (lat.), síkháromszögtan (1. e.). 
Trikala, város, 1. Tirakala. 
Trikupis C h a r i l a o s , görög államférfi, szül. 1832. 

Naupliában, T. S p y r i d i o n (1791 — 1873.) tudós és 
államférfiú fia, 1865. ügyvivő Londonban, 1869. kül
ügyminiszter, 1875., 1878 — 79., 1 8 8 2 - 8 5 . és 1892 
óta miniszterelnök. 

Trilla (ol.), énekbeli czifrázat, mely két szomszé
dos (egymástól egy egész v. félhangnyi távolban 
levő) hangnak egyenletesen gyors és ismételt vál
takozásában áll. 

Trillió, millió billió = 1018 = í.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo.ooo 
Trilobiták, ásatag rákfajok az átmeneti képlet 

legalsóbb rétegeiben egész a kőszénképletig. 
Trilógia (gör.), a régi görögöknél 3 önálló tragédia, 

melyek a Dionysos-ünnepélyeken a dijért versenyez
tek; ma egymással tárgyi összefüggésben levő 3 
szinmű v. eposz, pl. Arany J. Toldi t.-ja, melynek 
részei: Toldi, Toldi szerelme, Toldi estéje. 

Trimester (lat.), 3 havi időtartam. 
Trimeter (lat.), senarius, 3 dipodiából (méret) vagyis 

6 lábból álló verssor. 
Trimurti, a Brahmanismus szent háromsága: 

Brahma, Visnu és Siva. 
Trinakria, Sziczilia sziget ó-kori neve. 
Trinidad, brit-nyugat-indiai sziget, a Kis-Antillák-

hoz tartozik, ter. 4544 kma, 208.000 lak. Igen termé
keny jfőhelyePortof Spain. 1498 Kolombus fedeztefel. 

Trinitas (lat.), háromság, 1. szentháromság. 
Trinitrophenol, 1. pikrinsav. 
Trinkitat, kikötőváros Suakim m. a Vörös tenger 

partján, 1884. a mahdisták győzelme az egyiptomiakon. 
Trinkonomali, Ceylon fővárosa 10.000 lak., kikötő. 
Trinomium (gör.), 3 tagú mennyiség. 
Trió (ol.), három hangszerre irt zenedarab. 
Triolett (francz.), 8—12 sorú költemény, melyben 

az első sor mint negyedik s a két első mint a vers 
befejezése ismétlődik. 

Tripartitum (lat.), hármas könyv (1. e.). 
Tripartitus (lat.), három részre osztott. 
Triphan, spodumen, timföldnátronlithionsilikát, zöl

des szinü ásvány a gránitban és gnájszban, Massa-
chusetts és Dublin környékén; lithiumkészitmények 
előállítására szolgál. 

Triple alliance (francz., tripl-áljánsz), röviden 
triplice (-lisz), hármas szövetség. 
Triplum (lat.), háromszoros; t r i p l á z n i , meghá

romszorozni. 
Tripoli-föld, 1. tripolith. 
Tripolisz, afrikai török vilajet, a Földközi tengerm.; 

határai Tunisz és Egyiptom, ter. 1,033.349 kma, 

1,010.000 lak., kik berberek, arabok, mórok és né
gerek. Főkiviteli czikkek: esparto, strucztollak, ele
fántcsont, gyapjú, só, bors, szivacs, gyékény, bar
mok, burnusz, bőrök. T.-hoz tartozik: B a r k a (az 
ó-korban Cyrenaica) vilajet, Fessan oazis-csoport, 
Ghadames, el Djofra, Gatrun és Tedjerri. Az ókor
ban Karthágóé, 1509 — 51. spanyol birtok, ezután a 
törökök foglalták el, 1714—1835. örökös basák, 
jelenleg török főkormányzók igazgatják. Fővárosa T. 
(török Tarablüs-i Gharb), a Földközi tenger m., 
30.000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 
Tripolith, gipsznek agyaggal és kokszszal való 

hevítése által nyert készítmény, melyet építési czé-
lokra és mint a gipszet, sebészi kötésekhez alkal
maznak. 

Tripolitza (Tripolis). Árkádia fővárosa, Görög
országban 10.000 1. Érsekség, ipar, 1718. Morea 
fővárosa, 1823. a görök kormány székhelye. 

Tripotage (francz., -tázs), más pénzével való üzér
kedés. 

Tripper, kankó, 1. e. 
Triptolemos, Keleos eleusisi király fia, görög hős, 

az eleusisi mysteriumok és thesmophoriák alapitója, 
terjesztette a polgárosodást. 

Triptychon (gör.), 3 részből álló oltárkép. 
Tripudium (lat.), vallásos táncz, 
Tripus (lat.), Pythia 3 lábú széke Delphiben. 
Triremis, az ó- és középkorban hadihajó 3 sor 

evezővel egymás felett. 
Trismegistos, 1. Hermes Trismegistos. 
Trismus, állkapocsgörcs, 1. tetanus. 
Tristan, egy középkori breton monda hőse, kit 

Isoldához, Marké cornwallisi király nejéhez való 
szerelme tett szerencsétlenné. Gottfried von Strass-
burg XIII. szdbeli német költő a mondát eposzban, 
Wagner (1859.) zenedrámában dolgozta fel. L. Hein-
rich G., A T. monda Németországban, Bpesti Szemle, 
XII—XIV. köt. 

Triatan da Cunha, vulkanikus szigetcsoport a 
Délatlanti oczeánban, 116 km2, 94 lak., 1506. a 
hasonnevű portugál utazó fedezte fel. Brit birtok. 

Tristement (francz., -tmán), szomorúan, búsan. 
Tristia (lat.), panaszdalok, Ovid- elégiáinak czime. 
Tristichon (gör.), 3 soros költemény. 
Triticum (lat.), búza (1. e.). 
Triton, Poseidon és Amphitrite fia, tengeri isten, 

kagyló trombitájával a Földközi tengerben a vizek
nek parancsol. T r i t o n o k , emberi és hal alakú lények. 

Triumphus (lat.), diadal, győzelem; a régi rómaiak
nál a győztes hadvezérek ünnepélyes bevonulása, 
diadalmenete a városba. T r i u m p h á l n i , diadal
maskodni; t r i u m p h a t o r , diadalmas hős. 

Triumvirátus (lat.), 1. triumviri. 
Triumviri (lat.), három tagú testület tagjai; a régi 

Rómában sok ily állandó hivatalos testület működött. 
A köztársaság utolsó korszakában két politikai jel
legű alakúit, ennek tagjai a tulajdonképeni t., a tes
tület maga t.-atus. Az elsőt Kr. e. 60. Caesar, Pom-
pejus és Crassus alakította s magánjellegű szövetke
zet volt, hatalmi czélok érdekében; a 2. triumvirátust, 
melyet Kr. e. 43. Octavianus, Antonius és Lepidus 
alakított, külön törvény ruházta fel a legfőbb ha
talommal. 

Triviális (lat.), a középkorban minden, ami a tri-
viumhoz (1. e.) tartozott; mivel a trivium képezte az 
elemi és előkészítő iskolák anyagát, a t. idővel azt a 
jelentést vette fel, hogy általánosan ismert, köznapi, 
elcsépelt. T r i v i a l i t á s , közhely, elcsépelt dolog. 
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Trivium (lat.), a középkori keresztény nevelés 
tantárgyainak egyik (alsóbb) csoportja: grammatika, 
arithmetika és geometria, mig a felsőbb csoportot 
(quadrivium) a zene, rhetorika, dialektika és astro-
nomia képezték. 

Troas, tartomány Kis-Azsiában, hegye az Ida, 
folyója a Skamander. Lakói trójaiak és teukrok (dar-
dánok). Városai Ilion, Sigeion, Dardanos, Abydos, 
Lampsakos. 

Trocadero, tér Parisban a Szajna partján, az 1878. 
világkiállítás épületeit itt emelték; azóta is meg
vannak. 

Trochaeus v. c h o r e u s (gör.), magyarul »lejti«, 
egy hosszú s egy rövid szótagból álló versláb (— w). 

Trochu (-sü) L a j o s G y u l a , franczia tábornok, 
szül. 1815. máj. 12. Palaisban (Morbihan), 1840. 
hadnagy, 1854. tábornok, része van a magentai és 
solferinói győzelmekben; később a vezérkarban 
szolgált; 1870. aug. 17. Paris parancsnoka s mint 
ilyen vezette a város védelmét 1871. január végéig, 
mikor akimerült város jan. 28. capitulált. 1872. 
visszavonult a nyilvános életből. Leirta Paris védel
mét s több más katonai munkát irt. 

Troglodites, 1) niger, csimpánz; — 2) tr. parvu-
lus, ökörszem v. csaláncsattogató. 
Troglodyták (gör.), barlanglakó vad emberek. 
Troicza Lavra, Sz. Szergius klastroma Moszkvá

tól 70 km.-nyire, Oroszország egyik legnagyszerűbb 
monostora, czári palotával, 11 templommal, dús 
kincsekkel; 1338. épült, falak, sánczok övezik. 

Troika (orosz), hármas fogat. 
Troilus és Kressida, szinmü Shakespearetől, ford. 

Fejes István (1867.). 
Trója (Ilion, Ilium), város Troas tartományban, 

vára Pergamos. A monda szerint Ilos Trosfia alapí
totta, Apolló és Poseidon erős falakkal övezték, 
Herakles elfoglalta, később Priamosé lett, kinek ural
kodása alatt a t - i h á b o r ú (1. e.) T. pusztulásá
val végződött. Romjain Uj-Ilion épült. A homerosi 

. T. fekvése bizonytalan, Schliemann szerint, ki 
1870—82-ig ásatásokat eszközölt, Hiszarlik dombon 
feküdt Uj-Ilion mellett. 

Trojácska v. B e s z k i d hegy, 1233 m. m. a Besz-
kéd hsgben (Ny. határkárpátok). 

Trójai háború, 1193 —1184. Kr. e., a görögök és a 
kis-ázsiai népek közötti hosszú háború. Okot az 
adott rá, hogy Paris trójai királyfi elrabolta Menelaos 
spártai király nejét, a szép Helénát. A görögök ré
széről a legkiválóbb hősök voltak: Achilles, Aga-
memnon, Odysseus, Diomedes, Patroklos, Nestor, 
Ajas, Philoktetes, a trójaiak részéről Hektor. 9 évi 
csatározás után csak a trójai faló segítségével tud
tak a görögök a városba jutni, melyet elpusztítottak. 
A megmaradt trójaiakat Aeneas Italiába vezette. 

Trollhátta, Svédországban a Göta Elf 4 hires víz
esése, 33 m. m., a hajózás a T. csatornán történik. 

Trollope (trólop) A n t a l , angol iró, szül. 1815. 
ápr. 24. Jeles útleírásokat s vagy 80 kötet regényt 
irt, melyekben a főranguak életét rajzolja. Önélet
rajza 1883. jelent meg. f 1882. decz. 6. 

Tromba (ol.), trombita, harsona. 
Trombita (francz., trompette), fúvó hangszer sár

garézből, háromszorosan összehajtott, 8 láb hosszú 
cső; hangterjedelme 2 octav. 

Trombone (ol.), harsona, kürt. 
Tromf (ném. Trumpf, a lat. triumphus után), a 

kártyajátékban azon szín, mely az illető játszmában 
• a többi felett előnynyel bir (1, még atout). 

Tromsö, norvég tartomány, ter. 114.368 km2, 
226.037 lak., feloszlik T., Finnmarkén és Nordland 
kerületekre. Főhelye T., 6000 lak. Kikötő, halászat. 

Trón, királyi szék, díszülés; t r . - t e r e m , melyben 
a tr. fel van állítva; t r . - b e s z é d , melyet az alkot
mányos uralkodó az országgyűlés ülésszakának 
megnyitása- v. berekesztésekor intéz a törvényho
zás tagjaihoz. 

Tróna, az egyiptomi natriumos tavak lerakodá
sából nyert szénsavas nátrium, épületkő, üveg- és 
szappangyártásnál is használják. 

Trónkereső, trag. S z i g l i g e t i E. (1868. Kará-
csonyi-jut.); hőse Borics, jeligéje: Hitte, hogy joga van. 

Trónöröklés, a trónörökösnek az eddigi uralkodó 
felségjogaiba való belépése. Az örökös monarchiák
ban a korona első megszerzőjének egyenjogú há
zasságából való leszármazáson alapszik és v. f i á g i 
ö r ö k ö s ö d é s (successio agnatica), melynél a női 
tagok az örökségből teljesen ki vannak zárva, v. 
mindkét ágra kiterjed; utóbbi esetben succ. cogna-
tica, akkor, ha a nőtagok csak a fiág kihalása után 
örökölnek, v. pedig v e g y e s (promiscuct), ha a leá
nyok az uralkodó testvéreit v. a többi oldalági 
fiörökösöket megelőzik. A t. rendjét az egyenes le
származás sorrendje állapítja meg (linealis primo-
genitura). Hazánkban az Árpád-ház trónöröklését a 
vérszerződés állapította meg; a sorrendben azonban 
a testvérek III. Istvánig megelőzték a fiakat. Az 
Arpád-ház kihalta után a királyválasztási jog visz-
szaszállott a nemzetre, mely azt a vegyes házbeli 
királyok alatt többnyire, a Habsburg-ház alatt pedig 
kizárólag a törvényes örökösök javára gyakorolta. 
Az 1687:11. t.-cz. megállapította a Habsburg-ház 
osztrák és spanyol ágának örökösödését, a pragma-
tica sandio (1. e.) név alatt ismert 1723: I.—II. t.-cz. 
pedig azt a nőágakra is kiterjesztette. 

Trónörökös , az, ki az uralkodó halála v. lemon
dása esetén az trónutódlás törvénye értelmében 
helyét elfoglalni hivatott; rendesen az uralkodó leg
idősebb fia, ki születésétől fogva viseli e czimet. 
Ellenben az, ki nem egyenes leszármazója az ural
kodónak, de a törvény értelmében esetleg reá száll 
a trónutódlás joga, a tr. czimet rendesen nem viseli. 

Trónvesztett , trag. Szigligeti E. (1861. Teleki-jut.). 
Trop (francz., tro), túlsók, nagyon sok. 
Trophaeum (gör.), győzelmi jel, diadal-emlék. 
Trophoneurosis (gör.), táplálkozási zavarok (tro-

phikus) idegek megbetegedése folytán; kül. a szöve
tek sorvadása hűdések után. 

Tropikus (gör.), képleges; átvitt értelmű; meleg
övi, forró éghajlati, pl. országok, melyek a forró 
égövben vannak, növények, melyek a forró égöv 
alatt tenyésznek. 

Troppau, Osztrák-Szilézia fővárosa az Oppa m., 
22.000 lak. A tartománygyülés székhelye, posztó-
és czukorgyárak, élénk kereskedelem. 1820. okt. 
20—decz. 20. az uralkodók congressusa a népek 
alkotmányos törekvései meghiúsítására. A Liechten
stein herczegi T. herczegség részben Ausztriához és 
részben Poroszországhoz tartozik. 

Troppo (ol.), nagyon erősen, túlságosan. 
Trópus (gör. = fordulat), 1) szókép, oly kifejezés, 

mely nem betűszerinti jelentésében, hanem átvitt 
értelemben veendő, pl. az élet t a v a s z a , e l h a m 
v a d t szeretet, a büntető ég (= isten). A t. fonto-
sabb nemei: a metaphora, személyesités, allegória, 
túlzás, metonymia, synakdoche, onomatopoea s tb . ; 
— 2) a földrajzban meleg öv, forró égalj. 
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Trottoir (francz., -oár), járda, gyalogjáró. 
Troubadour, trag. Szigligeti Edétől (1840.). 
Troubadourok (trubadúr-), a lovagi rendből szár

mazott szerelmi dalnokok 1100—1300. a Provence-
ban, ellentétben a népies j o n g l e u r ö k k e l , kik mes
terségből űzték az énekmondást. L. franczia nyelv 
és irodalom. 

Trouble (francz., trúbl), zavar, villongás. 
Trousseau (francz., trusszó), kelengye. 
Trousseau (truszó) A r m a n d , franczia orvos, sz. 

1801. Toursban, tanár és orvos Parisban; f 1866. 
nov. 22. Érdemet szerzett a torokgyik, diphtheri-
tis, gége-légcsőmetszés tana körül. Idevágó műve
ket irt. 

Trouvére (truvér), a középkorban északi Franczia-
országban az énekmondók neve, mint délen t rou
b a d o u r , de a t.-ek inkább epikai költők voltak. 
Trouville-sur-Mer (truvil szűr mér), tengeri fürdő 

Calvados franczia departementben, 6000 lak. 
Trovatore (ol.), troubadour, dalnok. 
Troyes (troa), Aube franczia departement fővárosa 

a Szajna m., 47.000 lak. Püspökség, hires székes
egyház; élénk gyapjú- és gyapotipar. 

Troygrain = Vsieo troyfont = 0,065 g. 
Troyounce (ang. trajaunsz), Angolországban az 

arany- és ezüst-árjegyzés alapja = 0'3ii kg, rövi
dített jegye, 

Troypound (ang., trajpaund), az angol troy súly
mérték egysége (1. troyweight). 

Troyweight (trajwét), Angliában arany-, ezüst-, 
drágakő- és gyógyszermérték, egysége a t r o y f o n t 
= "*/i7í angol font (1. pound) = 12 uncia (ounce) 
= 240 pennyweight = 5760 grain = 373'242 g.; 
a régi hollandi troyfont = 492.167 g. 

Trsat (Tersato), községModrus-Fiume m., 3914 lak. 
Régi vára Susak felett hegyfokon áll, mely a 
Fiumara völgye felé függélyesen esik. Három rondel
lával s négyszögletes bástyával van megerősítve, a 
még ép torony szobáiban a minturnumi ásatásokból 
kikerült római szobrok vannak elhelyezve. A vár 
földalatti helyiségében üreg (dolina) van, mely állí
tólag a Fiumara völgyére nyilik. A várból, hová 411 
lépcső vezet, nagyszerű kilátás a szakadékos Fiumara 
völgyére és a tengerre. A vár megett a széles hegy
nyergen van a város. A vár mellett van a ferencz-
rendüek kolostora és temploma. A templom búcsú
járó hely s fogadalmi templom. 

Truchsess (német), kir. asztalnok (1. e.). 
Truckrendszer (ang. trökk = csere) 1. nyersbér

rendszer. 
Trufa, a »tréfa« szó régibb alakja, az olasz 

truffa = bohóczkodás, zsiványság után. 
Trufator, azaz tréfáló középkori énekmondóink, 

mimusaink egyik neve emlékeinkben. 
Trullai zsinat, a hatodik egyetemes v. közzsinat, 

tartatott Konstantinápolyban, a császári palota 
Trullos-termében. 

Truncus (lat.), törzs, derék. 
Trupp (ném.), csapat; megvetőleg: kóbor, szedett-

vedett színtársulat. 
Truro, kikötő Cornwallis angol grófságban, 11.000 

lak. Kikötő, ón-, ólom- és rézbányászat, bányászati 
iskolák. 

Trust (ang., tröszt), bizalom: t.-ee (-ti), gyám, 
gondnok, idegen vagyon kezelője. 

Tsad, tó Közép-Szudánban, 240 m. a tenger sz. f., 
27.000 km2. Ide folyik a Sári és a Kormaduqu 
(Vaube), régi lefolyása volt a Bahr el Ghasal. 

Tsantsau, Hunan khinai tartomány fővárosa a\ 
Hengkiang m., 1 mill. lak. 

Tselekin, sziget a Kaspi tóban, gazdag sótelepek 
és petroleumforrások. 

Tseng Y-Yong marquis, khinai diplomata, szül.. 
1839., 1879. követ Pétervárt, később 1887-ig Lon
donban és Parisban, most a külügyminisztérium 
egyik főtisztviselője. 

Tsien, khinai súlymérték = 3'779 g. 
Tsinkiang(Chinkiang),az idegen forgalom számára, 

megnyílt kikötő, Kiangsu khinai tartományban a. 
Jantsekiang torkolata m., 135.000 lak. 

Tsu, japán területmérték = 100'33 ár. 
Tsubu, a japáni területmérték-egység = 3'3io mB. 
Tsuma, chinafű (1. e.). 
T. s. v. p. (leveleken, nyomtatványokon stb.) = 

tournez, s'il vous piait ! tessék fordítni! 
Tű, egyik végén hegyes eszköz, varrásra v. össze

tűzésre szolgál. A v a r r ó t ű t aczélhuzatból vágják, 
igen gyorsan körbenforgó homokkövön szárazon he
gyesre köszörülik, külön e czélra berendezett ké
szülékkel egyik felén bemélyesztik, átlyukasztják, 
leráspolyozzák, kisimitják, megkeményítik és újra 
megköszörülik. A gombostűt táblaalaku ráspolyon 
hegyezik és csőkészülék segélyével finomabb fajta 
huzalból készített gombbal látják el. 

Tua T e r é z , olasz hegedüművésznő, szül. 1867. 
máj. 22. Turinban, hét éves korában a párisi conser-
vatoriumba került, 1882. művészi körutat tett Euró
pában, 1889. Franchi-Verney della Valetta gróf, zenei 
író neje. Nálunk is hangversenyezett. 
Tuareg, nép a Szahara sivatagban, főleg az Ahag-

gar és Air hegyvidéket lakja, rabló hadjáratokat 
folytat; törzsei: Asgar, Haggar, Kelovi; főhelye Re-
hat, vallása az izlám. 

Tuat, oázis-csoport Afrikában, a Szahara é.-ny. ré
szében. Az egyes oázisok é.-on Gurara, ny.-on T., 
k.-ten Tidikelt s ezek közt Angerut. Ter. mintegy 
2000 km.2, 300.000 arab lak. Marokkó és Franczia-
ország iparkodnak birtokába jutni; főhelye Incalao 
(Ain szála) Tidikelt oázisban. 

Tuba (lat.), a rómaiaknál hadi kürt; ma sárga
rézből való fúvóhangszer, mely a vonós zenekarnál 
a contrabassust képviseli; t. d u c t i l i s , harsona; t. 
E u s t a c h i i , Eustach féle kürt, a fül és torok között; 
t. F a l l o p i i , méhküit, petevezeték. 

Tuba J á n o s , orsz. képv., szül. 1855. decz. 5. Rév-
Komáromban. Jogot végzett, 1884. Komárom megye' 
főjegyzője, 1891. a komáromvidéki takarékpénztár 
vezérigazgatója, 1880 óta a "Komáromi Lapok* 
szerkesztője, 1892. orsz. képviselő. 

Tubák, burnót (1. e.) 
Tubalkáin, Lamech fia, a biblia szerint a vas hasz

nálatát ő találta fel. 
Tubarózsa, polianthes, növény a liliomfélék (lilia-

ceae) rendjéből, kp. tuberosa, hazája Mexikó, Cey
lon és Jáva; kellemes illatáért, mindenütt, kül. a 
keleten, Dél-Francziaországban illatszerészeti czé-
lokra mivelik. Legszebb a »the pearl« faj. 

Tuber cibarium (lat.), szarvasgomba. t 
Tuberculosis (lat.), gümőkór. 
Tuberculum (lat.), gümő, dudor. 
Tuberkulin, Koch berlini tanár által előállított: 

gyógyszer a tüdővész ellen, barnás, tiszta folyadék,, 
mely glycerinnel kivont sterilizált tiszta gümőbacil-
lus kultúrából áll, nem toxalbumin, hanem Koch sze
rint fehérnyetesteknek egyéb derivatuma. 1890. lepte? 
meg Koch vele a világot, mikor kijelentette, hogy 
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»szert talált, mely nemcsak a kémcsőben, hanem az 
állati szervezetben is képes a gümőbacillusok sza
porodását meggátolni«. A vele azóta kórházakban 
s azonkívül történt kísérletezések nem feleltek meg 
a hozzá fűzött nagy reményeknek és ma már hasz
nálaton kivül is helyezték, de a szernek van specifi
kus hatása s valószínű, hogy továbi tapasztalatok 
alapján hasznosítható lesz. 

Tübet, 1. Tibet. 
Tübinga, Württemberg királyság 2. fővárosa a 

Neckar m. 13.000 lak. Régi egyetem (alap. 1477.), 
csillagda (Hohentüb. várkastélyban). Élénk ipar. 
Tubuai szigetek (Austral szigetek), vulkánikus 

szigetcsoport Polynesiában, ter. 286 km.3, 1350 lak. 
(protest.), a legnagyobb T. (103 km.a). A francziák 
1888 óta bírják, 1769. Cook fedezte fel. 
Tubus (lat.), cső, távcső, /. acusticus, halicső. 
Tucsina, község Nyitra m. 2242 lak. 
Tücsök, grillus, rovarcsalád az egyenesszárnyúak 

(orthoptera) rendjéből. A himek egyik szárnyfedő
jük fogas erének a másik szárnyfedő kiemelkedő 
sima eréhez való dörzsölése által élénk czirpelő han
got adnak. Földi lyukakban laknak. A h á z i t . , g. 
domesticus, bőrszínű, falakban, kuczkókban, tűz
helyeken lakik s esténkint dalolgat. A m e z e i t., 
g. campestris, fekete. Ide tartozik a l ó t e t ü , gryllo-
talpa vulgáris, is. 

Tuczat (az ang. dozen-ból, lat. duodecim), vmely 
tárgyból, áruczikkből stb. 12 darab = 1 gros. Mint 
jelző ily kifejezésekben: t .-ember, t . -munka stb. 
közönségest, mindennapit jelent, minő: embert, mun
kát stb. t.-jával lehet találni. 

Tudakozódási intézet (tájékoztató iroda), a keres
kedők személyi és vagyoni viszonyáról, hitelképes
ségéről stb. felvilágosítással szolgáló intézmény ; a 
40-es években keletkeztek Angolországban és Észak-
Amerikában ; manapság már minden nagyobb város
ban van t. i. 

Tudat, a lelki életünk folyamatai közt levő kapcso
lat, vagyis azon egység, melynél fogva az egy idő
ben vagy egymás után a lélekre ható különnemű 
benyomások egységes, maradandó összhatást hoznak 
létre bennünk. A t. működése abban áll, hogy az 
érzeteket (1. e.) képzetek (1. e.) formájába önti, a 
képzeteket egymással összekapcsolja és régebbi kép
zeteket az associatio (1. e.) folyamata segélyével 
bennünk felujit. A t. tartalma folyton változik, de 
alanya (az »én«) ugyanaz marad. Annak tudása, 
hogy minden ember önmaga rendelkezik a t.-tal, 
hogy »én« vagyok az, ki a benyomásokat gyűjtöm 
és >én« vagyok, kiről ezek gyűjtetnek, azaz a t. tar
talmának az alanyra vonatkoztatása az ö n t u d a t 
(1. e.). Objective, azaz mások által észlelhetó'leg az 
önt.-nak egyedüli mértéke az e m l é k e z e t . Ezért az 
önt. kóros elváltozásai (elmebetegségeknél) az emlé
kezet hiányában és zavaraiban nyilvánulnak. T.-tal 
az állatok is birnak, önt.-tal csak az ember. 
Tüdő, pulmo, a gerinczes állatok légzőszerve, mely 

a mellüregben a szívtől két oldalt foglal helyet. Jobb 
fele 3, a bal 2 lebenyre oszlik, melyek ismét kisebb 
lebenykékből (lobuli) állanak. A tüdőt borító hártya 
a mellhártya (pleura) zsigeri részlete. A t. a légcső
ágak (bronchusok)faszerü elágazódásából keletkezik, 
melyek legfinomabb ágacskái számos hólyagcsában 
(t. alveolus'ok, t. hólyagcsák) végződnek. Ezen hó-
lyagcsák rendkívül finom falzata hajszáledények 
hálózatával van ellátva, melyek a t . -ü té rbő l szár
maznak és a t . - v i s zé r r é egyesülnek. 

Tüdőgümőkór, 1. tüdővész. 
Tüdőguta, apoplexia pulmonum, a légzés megszű

nése által okozott hirtelen halál. 
Tüdőgyulladás, pneumonia. Fellép mint ál há r 

t y á s , croupos tüdőgyuladás, melynél a tüdőhólyag-
csákba megalvadó rostonyás izzadmány ömlik; az 
egész tüdőre v. csak egyes lebenyeire (lobularis p.) 
terjed. A beteg tüdőrészlet kemény, májszerü lesz 
(hepatisatio). Tünetei: rázóhideg, oldalszurás, majd 
magas láz, rövid légzés, köhögés, rozsdaszerü (kevés 
vérrel kevert) köpet, néha deliriumok. Hetedik napon 
a láz hirtelen szűnik és gyorsan (krízis) v. lassankint 
(lysis) bő kiköpés mellett a t. légtartalma ismét helyre 
áll. Nagyon veszélyes a kétoldalú t., iszákosoknál és 
aggoknál. Kezelés: a láz és köhögés ellen irányul. A 
t. egyéb alakjai skarlát, kanyaró és egyéb betegsé
gekhez szoktak csatlakozni, különösen gyermekeknél, 
aggoknál, elgyengült betegeknél; gyakran lebenyké
sek (bronchop.), némelykor a tüdőalap legmélyebb 
helyeire vetődnek (sülyedéses v. hypostaticus t.), 
többnyire idült lefolyásúak, a lobos izzadmány né
melykor teljesen feloldódik (teljes gyógyulás), más
kor sajtosán szétesik, barlangképződésre vezet és láz, 
lesoványodás s éjjeli izzadások mellett tüdővészszé 
(1. e.) fejlődik. 

Tüdőhűdés, a tüdők működésének megszűnése az 
azokban meggyülemlett folyadék folytán, kül. tüdő-
gyuladásnál vmint kisgyermekek s aggok hurutjánál. 

Tüdőhurut, hörghurut, hurutos tüdőlob. 
Tüdőkeményedés, előfordul szivbántalmaknál és 

lappangó tüdőlobnál kőfaragó- s szénmunkásnál stb. 
Tüdőkövek, mészsók által impregnált lobtermé

nyek a tüdőben v. tágult hörgőkben. 
Tüdőlégdaganat, emphysema 'jjulmonum, a tüdő-

hólyagcsák állandó, túlságos tágulata, ruganyossá-
guk elvesztésével és falzatuk sorvadásával; előáll 
hökhurut, idült hurutok, lobok után, trombitásoknál 
túlerőltetés folytán stb., a mellkas hordószerü alak
ját okozza. A t. a tüdőbeli vérkeringésben pangáso
kat, az alhasi szervek vérbőségét, légszomjat, asth-
matikus rohamokat, vizkórt okoz. Kezelés: nyuga
lom, tiszta levegő, sűrített levegő. 

Tüdőlégtelenség, atelectasia pulmonum, a tüdő-
hólyagcsák kitágulási képtelensége, normális a mag
zatnál, születés után némelykor a tüdő egyes részei
ben, idült légcsőhurut folytán (kül. gyermekeknél), 
daganatok, folyadékok nyomása következtében. 

Tüdőlob, 1. tüdőgyuladás. 
Tudomány, általában ismeret, tudás, összfoglalata 

annak, mit az ember tud ; szűkebb ért. meghatározott 
elveken alapuló, egymással összefüggő, hasonló nemű 
(pl. történelemre, természeti dolgokra és jelenségekre 
stb. vonatkozó) ismeretek, ill. igazságok rendszere. 
Az összes t.-okat Comte abstract és concrét t.-okra 
osztotta fel. A b s t r a c t t.-ok azok, melyek v. a létező 
dolgok elvont viszonyait tárgyalják, mint az algebra, 
geometria, mechanika az alak, szám és mozgás vi
szonyait, v. a tünemények általános törvényeit ismer
tetik, mint a physika a süly, hő, delejesség, villamos
ság stb. tüneményeit. C o n c r é t t.-ok pedig azok, 
melyek ama törvényeknek egyes esetekben való 
alkalmazását mutatják ki és a dolgokat l e í r j á k , 
mint a geológia, mineralogia, botanika, továbbá 
a meteorológia, psychologia, politika, história stb. 
Rokonágak szerint is szokás a t.-okat csoportosítani: 
nyelv- és szépt.-ok, történelmi, társadalmi és bölcsé
szeti t., mennyiség- és természeti.-ok stb. 

Tudomány-egyetem, 1. egyetem. 
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Tudományos regény, a regény azon faja, mely 
tudományos ismeretek népszerűsítését tűzi ki magá
nak feladatul. Főleg az archaeologia (Bulwer, Flau
bert, Ebers, Eckstein), földrajzi s természettudományi 
(Verne, nálunk Beksics G. »Barna Arthur«, Vértesi 
Arnold »A felkelő nap országa« stb.) ismeretek ily
nemű feldolgozásai vannak divatban. 

Tüdőpróba, újszülötteknél fontos, annak eldönté
sére, vájjon a magzat világra jövetele után élt-e, v. 
holtan született. Ha a tüdődarab vizén úszik, akkor 
a magzat légzett, tehát élt, ha lesülyed, holtan 
született. 
Tudor (tjúdör), angol uralkodóház, 1485 — 1603. 

uralkodott. T. Owen, wallisi nemes, nőül vette 1422. 
íranczia Katalint, V. Henrik angol király özvegyét, 
fia Ödön, richmondi gróf, s neje.Beaufort Margit, a 
Lancaster-ház örökösnője és az e házasságból szár
mazó fiu, Henr ik , III. Richárdnak a Bosworth mel
letti csatában elestekor (1485. aug. 22.) VII. Henrik 
néven lépett az angol trónra s 1509-ig uralkodott. 
Őt követték: VIII. Henrik (1509—47.), VI. Eduárd 
(1547 — 53.), Mária (1553—58.), végül Erzsébet 
(1558—1603.), kinek halálával a korona a Stuartokra 
(1. e.) szállt. 
Tudor, doctor, annyiféle van, a hány egyet, facul-

tas, nálunk tehát: hit-, jog- (és államtud.), orvos- és 
bölcsészett. A t. szigorlat szóbeli és írásbeli, letevé
séhez szükséges az illető facultas elvégzése, kivéte
lesen másoknak is megengedik (1. bölcsészettudor). 
Vannak tiszteletbeli t.-ok is tudományos érdemek 
alapján, 50 éves doctorság után pedig az egyetem 
jubiláris oklevelet szokott az illetőnek küldeni. A t.-i 
szigorlat letevése után a felavatás következik, bizo
nyos szertartások között, miközben a jelölt az egye
tem nagy botjára fölesküszik. 

Tudorív, 1. boltív. 
Tüdősek, pulmonata, a csigák egyik családja, 

melynek fajai a háton fekvő tüdőzacskók által lé-
legzenek. 
Tudós í tó , r epor t e r , vmely hírlapnak azon munka

társa, kik távolabbi helyeken történt eseményekről 
tudósítást küldenek a lapnak. 

Tudós nők, vigj. Moliére-től, ford. Arany L. 
Tudós társaság, a Magyar Tudományos Aka

démia (1. e.) eredeti neve. 
Tüdőüszök, gangraena pulmonum, egyes t. ré

szek elváltozása eves, kásaszerü, bűzös tömeggé, 
bűzös leheletet okoz. Köhögésnél górcsövi szövet
törmelékek, zsirjegeczek, baktériumok ürülnek ki. 
Később barlangok maradnak vissza, melyek kivéte
lesen, igen kedvező körülmények között, behegednek. 
Tüdővész, phthisis, tuberculosis pulmonum, a s a j 

t o s (idült) t ü d ő l o b (1. tüdőgyulladás) és a t ü d ő -
g ü m ő k o r közös elnevezése. Az előbbinél a tüdő-
hólyagcsákban keletkezett izzadmány, az utóbbinál 
ujjonnan képződött csomócskák (gümők) esnek szét 
és többször vérköpés v. hányás mellett nagyobb 
űrök (barlangok, caverna) képződésére vezetnek, még 
pedig rohamosan (lovagló t.), v. lassanként estéli 
hektikus láz, éjjeli izzadás, lesoványodás tünetei 
közben (idült t. v.) halálra vezetnek. Az idült t. v.-
hez gyakran gégegümősödésből eredő rekedtség, 
csillapithatlan hasmenés, a belek, lép, vesék amy-
loid elfajulása társul. Kisebbfoku lobgóczok a 
tüdőcsúcsokban gyakrabban gyógyulnak heges 
zsugorodás utján. Némelykor a t. v. általános u. n. 
m i l i á r i s t u b e r c u l o s i s utján, mely typhosus fer
tőző betegségként folyik le s mindig halálos, hirte

len véget ér. Öröklés, poros, légcsőhurutot okozó> 
levegőben való tartózkodás, görvélyeseknél túlerői— 
tetés és űlő életmód, kicsapongások stb. hajlamos
ságot szereznek a betegségek ezen legelterjedteb-
bikére. Kezelés: tiszta, egyenletes meleg(16*) levegő,, 
tejkura, respirator, meghűlés és megerőltetés elkerü
lése ; évenkinti hosszabb tartózkodás klimatikus
gyógyhelyeken. L.dr. Polyák: A tüdővész orvoslása, 
Klinik. füzet. 1892. Ugyanaz: Klímatotherapia kézi
könyve.Bpest 1892. V. ö.gümőkór, görvélykór, bacil-
lus tuberculosis, tuberkulin. 

Tüdővizenyő, oedema pulmonum, a tüdőhólyag-
csák megtelése savós folyadékkal beálló szivhüdés; 
esetén, a halál előjele, a haldoklók hörgését okozza. 

Tuff, laza, porhanyós kőzet, viz által lerakott vul
kanikus kitörési termények (bazalt-, trachit-, tajtkőv 
pelagonit-tuff, triász stb.) v. mésztartalmú források
ból letelepedő mész (mész-tuff). 

Tüffer, helység Stájerországban, a Hamberg alatt, 
fürdőhely 37° C. meleg forrásokkal.. 

Tufna, község Zólyom m., mellette két cseppköves. 
barlang, ősvilági állatcsontokkal. Völgyében nagy 
papírgyár. 
Tugra, a szultán aláírása, 1. thugra. 
Tűhalak, syngnalhoidei, halcsalád a bojtkopoltyu-

sok (lophobranchii) rendjéből. Ide tartozik a tollvas-
tagságu t ű h a l , syngnatJius acus és a c s i k ó - h a l v. 
c s i k ó c z a , hippocampus. 

Tűhegyre állítani vmit, kényes v. veszélyes olda
lára, élére állítani. 

Tuhutum v. T ö h ö t ö m , Karácsonyi János szerint 
T é t é n y , a 7 magyar vezér egyike. Mint a névtelen 
jegyző elbeszéli, Árpád Tassal és Szabolcscsal őt 
küldte Mén-Marót ellen. Fiával, Horkával a Nyirt 
meghódítva, az Érmelléken át Zilah felé húzódott 
hadaival, s a Meszesnél Erdély elfoglalására indult. 
Hid-Almás táján megverte Gyelo fejedelmet, s a 
lakosságot Esküllőnél hódolatra kényszeritette. A 
birtokba vett tartományt a székelyföld kivételével 
utódai is megtartották II. Gyuláig, a kit Szt Istváns 
győzött le. E hagyománynyal szemben meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy az erdélyi országrész, mely
nek meghódítását a krónika T.-nak tulajdonítja, 
Szent István idejében még nem volt meghódítva s 
csak később csatoltatott az országhoz. 

Tuileriák (francziául : tuileries, tüileri), kastély 
Parisban, a Louvre mellett, 1564. kezdték építeni, a 
múlt században s III. Napóleon alatt az uralkodó 
székpalotája; 1871 május végén a communardok 
felégették; ny. része 1883. végleg lebontatott, é. 
és d. szárnya pedig felépíttetett; mellette nagyszerű 
közkert (T. kertje). 

Tujafa, életfa, 1. thujafa. 
Tukmafélek, smilaceae, növényrend, melyet nálunk, 

a péra (ruscus), árnyvirág (majanthemum), gyöngy
virág (convallaria), sülyfű (polygonatum), nyakro
vat (streptopus) és csillár (paris) fajok képviselnek.. 

Tükör, sima felületű, üvegből v. fémből készült 
eszköz, mely a fénysugarak visszaverése által tükör
képet hoz létre. Az ókorban nyéllel ellátót?, rézből,, 
bronzból, aranyból y. ezüstből készült sima lap 
szolgált tükör gyanánt, jelenleg ónfoncsorral be
vont üveglap. A t. ugy készül, hogy a horganyle
mezt simára köszörült kőlapra teszik, higanynyal 
leöntik és a gondosan megtisztított üveglapot föléje 
helyezik, majd sulyokkal leszorítják, a kőlapot lej
tős helyzetbe hozzák, hogy a felesleges higany le
folyjék és 24 óra lefolyása után a kőlapot lassan* 
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ként vízszintes helyzetébe forgatják vissza. Az 
e z ü s t - és p l a t i n a - t . egyik oldalán ezüsttel v. pla
tinával bevont üveg. T. előállításával nálunk is fog
lalkoznak. 

Tükörfém, jól fényesíthető réz- és ónötvény, mely
ben gyakran arzén is van. 

Tükörhatod, műszer magasság- és távolság-mé
résre szárazföldön és tengeren, a tükrözésen alap
szik és beosztott körive van, mely a körkerület W a -

Tükörüveg, köszörült és fényesített üveg, melyet 
öntött vaslapra öntenek. 

Tükörüvegbiztositás, 1. biztosítás. 
Tula, orosz kormányzóság, területe 30.959 km2, 

. 1,475.183 lak., főhelye T. az Upa m., 64.648 lak., 
nagy állami fegyvergyár, mely 7000-nél több mun
kást foglalkoztat; igen fejlett ipar aczél-, vas- s más 
érczáruban (t.-áru). 

Tulaáru, nielloáru, 1. niello. 
Tulajdon, azon dolog, melyen tulajdonjogot gya

korolni jogosítva vagyunk. L. tulajdonjog. 
Tulajdonjog, azon dologbeli jog, melynél fogva 

vmely dolog egész teljében jogos uralmunk alatt áll. 
A t. tehát magában foglalja a dolog birtokára való 
jogot, azon jogot, melynél fogva más vkit a dologra 
való minden befolyástól kizárhatunk, a dolog hasz
nálatára és haszonélvezetére való jogot, végre a do
log tetszés szerint megváltoztatása, elhasználhatása, 
megsemmisithetése és elidegenítésének jogát. Mind
amellett a közérdek szempontjából a t. korlátozások
nak van alávetve (1. kisajátítás), de lehet korlátolva 
magánintézkedés folytán (1. hitbizomány) is. A t. v. 
eredeti v. származékos, a szerint, a mint korábban 
senki sem birta, v. az előbbi tulajdonostól jutott 
reánk. Előbbi az uratlan dolgok elsajátítása, gyü
mölcs, átdolgozás, egyesítés, az utóbbi a szerződés 
és egyáltalán jogügylet utján való t. szerzés. Ingat
lanok t.-a a telekkönyvbe való bejegyzés által sze
reztetnek meg. Lehet még magán- v. köztulajdon, 
a mint birtokosa magánszemély v. pedig az állam, 
törvényhatóság, község stb. 

Tulajdonnév, nomen proprium, egy bizonyos élő 
lénynek (ember, állat) v. élettelen tárgynak neve, pl. 
Attila, Croesus; Földközi tenger, Magyarország; 
Fiastyúk, Gönczölszekér; Nemzeti Színház, Buda
pesti Szemle; Villám, Ráró (lovak), Bodri, Bundás 
(kutyák) stb. L. név. 

Tulaj donságnév, 1. melléknév. 
fu l 'as voulu stb., 1. Dandin. 
Túlbiztosítás, a jószág biztosítása tényleges érté

kén túl egy v. több biztosító társulatnál, gyakran 
csalási szándékból történik, és ép ezért tilos. 

Tűlevelű fák, t o b z o s a k , conifera, növényrend, 
mely a tiszafafélék (taxineae), cypressus-félék (cup-
ressineae) és fenyőfélék (abietinae) családjait fog
lalja magába. Erdősségeket alkotó, sokfélekép ipari
lag használt fák és dísznövények; az ásatag flóra 
főalkatrészei. 

Túlhevített gőz, 1. gőz. 
Tulipán, tulipa, növény a liliomfélék (liliaceae) 

rendjéből. A ke r t i t, t. Gessneriana, hazája Kis-
Azsia, a ny.-ra Busbecq Gislen hozta Törökország
ból I. Ferdinánd alatt 1559. A XVII. szdban a t. mű
velést a hollandi és flandriai kertészek űzték, számos 
válfajt hoztak létre (a ritkábbak egy-egy hagymá
ját 4— 13.000 forinttal fizették). Van korán és későn 
virágzó, egyszínű és tarka faja. Jelenleg annyira el
terjedt, hogy p. o. Flórencz m. az eredeti faj vadon 
is nő. Legkorábban virit a Duc Van Tholl válfaj. 

Tulipiros, élénk, égető piros; a szó első részében: 
a finn tule = tűz szót keresik. 

Túljegyzés, mikor a kibocsátásra kerülő értékpa
pírból a közönség nagyobb mennyiséget jegyez, mint: 
a mennyit ki akarnak bocsátani. Ez esetben a kibo
csátó eszközli az arányos leszállítást és szét
osztást. 

Tulka, község Bihar m., 2737 lak. 
Tülköncz, 1. orrszarvú bogár. 
Tüll, hálószerű gyapotszövet, a fátyolszövethez. 

(1. e.) hasonló, női ruha és diszöltöny készítésére 
szolgál. Angol t., bobbinet (1. e.). 

Túllátás, messzelátás, távollátás, hypermetropia,. 
öregeknél presbyopia, a szem azon kóros állapota, 
midőn a szem közeipontja 25 cm-en túl fekszik; az 
alkalmazkodási képesség (accomodatio) gyengülésén 
alapszik az aggkor kezdetén, kimerítő betegség után, 
kezdődő hályogképződésnél és zöld hályognál. 

Tulle (tüll), Corréze franczia departement fővárosa, 
18.964 lak. Nagy fegyvergyár, csipke-, tüll- stb. ipar. 
Püspökség. 

Tulln, város Alsó-Ausztriában a Duna m., 4000-' 
lak. Ausztria régi fővárosa. A római Comagena a 
Niebelung énekben Tulme. Közelében a termékeny 
t.-i mező. 

Tullus Hostilius, 3. római király, 672 — 40. Kr. e. 
uralkodott, sok háborút viselt, legyőzte Albalonga 
városát és lakóit a Caelius hegyre telepitette át. 

Tulok, bos, 1. szarvasmarha. 
Tülök, az agancs törzse, üreges szaru s az ebből 

készített fúvóhangszer, lőportartó, kaszakő-tartó stb. 
Tülökhártya, 1. szem. 
Túltengés, hyperírophia, egyes szerveknek v. azok 

részeinek rendellenes növekvése. 
Túltermelés, nagyobb árú-tömegek előállítása-

mint a mennyi a tényleges szükségletnek megfelel; 
közgazdasági kóros állapot. 

Tultsa, város a romániai Dobrudsában, mellette-
kezdődik a Duna deltája, 21.826 lak. Kikötő. 

Tulubadsi (tör.), a konstantinápolyi tűzoltóság; 
előbb czéh, gr. Széchenyi Ödön katonailag szervezte. 

Túlvilág, ált. a halál utáni élet; t ú l v i l á g i , föl
döntúli, természetfeletti. 

Túlzás, 1) a stilisztikában: hyperbola (1. e.); —• 
2) a művészetekben a jellemző vonásoknak kelleténél 
erősebb, az összhatást zavaró kiemelése. 

Túlzófok, a mellékneveknek nyomatékos felsőfoka, 
melyet a felsőfokból »leges« elébe tételével képezünk, 
pl. legeslegszebb. 

Tum, egyipt. isten, Ra-nak egy alakja. 
Tum, svéd hosszmérték = Vio fot = 2'909 cm. 
Tumor (lat.), daganat, duzzadtság. 
Tumultus (lat.), zenebona, zendülés; tumultuarius,. 

rögtönzött, hamaros, zűrzavaros. 
Tumulus (lat.), domb; sirhalom. 
Tun (ang., tön), angol folyadékmérték, mint bor

mérték = 252, mint sörmérték 216 gallon. 
Tunbridge Wells (tönbrids uelsz), fürdő Kent an

gol grófságban, 25.000 lak. 
Tünde, a költői nyelvben: tünékeny, tünemény

szerű, tündéri. 
Tündelevény v. t ü n d e v é n y , a Bodrogközben s 

más vidékeken is igy nevezik a denevért. Jókai több
művében a mesebeli »vampir« ért. használja. 

Tündéralma v. Nadír és Nádine boszorkányos tör
ténete, tündéri vigj. K a t o n a Józseftől, közzétette.-
Miletz János, 1886. 

Tündérálom, Petőfi költeménye (1846.). 
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Tündérek, a népmesékben sürün szereplő női szel
lemi lények, kik egy t ü n d é r k i r á l y n ő uralma alatt 
állnak s majd jótevőleg, majd ártólag avatkoznak be 
az emberek sorsába. A magyar népmesékbe valószí
nűleg a román és kelta mondákból kerültek. Népünk 
előtt e iények legismertebb képviselője T ü n d é r 
I l ona , ki számos mesében mint aranyhajú, csoda
szép tündérleány szerepel. 

Tündér Ilona, 1. tündérek. 
Tündérmese v. rege , népmese, mely tündérekről 

szóló csodás dolgokat beszél el. 
Tündérország, képzeletbeli mesés ország, mely

nek tündérek a lakosai. Költőileg leirja Petőfi a 
>János vitéz«-ben. 
Tündér szerencsénk kénye hány, vet, Játszva emel 

s mosolyogva ver le. B e r z s e n y i : A magyarokhoz. 
Tündérvár, a Körös révi szorosában kiugró szikla

tetőn épült őrtorony. 
Tündérvölgy, elbsszélő költemény Vörösmarty 

M.-tól (1827.), tárgya az, hogy Csaba vitéz vissza
vívja kedvesét a Nap fiától. 

Tünemény, minden, mit érzékeink által észlelünk, 
kül. a természetbeli változások; bölcsészeti ért. 
phaenomen (1. e.). T.-szerű, phaenomenalis, rend
kívüli, ritka. 

Tunesia, Tunisz (1. e.). 
Tünet, symptoma (1. e.). 
Tungföld, színtelen v. színes wolframsavas mész, 

a wolframsav előállítására szolgál. 
Tunguzok, nomád mongol nép keleti Szibériában, 

összesen körülb. 70.000-en. Két főágra oszlanak: 
a mandsukra és a szibériai t.-ra, kik megint több 
kisebb törzsre különülnek. Nyelvük az altáji nyelv
törzshöz tartozik. 

Tunica (lat.), a régi rómaiak rövid ujjú alsó ru
hája; a kath. püspökök derékig érő alsó ruhája. 

Tunicata (lat.), zsákállatok. 
Tunicella (lat.), a püspök által ünnepélyes mise 

alkalmával a casula alatt viselt s ezzel színben meg
egyező könnyű selyem ruha. 
Tunisias, Pyrker László eposza (1819.), magyarra 

ford. Udvardy János (1839.). 
Tunisz, állam Észak-Afrikában, franczia védnökség 

alatt, a Földközi tenger, Algéria és Tripolisz közt, 
ter. 116.348 km2, 1,500.000 lak., kik arabok, ber
berek, kabylok és európaiak, vallásilag mohamme-
dánok, kath. és gör.-kath., protestánsok, zsidók. A 
föld igen termékeny, az Atlas nyúlványai borítják, 
sok gabona és bor terem, állattenyésztés, szaffián-, 
selyem- és gyapjuáru-gyártás, jelentékeny kereske
delem, melyet vasutak (411 km.) és jó kikötők (Go-
letta, Monastir, Susa, Sfax, Gabes) mozdítanak elő. 
Fő kiviteli czikkek: olívaolaj, gabona, datolya, viasz, 
korallok, fürdőszivacs, fez, gyapjú- és selyemszöve
tek, bőrök. T. 1575—1881. török vilajet, örökös bej 
által kormányozva, 1881. máj. 12. franczia fenható-
ság alá került; a jelenlegi bej Szidi Ali. Fővárosa T., 
a t.-i öböl m., 135.000 lak. Fegyvergyártás, erőditvé-
nyek, élénk kereskedelem, fő kikötője Goletta. Közelé
ben Karthágó romjai. 

Tunker, baptista felekezet, 1. mártok. 
Tunkin, ehető fecskefészek, 1. fecskefészek. 
Tunnel (ang.), cső, tölcsér; alagút, 1. e. 
Tunelos7.álesákj feji^ra-aquatica nevű, a corna-

ceákhoz^tartozó'fnocíannövéwBÉűl készült, könnyen 
duzzadó pákeikák, melyek, min^tlamir.aria, sebé
szi czélokra, csatornák és nyiláscWsebészi tágítá
sára szolgálnak. ^% 

Tűpénz, évi pénzösszeg, melyet a férj a nő sza
bad rendelkezésére bocsát. 

Tuppah, szenvedélyes jellegű hindu zenedarab. 
T u q u o q u e ? Te is? Ily alakban is említik Caesar 

utolsó szavait, 1. Et tu mi fili. 
Tur, község Somogy m., 1358 lak. 
Tur, község Alsó-Fehér m., 1586 lak. 
Túr, folyó, a Szamos balparti mellékvize, ered az 

Avas hsgben, a Siroki hegy d. oldalán. Mélyen be
vésett völgyben folyik, míg kiér az Avasi meden-
czébe, melyet elhagyva az Alföldre lép, hol alsó' 
vizkörnyéke alig van a Szamosétól elválasztva. Ár
vizes mocsarak és erek kötik a Szamoshoz és Tisza-. 
hoz is. Hossza 14 mfd v. 104 km, vizterülete 19 mfd2. 
Mellékvizei a Vámfalui viz, Adorján, a Turcz stb. 

Túra, község Pest m., 4378 lak. 
Túrán, község Turócz m., 1941 lak. 
Túrán, az iráni fensik északi részén fekvő terület, 

most Orosz-Turkisztán. 
Turáni nyelvek és népek, 1. altáji ny. és n. 
Tűráspoly, bemélyedt felület ráspolyozására szol

gáló hajlítható ráspoly. 
Túrba (perzsa), bőrönd, tüsző, erszény. 
Turbálni (lat.), nyugtalanítani, zavarni; turbatio, 

zavar, zendülés; turbator, lázító, zavart csináló. 
Turbán (perzsa), a mohammedának fövege; pa-

tyolatszerü szövettel körülcsavart, rendesen veres 
sipka; most a törököknél a fez, a perzsáknál a kulah 
kezdi háttérbe szorítani. 

Turbékol a gerlicze, mikor szól. 
Turbina, 1. vizikerék. 
Turbulens (lat.), háborgó, heves. 
Turco (ol.), török; á l l a t u r c a , törökösen, török 

módra (oly zeneművekről mondják, melyek kísérete 
teljes fogásu és kevés accord közt váltakozó). 

Turcz, község Ugocsa m., 3029 lak. Hozzá tartozik 
Turcz bányatelep. 

Turdosin, község Árva m., 1758 lak., az Árva 
balpartján. 

Turdus (lat.), rigó. 
Türelmi adó, taxa tolerantiae, az a külön adó, 

melyet a zsidók, mint hazánkban »tűrt nemzet* a 
kincstárnak fizettek; 1846. jun. 24. királyi rendelet 
megengedte, hogy 5 év alatt fizetendő 1,200.000' 
frttal végleg megváltassák s eltöröltessék. 

Türelmi rendelet, II. Józsefnek 1781. okt. 25. 
kiadott hires nyilt-parancsa, mely a protestánsoknak 
ugy Magyarországban, mint az osztrák örökös tar
tományokban teljes vallásszabadságot biztosított. 

Turenne (türen) H e n r i de L a t o u r d ' A u v e r g n e 
vicomte, franczia hadvezér, Bouillon Henrik herczeg. 
2. fia, szül. 1611. szept. 11. Sedánban, részt vett a 
30 éves háborúban, 1644. tábornagy, 1667. a fran
czia hadsereg főmarsalja, meghódította Flandriát és-
a Franche-Comté-t, 1672—74. a Rajna mentén har-
czolt, 1674. elpusztíttatta Pfalzot, 1675. Montecuc-
coli ellen küldetett a Felső-Rajna vidékére, 1675. jul. 
27. Salzbachnál elesett. 
Turf (ang., t ö r f=gyep) , lóversenytér- általában, 

a mi a lóversenyekre vonatkozik. 
Turfa, tőzeg (1. e.). 
Turgai, orosz tartomány Közép-Ázsiában, ter. 

456.397 km2, 331.640 lak. Főhelye T., 386 lak. 
Turgenyev Iván S z e r g e j e v i o s , hires orosz re

gényíró, szül. 1818. okt. 28., hivatalt viselt a belügy
minisztériumban, 1852. egy czikke miatt az ország, 
belsejébe száműzték, néhány év múlva kegyelmet
kapott s azóta nagyobbrészt külföldön (Baden-Baden,. 
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Paris) élt, f 1883. szept. 3. Bougivalban, Paris mel
lett. Elbeszélő műveit pessimistikus alaphang, finom 
megfigyelés s az előadás sajátszerű, megkapó bája 
jellemzik. A főbbek : »Egy vadász naplójából* (1852), 
>Atyák és fiaik* (1862), >Füst« (1867), »A pusz
ták Lear királya* (1870), »Tavaszi hullámok* (1872) 
stb., melyek magyarul is megjelentek. Irt színműve
ket és lyrai költeményeket is. 

Turgidus (lat.), dagályos (nyelvezet). 
Turgot (türgó) Anne R ó b e r t J a k a b , franczia 

államférfi, szül. 1727 máj. 10. Parisban; jogot vég
zett, élénken foglalkozott a socialis kérdésekkel s 
müveiben a physiokrata rendszer egyik legelső kép
viselője, 1774—76. előbb tengerészeti, azután pénz
ügyminiszter, de reformjai nem tetszettek a kivált
ságos rendeknek, melyek megbuktatták, f 1781. 
Turia, az Ung folyó mellékvize; ered a Polonina-

Rovna d.-k. oldalán, Perecsény közelében egyesül 
az Unggal. 

Turia, község Bács-Bodrog m., 3161 lak. 
Turin (Torino), olasz tartomány (Piemont), ter. 

10.452 km2, 1,091.273 lak. Főhelye T. a Dóra Riparia 
és a Po egyesülésénél,305.000 lak. Szép tereit (Piazza 
Castello, P. Carlino, Emanuele Filiberto) és utczáit 
nagyszerű épületek (Palazzo Madama (csillagda), 
Carignano és királyi palota) és templomok (San 
Giovanni, a savoyai herczegek sirja, 1498 alap., St. 
Maria di Dio) diszitik. Egyetem (1412 óta), gazdag 
könyvtár, tud. akadémia, egyiptomi múzeum, szín
házak (operaház), vár. Élénk ipar (selyem, bársony, 
zongora, likőrök, csecsebecsék) és kereskedelem. Az 
ó-korban A u g u s t a T a u r in o rum római gyarmat. 
1706 szept. 7. Savoyai Jenő győzelme a francziákon. 
1861-ig Szardiniának és 1865-ig Olaszországnak 
fő- és székvárosa. Itt él évek óta Kossuth Lajos 
(t.-i remete). 

Turista, utas, a ki csupán kedvtelésből, nem pe
dig üzleti stb. czélból utazik; t. egy l e t , mely ilyen 
utazásokat, főleg kirándulásokat rendez tagjai szá
mára. Budapesten is van. 

Turkesztán, 1. Turkisztan. 
Turkeve, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. 13 092 

lak. a Berettyó közelében. 
Turkisztan (Turkesztán), nagy ázsiai terület az 

Arai és Kaspi tó, az iráni fensik, a Kuenlün, Góbi si
vatag és a kirgiz pusztaság közt, nyugoti része 
Oroszerszághoz, a keleti Khinába tartozik. 1) T. ke
rület, Sir Darja tartományban, ter. 88.962 km.2, 
68.800 lak., az oroszok 1732 óta foglalták el. — 2) 
Kelet-T. (Khin. Thiansan-Nanlu), khinai birtok, ter. 
1.118,713 km2, 580.000 lak., legnagyobb részét a 
Góbi sivatag foglalja el, Pamir fensik, Karakorum. 
Kuenlün és Thiansan hegyek. Ásványokban (arany, 
só, szén) gazdag, termékeny (dinnye), ipar és élénk 
kereskedelem. 

Türkiz, k a l a i t , ásvány, alaktalan, víztartalmú 
phosphorsavas timföld veséded stalaktitikus alakok
ban, át nem látszó, réz- és vastartalma által égszín
kék és zöld. Leihelyei: Szilézia (Zopten), Szászor
szág (Oelmitz), Mexikó, Mehsed és Herat Perzsiában 
(keleti t.); drágakő. A fog t ü r k i z , odonlolit, beha
tolt rézsók által kékre festett ásatag elefántcsont 
Szibéria rézbányáiból. 

Turkmének, nomád török nép, a turkmén isthmu-
son, a Kaspi és Arai tó közt lakik. Számuk 700.000 
(sunniták), foglalkozásuk állattenyésztés, vadászat. 
Főhelyök Mérv. 1879 —81-ig hóditották meg az 
oroszok. 

Turkok, 1. zuávok. 
Türkölődzni, öklelődzni, harczolni. 
Tur-Kopádi hasadék, Torda-Aranyos m. Bevég

zett karszt-völgy (2. tordai hasadék), melyet a Túri 
patak alkotott átfürészelve erosio utján az előtte 
állott Székelykő hsg mészkő vonulatán. Hossza 3 
km., a patak szintája belépésénél 520 m., kijövetele
kor 371 m.; s így közel 30 m. esik kmként. Meredek 
sziklafalak alatt rohan, melyekben több barlang van. 

Türkös , község Brassó m. 3277 lak. A bárczasági 
hét magyar község egyike. 

Turlupin (francz., türlüpén), Legrand franczia ko
mikus mellékneve XIII. Lajos alatt ; ált. bohócz. 
T.-ade, bohóság, tréfa. 
Turluru, gecarcinus ruricola, vérvörös rákfaj a 

négyszögű rákok (catometopa) családjából; az An
tillákon szárazon él. 

Turma (lat.), a régi római hadrendben lovasszázad, 
de csak 50 — 60 lovassal. 

Turmalin, hydrokálinátronmagnesia vastimbórsili-
kát, ásvány; színtelen (achroit), többnyire fekete 
(sörl), szürke, zöld, kék (indigolith), veres, kitűnően 
polarpyroelektromos, nagyon erős dichroismust mu
tat, nagyon elterjedt jegeczes kőzetekben és a szem
csés mészben, kvarczczal t. gránitot és t. palát 
alkot. Az átlátszó t. drágakő (veres szibériai : s i b i -
r i t , r u b e l l i t , kék: b r a z í l i a i s a p h i r , zöld: 
b r a z i l i a i s m a r a g d , sárgászöld : ce} ' loni chry-
s o l i t h ) ; polarizáló eszközökhöz használják. Lei
helyei : Urvölgy, Oláhpia, Igló, Felső-Szlana ; Morva-
orsz., Karinthia ; Harzhegység, Bajororsz., Szibéria. 

Túrmezei v . tu rop o ly ai nemes k e r ü l e t , 1848-ig 
Zágráb vármegye kiváltságos kerülete, melynek 
lakosai IV. Béla óta (1255) összesen és egyenkint 
nemesi kiváltságokkal éltek ; a kerület Nagy-Goriczán 
tartotta gyűléseit ; grófjának a magyar országgyűlés 
alsó tábláján volt helye. 

Turnau, város Csehországban az Iser m., 5000 lak. 
Drágakő-köszörülés. 

Turnbullkék, berlini kék (1. e ) . 
Turner V i l m o s , angol festő, szül. 1775. ápr. 

23. Londonban, f 1851. decz. 19. Chelseaban.CIaude 
Lorrain szellemében működött. Költői szép táj
képeket festett. 

Turnersárga, patentsárga (1. e.). 
Turnicella (középlat.), tarisznya. 
Turnier (ném.), harczjáték, torna, lovagjáték (1. e). 
Turn-Magurele, város Romániában, 5780 lak., az 

Oltnak a Dunába való torkolatánál. 
Turn-Szeverin, régi magyar'neve Szörénytornya, 

város Romániában, 8000 lak.; itt végződik a Vas
kapu, melyből a Duna itt lép ki. Római régiségek. 

Turnűr , 1. tournure. 
Turnus (lat.), ismétlődő sorrend. 
Túró, a tej fehérnye-alkatrésze, mely a savanyitott 

tej savójának kipréselése után fenmarad. A szerint, 
a mely állatból a t. készítéséhez szükséges tejet 
nyerik, van juh- , kecske- , tehén-t . stb. A t. egy 
fajtája a l i p t ó i t., juhtejből készített, jól megsózott 
sajt, mely bödönbe gyömöszölve jut forgalomba. 

Turócz, 1) a Sajó mellékvize, mely két ágból, a 
Ratkói és Közi patakokból támad ; — 2) folyó, a 
Vág mellékvize ; ered Körmöczbányától é.-ra több 
forráscsermely egyesüléséből, fő forráscsermelye a 
Hermanecz hegyen' ered. Fő folyásiránya é. lesz, 
keresztül szelve/'a szép Turóczi medenczét, hol 
folyása nem igen sebes, azért kanyargós s gyakran 
kiárad. Hossza 10 mfd v. is 74 km, vizterülete : 
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18 mfd. — Főbb mellékfolyói : jobbról Teplicza, 
Mácsa, Szebeszló, Neczpál a Bélával; balfelől: a 
Szklenó, Kelemenfalvai viz és Vriczkó stb. 

Turóczi J á n o s , krónikairó, Szentmihályi T. Péter 
fia, 1470. a turóczi konvent világi jegyzője, 1488. 
királyi protonotárius, korának kiváló jogtudósa, 
szónoka és történetirója. Magyarország történetéről 
irt munkája : »Chronica Hungaríae« számos kép
pel diszitve s Mátyás királynak ajánlva 1488. Augs-
burgban j elent meg először. Brünni kiadása, mely 
1488. a Proszniczi János váradi püspök által felállí
tott könyvsajtón nyomatott, a legnagyobb könyvé
szeti ritkaságok közé tartozik. 

Turóczi fakönyv, nyirfa (betula álba) külső hár
tyájára irt állítólagos magyar irodalmi emlék, me
lyet 1839. Cherven Tamás, szent kereszti lelkész, 
a stubnyai fürdőben Jezerniczky Istvánnál talált, 
kihez a Raksányi család levéltárából került. A tud. 
Akadémia a Tudománytárban (Uj foly. 1840. VIII. 
köt.) közzétette az emléket Cherven megfejtésével. 
Csupán 32 sor irás az egész, mely 127 nevet s csak 
néhány szót tartalmaz. Toldy F. legrégibb irod. ma
radványunknak tartotta, de Szabó Károly fejtegetései 
után valószínű, hogy nem egyéb, mint a Bél-féle 
székely abc nyomán szerkesztett koholmány. 

Turócz-Szent-Márton, község Turócz m., 2860 
lak. A XIV. században sz. k. város volt, de később 
kiváltságait elvesztette. A megye székhelye; járásb. 
és adóhiv. 

Turócz vármegye, határai: Trencsén, Árva, Liptó, 
Zólyom, Bars és Nyitra vmegyék. Ter. 1150'35 kma 

49.979 lak.Hazánk egyik legkisebb és legszegényebb 
megyéje. Központja a Turócz völgye: a turóczi me-
dencze, melyet a Kis-Fátra és Nagy-Fátra szegé
lyeznek és alkotnak lépcsőzetesen ereszkedve a fő-
völgy felé. Csakis a medencze a tágasabb lapály, me
lyet a Turócz és északi szegletén átkanyarodó Vág 
öntöz; a mellékvölgyek mind igen keskenyek. Tót 
lakosai földmüveléssel és baromtenyésztéssel fog
lalkoznak. Községe van 96. Közigazgatásilag 
felosztatik a mosócz-zniói és szent-márton-blatni-
czai járásokra. Tartozik a 71. sz. cs. és kir. had
kiegészítő kerülethez, a 15. honvédezredhez és a 
48. sz. népfelkelési járáshoz. Az országgyűlésbe 
2 képviselőt választ. Székhelye: Turócz-Szent-
Márton. 

Turoluka község Nyitra m. 2603 lak. 
Tűrömolaj , tréfásan a. m. béketűrés, türelem. 
Turopolya, község Nógrád m. 1140 lak. 
Turopolyai kerület , 1. túrmezei ker. 
Turpis (lat.), rút, ocsmány; t u r p i s s á g , ocs-

mányság, hamisság, álnokság. 
Türr I s t v á n , olasz tábornok, szül. 1825. aug. 10. 

Baján, 1848. az osztrák hadseregben az olaszok 
ellen harczolt, de 1849. jan 19. hozzájok pártolt, 
részt vett különböző harczokban, azután angol 
szolgálatba lépett, 1855. mint angol ezredest Buka
restben az osztrákok elfogták s halálra ítélték, de 
csakhamar szabadon bocsátották, 1859. százados 
Garibaldi alatt, kivel 1860. Sziczilíában és Nápolyban 
harczolt, tábornok és Nápoly kormányzója lett, 1867. 
visszatért hazánkba s itt a Ferencz-csatorna építésé
ben vett részt, 1881 óta a Korintusi csatorna építési 
vállalatot vezeti; neje Bonaparte-Wyse-leány; Paris
ban él, de gyakran hazajön. Irt magyar, német, fran-
czia röpiratokat. 

Tursol, tőzegből nyert világító olaj. 
Tur-Terebes, község Ugocsa m., 3178 lak. 

Turul (Kurul, Károly, Karvaly), a hun-magyar ha
gyományok mesés madara, melynek pogány korunlj 
hitregés világa felsőbb szereplést tulajdonított. A t. 
termékenyítette meg Emesét, Álmos anyját s ő mu
tatta meg az utat a honfoglaló ősöknek az igért uj 
házába. Mint hadijelvény, már Attila zászlaján sze
repel s a magyarok Géza vezér idejéig turulos 
zászlók alatt indultak a csatába. Nagy Gyula: \ 
t.-ról (Turul 1883.); e czimet viseli a Magyar Heral
dikai és Genealógiai Társaság (1. e.) Közlönye, 1883. 
indult meg Br. Nyáry Albert és Fejérpataky László
szerkesztésében; jelenleg Fejérpataky szerkeszti. 

Turul n e m z e t s é g , első nyomát Kézainál találjuk, 
aki Árpádról azt mondja, hogy a T. nemzetségből 
származik. Ez állitásnak aligha van históriai alapja, 
de hogy T. genus valósággal volt, oklevelek bizo
nyítják. 

Turuncs, Zrínyinél a. m. narancs. 
Turvékonya, község és fürdő Szatmár m., 782 lak. 

az Avas hsg.-ben, a Tur völgy medenczéjében. 6 
ásványos forrás. 

Turzás, ásványok, érezek bányászati kutatása, 
keresése. 

Turzási jog, 1. kutatás. 
Turzovka, község Trencsén m., 7599 lak. 
Tus, festék, 1. tusok. 
Tus, bizonyos alkalmakkal (ünnepélyeken, vadá

szaton stb.) fúvó hangszerrel adott jel (t.-t fújni). 
Tus v. t u s a , a puska-agy alsó, vastag farésze. 
Tuscia, Etruria egyik régi neve. 
Tusculum, város Latiumban, az előkelő rómaiak 

villái díszítették, igy Cicero villája, általában nyaraló, 
pihenőhely. 

Tüske, 1) spina, növényeken merev, szúrós kép
ződmény, mely vmely ág, levél v. levélrész átválto
zása utján fejlődik; — 2) aculeus, emlős állatok 
erős, kemény, a növényi t.-hez hasonló szőre. 

Tüskebőrüek, echinodermaia, állatkör, melyhez 
tartozó állatoknál a szervek sugarasan és az 5-ös 
szám v. ennek többszörösei szerint vannak jelen; 
kültakarójuk mésztartalmú bőrvázzá alakult, szájjal 
és többnyire végbélnyilással ellátott bélcsővel. Ide 
tartoznak a holothurioidea (hengerélyek), echinodea 
(tüskönczök), asteroidea (csillagonczok) és erinoidea 
(üstökönczök) osztályai. 

Tüskés disznó, erinaceus, állat a rovarevők (insec-
tivora) rendjéből. A k ö z ö n s é g e s t. d. e. europaeus, 
25 — 35 cm. h., Európában és Ázsiában él, hátán 
erős tüskékkel fedett, pusztítja a patkányt, egeret, 
gyümölcsöt, tévesen méreg ellen mentesnek hitték. 

Tüskevár , község Veszprém m., 1243 lak. 
Tuskó, szögletes v. gömbölyű s nagyobb méretű 

fa-, vas- v. fémtömeg. 
Tüskönczök, echinoidea, alma-, sziv-, v. korong-

idomú állatok a tüskebőrüek (echinodermata) kö
réből, elmeszesedett v. tüskés bőrvázzal és bonyo
lódott csatornarendszerrel. Az echinus eSciilentus, kül. 
az Északi tengerben, 5 petefészekkel, melyek eledelül 
szolgálnak. Kb. 220 élő és 1500 ásatag faj ismeretes. 

Tusnád, fürdő (1. Csik-T.) Csik m., az Olt folyónak 
a Hargitán való áttörési szorosában, fenyvesekkel 
benőtt hegyektől védett helyen, a Csomag hegy ny. 
lejtőjén 650 m. m. fakadnak forrásai. Svájczi stylii 
fürdőépületek, fedett sétány, park, gyógyesar-
nokok. Nyolcz ásványos forrás van használatban. 
Leginkább a főkut vizét (114° C. bő szénsav és vas-
oxydul tartalom) használják; két más gazdag vas
tartalmú savanyuviz-kut s egy sós-keserü forrás. 
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Tusok, festékek, rajznak színezésére, a jobb fajtá

júak megegyeznek a vizfestékekkel; k h i n a i t u s , 
sesamolajkoromból és enyvből, mosuszszal és kám
forral szagosítva és megaranyozva. 

Tussis (lat.), köhögés. 
Tussoo (ang., tősszu), indiai hosszmérték = '/3a 

angol yard = 0.0286 m. 
Tüsszentés, stemutatio, az orrnyákhártya inger

lése (fény, hő v. vegyi ingerek) által okozott rövid, 
heves kilégzés. 

Túsz v. keze s , oly személy, kit kül. háború alkal
mával egyik ellenfél a másiknak átad, hogy ez által 
magát bizonyos feltételek teljesítésére lekösse. 

Tüszeg, acne, a faggyumirigyek és szőrtüszők 
lobja; fajai a szétszórt zsírt., a. disseminaia, a seny-
vesek t.-je, a. cachecticorum, a műleges zsírt., a 
szőrtüszeg, sycosis s. a. mentagra és a rézpir, a. 
rosacea. 

Tüsző, folliculus, kis, tömlőszerü mirigyek v. na
gyobb mirigyek egyes részei. 

Tüsző, széles bőröv, erszényféle üreggel, melyben 
pénzt v. más apróságokat hordanak; hazánkban a 
tótok és palóczok viselik. 

Tutaj, párhuzamosan egymás mellé helyezett és 
összekötött úszó fenyőfa törzsök, a legegyszerűbb 
vizi jármű; a t.-ozás hazánkban a vasútépítés előtt 
elterjedt szállitásmód volt (a máramarosi sót is t.-on 
•szállitották), jelenleg erdei termékek és gyümölcs 
szállítására szorítkozik. A tutajozás hatósági enge
délyhez van kötve, kivéve a hajózható folyókon és 
más folyók azon szakaszain, melyeken az erdőtör
vény (1879 : XXXI. t.-cz.) életbelépése előtt mester
séges építmények nélkül gyakorlatban volt. 

Tutajozás, 1. tutaj. 
Tutamen (lat.), védeszköz, védelem. 
Tutela (lat.), gyámság, gondnokság. 
Tutor (lat.), gyám, gondnok. 
Tutrukán (Tutrukáj), város Bulgáriában, 7164 

lak., a Duna m., az ó-kori T r a n s m a r i s c a . 
Tutschner Ágos t , curiai bíró, szül. 1828. szept. 

3. Budapesten, 1850 óta állami szolgálatban. 1872. 
pestvidéki törvényszéki, 1882. pesti táblai, 1888. cu
riai bíró. 

Tutti (ol.), zenében: "valamennyi« hang (hang
szer) egyszerre, ellentétben a >solo«-val. 

Tutti frutti (ol.), mindenféle gyümölcs, egyveleg
étel; könyvczimül is használják. 

Tűz, egyidejű hő- és fényképződésből álló jelenség. 
Az ó-kórban anyagi dolognak tartották (a 4 elem 
egyike). F o l y é k o n y t., fenian fire, liquid fire, 
phosphornak szénkénegben való oldata, mely a leve
gőn meggyulad. L o t h a r i n g i a i t., chlorkén és 
phosphorsavas szénkéneg keveréke, mely ammóniák 
hozzáadására meggyulad. U j - g ö r ö g t ű z , benzin és 
kálium keveréke, mely vizén meggyulad. 

Tűzálló, olyan anyag, mely a tűz hatásának ellen
áll, azaz benne el nem ég, alakját nem veszti el, 
meg nem olvad. Ilyen az asbest, bizonyos agyag
fajok, a melyekből pl. a tűzálló tégla készül stb. 
Tűzbe felét . . . D. Tűzbe felét. H. Vetem. D. Újra 

felét. H. lm! D. Harmadikát még. H. Lángol az is. 
D. Jer most, vár az olympusi kar. K a z i n c z y F. 
epigrammja Kisfaludy S.-ra; a beszélgetők Dayka 
és Himfy (Kisfaludy Sándor). 

Tűzeső, 1. gőzkazán; t.-ves k a z á n , 1. gőzkazán. 
Tüzelés, a tűznek élesztése, fentartása s olykép

pen való vezetése, a mint az bizon3ros folyamatoknak 
éppen megfelel. 

Tüzeléstan, a tüzelő anyagokat ismertető, azok 
teljes kihasználását s megfelelő alkalmazását tár
gyaló tudomány. 

Tüzelőanyag, mindazon anyagok, melyeket a 
tüzelésre alkalmazni lehet; szorosabb értelemben a 
technikában csak a tőzeg, fa, szén s a gázalakú t. 

Tüzérdandár, 1. tüzérség. 
Tüzérség, a modern honvédelmi szervezetben azon 

külön fegyvernem, mely az ágyuk s a hozzájok ha
sonló lövőszerszámok ellátására szolgáló katonai sze
mélyzetet s műszaki intézeteket öleli fel. Az osztrák
magyar t. alkatrészei: 1) t á b o r i t., feladata az el
lenség ellen működő többi fegyvernemeket közvetle
nül támogatni; áll 14 tüzérezredbó'l, illetőleg 28 
(hadilábon 42) ütegosztályból, melyekből 2—2 egy 
t ü z é r d a n d á r t alkot és a Tirolban levő hegyi üteg
osztályból, békében 1892. összesen 241 üteg, 912 
ágyúval, 1.256 tiszt, 26.011 legény 11.608 lóval, 
háborúban 248 tábori üteg 1.864 ágyúval, 47 pót
üteg, 1.680 tiszt, 90.268 legény 76.510 lóval; -
2) vár , t., feladaía főleg erődített helyeket védeni v. 
támadni. Várt.-ünk áll: 6 vártüzérezredből és 3 önálló 
zászlóaljból, egy-egy zászlóalj a törzsből, 4 tábori 
századból és egy pótszázad-keretből; mozgósítás 
esetén ez utóbbi a zászlóalj pótszázada ; — 3) t.-i 
s z e r i n t é z e t e k , melyek a két előbbihez szükséges 
tüzérségi anyagot, az egész hadsereg számára a 
kézi lőfegyvert, lőszert, szálfegyvert beszerzik, keze
lik s karban tartják; ilyenek a t.-i hadszertár (két 
intézetre oszlik: t.-i szergyár és szertár, az itt szol
gálatot teljesítő katom.i személyzet a m ű s z a k i t . ) 
Bécsben, lőporgyár Steinban (Laibach m.), szertá
rak és műhelyek; — 4) t.-i t a r t a l é k i n t é z e t e k , 
melyek háborúban a tábori tüzérségnél beálló min
dennemű fogyaték pótlására hivatvák; — 5) t ü z é r 
t ö r z s , a t.-i ügyek vezetésére szolgáló közegekből 
áll, tábornokokból, törzs- és főtisztekből alakítva. 
Egész t.-ünk a közös hadsereg keretébe tartozik s 
a magyar honvédségnek külön t.-e nincs. 

Tüzérségi főfefügyelő, a közös hadseregben ma
gasabb rendfoku tüzértábornok, ki az összes tüzér
ség és intézetei felett a főfelügyelet gyakorolja; a 
közös hadügyminisztérium segédközege. Jelenleg 
V i lmos főherczeg. 

Tüzérségi szerintézetek, 1. tüzérség. 
Tüzérségi tartalékintézetek, 1. tüzérség. 
Tüzértörzs, 1. tüzérség. 
Tüzes vas próbája, az i s t e n i t é l e t e k (1. e.) egyik 

neme, melyben a vádlottnak meztelen lábbal izzó 
vaslemezre kellett lépni v. tüzes vasat fogni kezébe. 

Tűzfal, téglából két szomszéd épület között az 
oromcsucsig emelt fal, a tűz elterjedésének akadá
lyozására. 

Tűzfelület, a gőzkazán felületének az a része, 
melyet a tűz, illetve annak lángja érint. 

Tűzfogó, tűzálló agyagból v. vasból készített azon 
része a kemenczének, melynek feladata a lángot fel
fogni s bizonyos irányban vezetni. 
Tűzföld (spany. Tierra del Fuego, Károly király 

délföld), sziklás szigetcsoport (8 nagy, számos ki
sebb) Dél-Amerika legdélibb partján, lakói peséréhk, 
vad nép. 1891 óta a nyugoti rész Chiléhez, a déli 
rész Argentinja köztársasághoz tartozik. 

Tűzifa, tüzelésre szánt hasábfa; rendesen köbmé
terben kifejezve jut eladásra, az egyes darabok 
hossza 1 méter. 

Tűzi fecskendő v. szivattyú, mint tüzoltószer több 
alakban használják. Van kocsi-, hordozható kézi, 
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talyiga- és gőzf. A tulajdonképeni kocsifecskendők
nél a szerkezet a kocsi-állványnyal össze van építve, 
a mozdonyszivattyuknál ellenben a gép a kocsiáll-
vánjról lekapcsoltatván a keretről lemozditható. 
Működésüket tekintve vannak szivómű nélküli és 
azzal ellátott vagyis szívó-nyomó fecskendők. A szi
vattyú főbb alkatrészei: a) a hengerek, b) a dugók 
(köldök, ramács, dugattyú), c) a szelepek, d) a lég
kazán, e) a közló'csövek, f) a dugórudak és g) a nyo
mókarok, mint az erőkifejtés eszközei. Miközben a 
szivó oldalon a gépbe behatoló viz a nyomó oldali 
nyilasig megteszi az utat, ugyanaz a folyamat megy 
végbe, ami a lopónál történik, midőn abba folyadé
kot szivünk fel. Azon munkálatok összeségét, me
lyeket el kell végezni, hogy a szivattyút (tűzi fecs
kendőt) működésre kész állapotba helyezzük, sz i -
v a t t y u s z e r e l é s n e k , a felszerelt szivattyúnak 
eredeti állapotba való visszahelyezését (visszaszere
lés) néhol leszerelésnek nevezik. Minden szivattyú-
szerelésnek 2 főmozzanata van: 1) a gépezetnek biz
tos és szilárd állásba helyezése; 2) a visszaállítás 
lehetővé tételére, a gépnek szivó és nyomó tömlők
kel való ellátása. Kocsifecskendőknél ez két ütemre, 
mozdonyszivattyuknál — a szerelési részletek soka
sága miatt — négy ütemre megy végbe. A szerelési 
művelet keresztülvitele nem csak ütem szerint (isko
laszerelés), hanem folytonos egymásutánban is tör
ténhetik (gyorsszerelés). A szereléshez 4 embert al
kalmaznak, kik kettőnként megoszolva, a szivó és 
nyomó oldalt látják el. Hosszú tömlővezetéknél még 
két ember mint segédszerelő és tömlőőr van elfog
lalva. A gép mozgásba hozatalára a szivattyú nagy
ságához képest 4—16, és illetve a felváltásra figye
lemmel, 8—32 ember szükséges. A szivattyuszerelés 
vezényszavai a katonai rendgyakorlatokéval rokon 
szellemben alkotvák. Hazai szivattyugyárosaink 
enemü gyártmányai a külföldiekével nemcsak verse
nyezni képesek hanem ezeket nálunk, sőt Romániá
ból, Bulgáriából, Törökországból és Kis-Azsiából ki 
is szorították. 

Tűzihlet v. t ű z k e r e s z t s é g , baptismus flam-
mans, a ker. vallás szerint istennek természetfeletti 
ajándéka, mely az apostolokat s az első kereszté
nyeket lelkesítette, midőn Krisztus tanát felvették s 
most is lelkesíti azokat, kik a pogány hitről a ke
resztény vallásra térnek. 

Tűzijáték, görög tüzekkel, rakétákkal s egyéb ha
sonló dolgokkal való mulatság. L. pyrotechnika, 

Tűzimádás, e névvel szokás Zoroaszter vallását, 
azaz a parszismust (1. e.) jelölni, de az elnevezés 
nem szabatos, mert csaknem az összes ókcri népek 
kiváló tiszteletben részesitették a tűzet, s a parszok-
nál is csak később, mikor Zoroaszter tanai már el
homályosultak, vált a tűztisztelet a vallás lényegévé. 
Abulfeda arab író szerint a magyarok is tűzimádók 
voltak, míg a görög Theophylaktos szerint »a magya
rok tisztelték a tűzet, léget és vizet, tisztelik még és 
énekkel dicsérik a földet, de imádják s egyedül isten
nek nevezik azt, ki az eget és földet alkotta«. 

Tűzjelzés, kétféle van: emberek által kezdeménye
zett v. önműködő. Az emberek által initiált v. a kö
zönségre van bizva v. őrök által végeztetik és lehet 
•op t i cus , azaz látható, a c u s t i k u s azaz hallható, 
v. végre v i l l a m o s k é s z ü l é k e k által előidézett: 
acustico-opticus, Legrégibb módja a tűzjelzésnek a 
levegőben megcsóvált égő fadarab v. póznára kötött 
tés meggyújtott szurkos fonál csóva (fumade). Ezt 
követte a görögtűz, a mozsár-ágyu s a tornyon v. 

magas dombon kitűzött veres zászló avagy szines 
lámpa. Hazánkban a harangok félreverése (konga
tása) volt a legdivatosabb, melyet ma is csak lassan 
szőrit ki a kürtjelzés meg az elektromos csengőjel. 
A modern tűzoltás eredményes voltának legelső ga-
rantiáját a megbízható és gyors t. teszi. Legmeg
bízhatóbb az a jelzés, mely először csengőjellel hívja 
fel a figyelmet, azután látható jeleket ad (Morse-
irógépen) és végül telephon utján élőszóval hozza 
tudomására az őrségnek a vész kitörését, megjelöl
vén a tűz helyén kivül annak nemét is. 

Tűzkárbiztositás, 1. biztosítás. 
Tűzkeresztség, 1. tűzihlet. 
Tűzkő, flint, ásvány, kvarczfaj; barna, szürke, 

sárgás, fekete, rejtettjegeczes szerkezetű kovasav. 
Előfordul gumósán, mint kövületanyag, a fehér kré
tában, jura- és harmadkori mészben. T. halmazok 
kovás kötőanyaggal egyesítve alkotják Angliában a 
p u d d i n g k ö v e t (t. conglomerát). A t.-vet a kőkor
szakban fegyverekhez és házi eszközökhöz, később 
taplóval gyujtószerszámnak (lőfegyverhez is) hasz
nálták, jelenleg csiszolókőnek, vegybontáshoz mo
zsarak, dísztárgyak készítésére, üveg-, porczellán-
és üveggyártásra használják. 

Tuzla, 1. Dolnja Tuzla. 
Tüzlégy, pyropkorus, rovar a pattanó bogarak 

(elaterida) családjából. A cucu jo , pyrophorus noc-
tilucus, 3 cm. h., Cubán, erősen fénylik, ékszer gya
nánt hordják. 

Tűzmentes, olyan készítmény, melyet a tűz tönkre 
nem tesz, így: t. pénzszekrény; kettős falu vaslemez 
szekrény, melynél a két fal közötti tér rossz hővezető 
anyaggal pl. hamuval, homokkal van kitöltve, mely 
a szekrénybe elhelyezett tárgyak veszélyes megme-
lrgedését nem engedi. 

Tűzmérő, 1. pyrometer. 
Túzok, otis, madárcsalád a gázlók (grallae) rend

jéből. A l o m h a v. n a g y t., o. larda, pulyka nagy
ságú, Közép- és Dél-Európában, Közép-Ázsiában él, 
alföldi rónáinkon seregesen tanyázik, néha a veté
sekben kárt tesz. A. r e z n e k , o. tetrax, 50 cm. h., 
Dél- és Közép-Európában, Nyugat-Ázsiában, Észak-
Afrikában honos. 

Tűzokádó, vulkán, a föld felületének olyan emel
kedése, mely a föld belsejével csatorna utján áll v. 
állt összeköttetésben s e csatorna láva (1. e.) kifo
lyására szolgál v. szolgált. Van tengeralatti t. is. 
A legkiválóbb t.-k: Vesuv, Aetna, Stromboli Euró
pában, Eibrus és Kaszbek Kaukázusban, Popoca-
tepetl és Yorullo Mexikóban, Cotopaxi Quitóban, 
Aconcagua Chilében stb. A t.-k legnagyobb része a 
tenger közelében vagy szigetein van. 

Tűzoltó eszközök, mindazon mászó, mentő, bontó 
és oltó szerek, melyek segélyével magasságok meg
közelítése, emberek és tárgyak megmentése és a tűz
nek eloltása lehetővé válik. Az oltó eszközök sorá
ban legfontosabb a tűzi-fecskendő (1. e.), azután a 
különböző extincteurök. A m á s z ó szerekhez tar
toznak a létrák különféle nemei, u. m. a támasztó 
létra, a dugólétra (angol, olasz és gráczi), a baklétra 
(mezőtúri), a horoglétra (egykarú és kétlÁru) a pár
kánylétra, a tetőlétra, a kötéllétra és a tolólétra. 
Mentő eszközök, a mászó-öv zárkapocscsal, a mentő
szeg, a mentőkötél, a mentőzsák, a mentőponyva, a 
mentőtömlő, az ugróponyva és a tetőponyva. B o n t ó 
eszközök: a csákány és a balta, a csáklya (tűzi 
horog) és a feszítő rud. Végül segédeszközök a vihar
fáklya, a kézi lámpás különféle fajtája, a légzőkészü-
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lékek, a füstálarczok, fejburkok, a sisak, a szócső, 
a kéthangú jelző, a sip, kürt stb. 

Tűzoltóság, négyféle van: 1) h i v a t á s o s , mely 
kizárólag tűzoltással foglalkozik s kaszárnyákban 
{őrségeken) van elszállásolva; — 2) f i z e t e t t , mely
nek tagjai önkéntesen sorakoznak ugyan, de szol
gálatukért fizetést húznak (gyári tűzoltóságok); — 
.3) ö n k é n t e s , mely dij nélkül vállalkozik tűzoltói 
teendőkre; 4) k ö t e l e z e t t , melyhez a községeknek 
szabályrendeletileg tűzoltói szolgálatra kötelezett 
20—40 éves polgárai tartoznak. Hazánkban 5 hiva
tásos t. van, u. m. Budapesten, Szegeden, Szabad
kán, Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten és Aradon. 
1700 önkéntes egyesület, a többi részben fizetett, 
részben kötelezett testület; az utóbbiak tagjainak 
száma több ezer. A budapesti hiv. tűzoltóság, mely 
S mozgókerületi őrségre, 3 stabil és 4 színházi őr
ségre van felosztva, 4 tisztből, 1 Írnokból (kezelő 
tiszt), 3 gépészből, 22 őrparancsnokból, 11 csőveze
tőből, 10 segédcsővezetőből, 124 köztűzoltóból és 
32 kocsiból áll; a teljes létszám 206 ember. A hasz
nált különféle járművek (fecskendők, szerkocsik, 
tetőlétrák) száma 36, melyek tovaszállitására 52 ló 
áll rendelkezésre. 

Tűzoltó szövetség, czélja a tűzoltó ügynek ter
jesztése, fejlesztése s a tűzoltó testületeknek egyenlő 
elvek szerint való szervezése. Nálunk van o r s z á 
g o s t. szövetség; védnökié J ó z s e f főherczeg, elnöke 
C z i r á k y Béla gróf, titkára dr. Szily József. Van
nak törvhatósági szövetségek, melyek sorában első 
helyen áll a budapesti: elnöke Vuk Gyula, titkára 
Markusovszky Béla. Némely vármegyében járási 
szövetségek is szerepelnek. 

Tűzpróba, 1. istenitélet. 
Tűzrendészet, azon szabályok összege, melyeknek 

czélja a tűzvész kitörését megakadályozni, s ha 
mindamellett kitört, azt lehetőleg mielőbb eloltani. 
Az ebből folyólag szükséges intézkedések tehát rész
ben megelőzők, részben pedig a gyors és sikeres 
•oltásra vonatkozók. A megelőző t.-hez tartoznak 
1) az építési rendszabályok, ill. szabályrendeletek, 
különös tekintettel az épitési anyagokra, a tüzelő 
helyekre, kéményekre stb.; — 2) a tűzveszélyes tár
gyakravonatkozó intézkedések. A voltaképeni t.-hez 
pedig azon megállapodások tartoznak, melyek a tűz
oltás szereinek a beszerzésére, azok mindenkor hasz
navehető állapotban tartására s miként való helyes 
használatára, valamint azon eljárások körülírására 
vonatkoznak, a melyek szerint szakszerű tűzoltó 
intézmény (rendszeres tűzoltóság) létesíthető. A tűz
rendészetet nálunk mindenütt a község, Parisban, 
Berlinben, Pétervárott és Konstantinápolyban ellen
ben maga az állam kezeli. Az ide vágó ügyekkel 
szakszerűen foglalkozik a TűzrendészetiLapokczimü 
közlöny. Szerkesztik és kiadják Breuer Szilárd és 
Markusovszky Béla, a fő- és székvárosi hiv. tűz
oltóság tisztjei. Az alcsuthi főparancsnok, József fő
herczeg, e lapnak munkatársa. 

Tűzrendőri eljárás, 1. tűzvizsgálat. 
Tűzről pattant, heves indulatú, eleven vérű, tűz

zel tele legény v. leány. 
Tuzsér, község Szabolcs m., 1120 lak. 
Tűzszekrény, körülzárt része a be nem falazott 

{mozgony, mozdony, álló k.) gőzkazánnak, melyben 
tüzelnek. 

Tűzszemle, 1. tűzvizsgálat. 
Tüzszin, eleven piros v. vörös, tulipiros szín. 
Tűztisztelet, 1. tűzimádás. 

Tűzvizsgálat v. tűzrendőri vizsgálat, minden év első 
harmadában tartatik az orsz. v. nagyszámú közön
ség által látogatott közintézetekben, a nagyobb ipar
telepeken és gyárakban. A szemlét teljesítő bizott
ságnak jogában áll, ha annak szükségét látja, ma
gánházaknál is bármikor t.-ot ejteni meg. A tűz-
vizsgáló bizottság tagjai Budapesten az illetékes 
ker. elöljáróság egyik tagja, a fő- és székvárosi tűz
oltó-főparancsnokság egy képviselője, az illető kerü
leti rendőrkapitányság kiküldöttje és egy kémény
seprő mester. A bizottság esetről esetre a mérnöki 
hivatal egy építész közegével is kiegészíti magát. 
A t. alkalmával felfedezett tűzveszélyes szabályta
lanság megszüntetése iránt a bizottság, a szükség
hez képest, rögtön is intézkedhetik s ilyenkor csak 
birtokon kivül van helye a felebbezésnek. Ha nincs 
veszély a késedelemben, ugy az elöljárósághoz, eset
leg a tanácshoz tesz jelentést a bizottság a további 
intézkedések végett. Előfordult tűzesetek alkalmá
ból, az oltás befejezte után legfeljebb 24 óra alatt, 
szintén a t. v. bizottság tart eljárást, melynek során 
a szükséges tanuk és szakértők meghallgatása után 
köteles a tényállást felvenni s lehetőleg kipuhatolni 
a tűz keletkezésének az okát és hogy ki vonandó 
felelősségre, avagy kit terhel elnézés v. hiba; végre 
a bizottság tartozik felvenni, ill. megállapítani a tűz 
által okozott kárt. 

Tvar tko, bosnyák királyok a Kotormanidák csa
ládjából, I. T. 1353. lett Bosznia bánja s 1365. el
űzetett, de unokatestvére Erzsébet által Nagy Lajos
sal rokonságban állván, magyar befolyással vissza
nyerte trónját és 1376. István név alatt k i rá l lyá ko
ronáztatta magát, f 1391. márcz. 23. — II. T., az 
előbbi fia, 1404. lépett trónra ; 1408. Zsigmond ma
gyar király fogságába került, honnan 1415. szaba
dult ki. Trónját azonban csak 1421. nyerte vissza. 
A török ellen nem bírta magát fentartani, 1433. 
Zsigmondnál keresett segítséget; 1436. elismerte a 
török fenhatóságát, de 1440. I. Ulászlóhoz csatlako
zott, f 1443. után. 

Tver, nagy-orosz kormányzóság, ter. 65.331 km3, 
1.738,551 lak. Megerősített főhelye T. a Volga m. 
90,000 lak. Érsekség. 

Tvercza, folyó Oroszországban, Tver m. a Vol
gába folyik. A Volga-Kel.-tengeri csatorna rendszerbe 
van illesztve. 

Twain, amerikai iró, 1. Mark Twain. 
Twist (ang. tuiszt), gépen készített gyapotfonal, 

water- t . , durva, mule-t., lazán sodrott fonal. 
Tyburn (tejbörn), London régi vesztőhelye. 
Tydeus, Oeneus fia Kalydonból, Diomedes apja, 

gyilkosság miatt Argosba menekült Adrastoshoz, 
kis növésű, de nagy erejű hős, ki mint a hetek egyike 
Theba elleni harczban esett el. 

Tyche, Fortuna istennő (1. e.) görög neve. 
Tycho de Brahe (- brá), csillagász, szül. 1546. 

decz. 14. Svédországban, Knudstrupban, 1580-ban 
Hveen szigeten csillagdát épített, 1599-ben Rudolf 
császár-király Prágába hivta. Számos latin munká
jával és kutatásaival őt tartják a gyakorlati csillagá
szat megalapítójának, f 1601 okt. 13. Csehországban. 

Tyler (tejler) J á n o s , az é.-amerikai Egy.-Allamok 
10. elnöke, szül. 1790. márcz. 29. Virginiában, 1827. 
u. o. senator, 1840. alelnök, 1841, Harrison halála 
után az unió elnöke, 1842. bekebelezte Texast az 
unióba, 1845. visszalépett, f 1862. jan. 18. 

Tylopoda, k é r g e s t a l p u a k , állatcsalád a páros-
ujjuak (artiodactyla) rendjéből. Ujjaik felül külön-
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vállak, alul kérges talp által függnek össze; csül
keik kicsinyek; felső ajkuk hasadt. Ide tartoznak a 
teve, láma, guanako, vikuna és alpaka. 

Tympanites (gör.), a has felfúvódása, túlságos 
gázfejlődés v. annak visszatartása folytán, vérkerin
gési zavart, főfájást, légzési nehézséget okoz. 

Tympanitis (gör.), dobhártyalob. 
Tympanum (lat.), dob, dobhártya; orommező. 
Tyndall (tindel) J á n o s , angol physikus, szül. 

1820. aug. 21. Londonban, 1853. óta a természet
tan tanára Londonban, a Royal Institution-on, érde
met szerzett a fénytan és a hőtan körül. Számos szak
művet irt, melyekből egy magyarul is megjelent. 

Tyndareos, spártai király, neje Léda, ez férjétől 
Klytaemnestrát és Kastort, Zeustól pedig Helénát 
és Polydeukest szülte, ezért amazoknak neve Tyn-
•daridák. 

Typha (lat.), gyékény, növény a kontyvirágfélék 
>(aroideae) rendjéből. 

Typhlitis (gör.), vakbéllob. 
Typhlosis (gör.), vakitás, vakság. 
Typhlotypographia (gör.), domború nyomás va

kok számára. 
Typhoid (gör.), könnyebb hagymázalak súlyos 

agyi tünetekkel. Choleraiyphoid, az ázsiai kolera 
.utóstádiuma (1. kolera). 

Typhon (Typhoeus), Gaea és Tartaros fia, száz-
fejü, tűzokádó szörnyeteg, fellázadt Zeus ellen, ki 
az Aetna alá temette, honnan gyakran szórja tüzes 
lángjait az ég felé. Később az egyiptomi Sethtel 
azonos. 

Typhus (gör.), hagymáz (1. e.) 
Typographia (gör.), könyvnyomdászat, 1. nyom

dászat. 
Typolithographia (gör.), etetett kövekkel való 

nyomás a könyvnyomda sajtón. 
Typoskop (gör.), közönséges kaleidoskop (1. e.), 

melylyel a legkülönfélébb mintákat lehet össze
állítani. 

Typus (gör.), fajkép, vmely fajnak, osztálynak kö
zös alapformája, mintegy ősképe, mintája, pl. állat
fajé, betegségé stb. T y p i k u s , fajszerű, vmely fajra, 
osztályra stb. nézve jellemző, kifejező; t. jellemzés, 
Tyr, a germán hitregében a háború istene. 
Tyrannus (gör.), a régieknél az oly fejedelem neve, 

ki törvénytelen módon került a trónra, akár jól, akár 
rosszul uralkodott azután ; ma zsarnokot jelent. 

Tyras, a Dnjestr ó-kori neve. 
Tyrnavia, Nagy-Szombat latin neve, ebből lett a 

német Tirnau. 
Tyrol, 1. Tirol. 
Tyrolienne, lassú körtáncz, 3U ütenyben ; továbbá 

tyroli dal, jodler. 
Tyrone, ir grófság, ter. 3264 km., 171.278 lak. 

Főhelye Dungannon. 
Tyros (jelenleg Sur), egykor virágzó város Phöni-

ciában a tengernél. Sidon városnak volt telepe, maga 
pedig Karthágó és sok más gyarmat alapitójává lett. 
586. Kr. e. Nebukadnezár ostromolta; ez ostrom fo
lyamán a lakosság nagy része egy közel levő kis 
szigetre költözött át. Ennek folytán a régi város 
(Palaet.) elvesztette jelentőségét, mely az uj telepre 
szállt át. Ezt Nagy Sándor hét havi ostrom után, 
mi közben a szárazföldtől a szigetig ma is fennálló 
hatalmas töltést építtetett, 332. Kr. e. elfoglalta. T. 

azután is megtartotta kereskedelmi fontosságát. Ké
sőbb római uralom alá jutott s Septimus Severustól 
kiváltságokat kapott. A középkorban a keresztesek 
1125. elfoglalták s az erődített várost egész 1291-ig 
megtartották, mikor mohammedán uralom alá került 
s lassankint elvesztette jelentőségét. A mai Sur 
(Uj-T.) kis helység, 5000 lak. 

Tyrosin (oxyphenitamidopropionsav), fehérnye-tes-
tek bomlási terméke, előfordul állati szövetekben. 
Leucinnel együtt keletkezik fehérnyeféle testek rotha-
dásánál, színtelen és szagtalan jegeczek, kalihidrattal 
ammoniakot, oxybenzoesavat és eczetsavat ad. 

Tyrrheni tenger (Tusciai vagy Toscanai tenger), 
a Földközi tenger része Olaszország, Sziczilia és 
Szardínia közt. 

Tyrtaeus, attikai görög költő 684 körül Kr. e., 
a messeniai háborúban harczi dalaival a spártaiak 
lelkesítője s győzelemre segítője, A görög hagyo
mány szerint a delphii jósda tanácsára a spártaiak 
a második messeniai háború (685—68. Kr. e.) folya
mán Athéntől kértek hadvezért, ki ügyöket győze
lemre segítse. Az irigy atheneiek gúnyból elküldték 
nekik a sánta T.-t, ki azonban harczi dalaival any-
nyira fellelkesítette a spártaiakat, hogy megverték az 
ellenséget. T. egy elegiájával azután még politikai 
viszályokat is kiegyenlített. Ez elégia (eunomia = 
törvényesség) töredéke s négy dala reánk jutott. —• 
M a g y a r T. Petőfi, ki a szabadságharczban lelke
sítette dalaival a nemzetet. 

Tyúk, vizi 1. szárcsa. 
Tyúk, gallus, madár a tyúkok (gallinae) rend

jéből. A h á z i ty., g. domesticus, állítólag az Indiá
ban és Jáván élő b a n k i k a t y u k t ó l származik. 
Tenyésztése kül.Francziaországban virágzik és több 
irányra oszlik, u. m. a) hústermelés (herélt kakas: 
kappan, herélt tyúk: poulard) és tojástermelés. A 
közönséges m a g y a r h á z i ty. évenkintkb. 120—160 
tojást tojik, két izben kotlik. A legtermékenyebb faj
ták a 3-ik, a többiek a 7-ik évig hoznak hasznot; 10 
éven felül elélnek. Egy kakas 4 — 5 évig elégséges 
12—15 jércze számára. Egyéb ismert fajok: a 
Cochin-China, Brahma-Poutra, maláji, japáni se
lyem ty., a siami, szerecsen, yokohamai, brazíliai, 
egyiptomi, dorking, spanyol, créve-coeur, la fléche 
soudan, courtes pattes, páduai, szultán, brabanti, 
hamburgi, pulland, breda, olasz, borjas, bamtam. 
Szeremley (erdélyi kopasznyaku v. csórényaku), 
Plymouth-Rocks, langthan, wyadotte stb. ty. fajok 
V. ö. baromfi, b. tenyésztés; 1. Házi állatok V. Ba
romfi, Tyúkok ez. melléki, és képmagy. I. köt. — 
L. G r u b i c y G. A baromfitenyésztés, 3. kiad. Bpest, 
1891. 
Tyúk-félék, gallinae, madárnem. Ide tartoznak az 

e r d e i t y ú k o k , tetraonidae; p u s z t a i ty.-ok,ptero-
clidae; meze i ty.-ok, perdicidac ; v a l ó d i ty.-ok, 
phasianidae; s u t a ty.-ok, crypturidae; j a k u ty.-ok, 
pelenopidae; n a g y l á b u ty.-ok, megapodidae. A 
himek (kakasok) és nőstények (tyúkok) között tol-
lazatra és bó'rfüggelékekre nézve nagy a különbség. 
Az egész földön elterjedtek. L. A baromfite^'észjés 
kézikönyve, G r u b i c y , Bpest, 1891. 3. kiad. 

Tyúkkolera, 1. baromfibetegségek. 
Tyúkszem, a bőr szarurétegének nyomás foly

tán támadt megvastagodása. Kezelés: ty.-gyürük, 
kimetszés; ty.-tapaszszal való puhitás. 



u, u UDVARHELY VÁRMEGYE u 
1753: 

u. 
U, ú, mélyhangu magánhangzók, a megfelelő ma

gashangzók : ü és ű. A vegytanban U az urán vegy
jele. A rómaiaknál U = Urbs (város azaz Róma); 
u. = ultimo. 

U. a., az u g y a n a z rövidítése. 
Ubangi (Mobangi), folyó az afrikai Kongo-állam-

ban, felső folyásának neve Uelle-Makua, mely Kibi 
néven az Albert tótól ny.-ra fekvő Kék hegyekben 
ered 5 ágra szakadva 19 km. széles deltában öm
lik az Egyenlitőtől ny.-ra a Kongóba. 

Überlandialis földek, a volt katonai határőrvidé
ken, s főleg a Nagy-Kikinda, Mokrin, Karlova, Basa-
hid, Szerb-Kereszlur, Josefova, Kuman, Franyova, 
Melencze és Tarras községekből állott Nagy-Kikin-
dai kerületben a hasznavehető földekből alakított 
községbeli telkek álladékain (törzsföld, Stammgut, 
constitutiv-mássige Gründe) felül fenmaradt, s fel
osztás alá nem került nem-hasznavehető földek 
(külső földek, Überland, nicht constitutiv-miissige 
Gründe). Mocsaras, nádas föld, mely a II. József ren
delte vizlecsapolások és töltések által kiszárítva, 
mivelésre adatott bérbe a kincstár részéről a közsé
geknek; ezek a közs. lakosok közt osztották ki, de 
így nem kellően miveltetvén, felosztásuk sürget-
tetett. Végre az 1882: XXVIII. t.-cz. jóváhagyta az 
u. a. évi ápr. 28. és 30-án a pénzügyminiszter és e 
községek között kötött eladási szerződést, s meg
engedte, hogy ezek a birlalóktól az e telkekért járó 
évi járadékot közigazg. úton behajtsák. 

Überlingen, város Baden nagyherczegségben a 
Boden-tó ny.-iöble (Überlingen-tó)m. 4500 lak., szép 
székesegyház. 

Ubertas (lat.), termékenység, bőtenyészet. 
Überweg F r i g y e s , német bölcsész, szül. 1826. 

jan. 22. Leichlingben, 1862. tanár Königsbergában; 
t 1871. jun. 9. Bölcsészeti műveket irt. 
Ubi bene, ibi patria (lat.), a hol jól van (az ember 

sorsa), ott a hazája. 
Ubietas (lat.), a testek azon tulajdonsága, hogy 

tért töltenek be. 
Ubiquitas (lat.), mindenüttlét, kül. Krisztus testé

nek az ufvacsorái kenyérben való jelenléte; ubi-
q u i s t á k , az u. hivői, a lutheránusok. 

Üblithali gletser, a Stubachi alpesek legnagyobb 
gletsere, ter. 11 km.2, hossza 6000 m. 
Ublya folyó, az Ung jobb oldali mellékvize; ered a 

Na-Sztár hsg k. oldalán lefutó csermelyek egyesü
léséből (k. Beszkédek), Zemplén megyében Kis-
Bereznánál szakad az Ungba. 

Uborka, ugorka (1. e.). 
Ubyenok (ubuch), cserkesz nép a Kaukasusban, 

1864. igázták le az oroszok; ők voltak a Kaukázus 
önállóságának utolsó védői. 

U . c , az urbisconditae (Róma alapítása) rövidítése. 
Ucalegon, 1. Jam proximus ardet U. 
Ucayali, folyó Dél-Amerikában, a perui Cordillerák-

ban ered. Nauta m. az Amazon folyamba folyik. 
Uchatius F e r e n c z báró, tüzér tábornok, szül. 

1811. okt. 20. Theresienfeldben, katonai pályán műkö
dött, számos találmányt tett. Ilyenek salétromos 
keményítő-lisztből készült robbanópor, sajátszerű 

aczél, aczél-bronz (keménybronz), melyből az 
osztrák-magyar véderő ágyúi készültek; f öngyilkos
ság által 1884. jun. 4. Bécsben. 

Uchatius-aczél, nyersvasból (mágnesvaskőből) vas-
pátporral való széntelenités által nyert aczél; elő
állítása nehézséggel jár, mert igen tiszta anyagot 
kell hozzá venni (1. még aczélbronz). 

Uckie, marokkói számadási pénz = 4Va musun 
= 27 quartos = 4 kr. 
Udbina, község Lika-Krbava m., 1838 lak. 
Udine, olasz tartomány, 6619 kma, 515.000 lak. 

Főhelye U., 32.000 lak. Érsekség, hires campo santo, 
székesegyház, fegyház. 

Udjidji (Udsidsi), város Német-Kelet-Afrikában a 
Tanganyika m. Elénk kereskedelem az arabokkal, 
kikötő. 1871. itt találta meg Stanley Livingstonet. 

Udometer (lat. és gör.), esőmérő (1. csapadékmérő). 
Udsain (Oojein), város Gvalior indo-brit államban 

a Vindhya hegységben, 33.000 lak. A hinduk 7 szent 
városának egyike; csillagda. 

Üdv, ált. mindaz, mi az ember testi v. lelki jóllé
téhez, boldogságához tartozik; bibliai ért. az ó-szö
vetség szerint: minden áldás foglalata, melyben az 
ember isten kegyelméből részesül; az uj-szöv. sze
rint: az örök kárhozattól való megszabadulás s az 
örök élet elnyerése ( ü d v ö z ü l é s ) Krisztus közve
títése által. 

Udvar, meteorológiai értelemben kisebb, a nap és 
holdat köritő, rendesen fehér, de néha szivárvány
színű fénykoszoru, mely a fénytörés által, a cirrus-
felhőt kivéve, minden oly felhőben keletkezhetik, mely 
nem nagyon sürü. 

Udvar, tulajdonképen az egy telken levő házak és 
gazdasági épületek által szegélyezett tér; régen nem 
csupán a király, hanem a földesúr szolgálatában levő 
egyének (u.-i emberek összesége), u.-i emberek az 
uralkodó s hozzá tartozók (családtagok, főhivatal
nokok, szolgák stb.) összesége (lat. aula, curia, 
francz. cour) és székhelye. 

Udvarbíró, régi nyelvűn kben udvarmester, a feje
delmi v. főúri udvar egyik főtisztje; mások szerint 
tiszttartó (ném. Hofrichter). 

Udvard, község Komárom m., 4174 lak. 
Udvardy, 1) Géza; — 2) Vincze, 1. Cserna. 
Udvarház, régebben nemes uri ház, nemes telek, kül. 

Erdélyben. 
Udvarhely, község Somogy m., 1742 lak. 
Udvarhely vármegye, határai: Maros-Torda, 

Csík, Háromszék, Nagy-Küküllő és Kis-Küküllő vár
megyék. Ter. 3417'68 km2, 110.132 lak. A régi 
Udvarhely szék területéből alakult. K. részén a 
Hargita hsg trachyt vonulata húzódik, reá támasz
kodik az erdélyi medencze neogen dombvidékének 
hullámos térsége. Nagy erdein kívül a hsg.-ben 
vasércztelepek s a medencze szegélyein harmadkori 
sótelepek vannak, melyek sóhegyeket alkotnak. 
Vannak ásványvízforrásai is. 135 községe és egy 
r. t. városa van. Közigazgatásilag feloszlik: ho-
morodi, székelykereszturi és udvarhelyi járásokra. 
Tartozik a 82. sz. cs . i s kir. hadkiegészítő kerülethez, 
a 24. honvédezredhez és a 77., 80. nép felkelési járáshoz. 

Az Athenaeum Kézi ex kona. 111 
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Az országgyűlésbe 5 képviselőt választ. Székhelye: 
Sz.-Udvarhely. 

Udvari, község 1) Bihar m., 3744 lak.; — 2) Szat-
már m., 1671 lak.; - 3) Tolna m., 1596 lak. 

Udvari bolond, tört. vígjáték Szigligeti E. (Teleki 
jut. 1871.); III. Endre özvegyének udvarában játszik. 

Udvari bolondok, 1. bohóczok. 
Udvari költészet, a középkorban a nyugati nem

zeteknél a népköltészettel ellentétben az udvarok 
által felkarolt s lovagok által művelt epikai és lyrai 
költészet. 

Udvarképesség, az udvarnál udvari ünnepélyeken 
való megjelenhetés joga. Eredetileg csak az ősi ne
messég férfi és nő tagjaira terjedt ki, de ma már 
lényegesen kibővült. L. Marcziányi: Nemesség. 

Udvarmester, 1. f ő u d v a r m e s t e r . 
Udvarnok nevet viseltek a király személyes szol

gálatára rendelt udvari emberek; a középkorban job
bára előkelő családok sarjadékai; az u. a középkori 
magyar királyi udvarban az volt, a mi a Habsburg
királyok alatt a kamarás. A név a szláv u d v o r n i k -
ból származik. 

Udvarnok, község Nyitra m., 1394 lak. 
Udvaroncz, ált. udvari hivatalban levő személyek 

vmely fejedelem mellett; megvetőleg: csúszómászó, 
hizelgő udvari kegyencz. 
Udvartar tás , az udvari tisztségek és hivatalok, 

szolgák összeságe. A magyar királynak mindig saját 
u.-a volt ott, a hol épen székelt; jelenleg külön 
magyar u. nincs, de az u. költségeihez Magyarország 
nem a quota arányában, hanem ugyanannyival 
(4.650,000 frt évenkint) járul, mint Ausztria s igy 
az u. költségei a monarchia két fele közt egyenlően 
oszlanak meg. 
Udvartartási költség, 1. udvartartás. 
Üdv hadserege (Salvations army), Booth Vilmos 

(szül. 1829. ápr. 10.) által 1878. katonai módon 
szervezett vallásos társulat Angliában, minden czélja 
zajos és feltűnést keltő körmenetekkel, gyülekezésekkel 
és nyilvános előadásokkal a tömeg vallásos érzületére 
hatni. Angliában 2 milliónál több tagja van a tár
sulatnak. 

Üdvlelde, Széchenyi István által »pantheon< v. 
»Walhalla« ért. használt szó. 

Üdvösség, a keresztény vallástan szerint az üdv 
(1, e.) állapota, melyet a jámborok holtuk után az 
istentől örök jutalmul nyernek. 

Üdvözítő, Jézus Krisztus, ki halálával az emberi
séget az örök kárhozattól megmentette s az örök 
üdvösség elnyerésére képessé tette. 
Üdvözölni, köszönteni vkit. Ü d v ö z l e t , köszön

tés, köszöntő szavak; a n g y a l i ü d v ö z l e t (1. e.). 
Üdvözülni, 1. üdv. 
Ufa, kelet-orosz kormányzóság, ter. 122.018 kms, 

1,970.093 lak. Főhelye U. az U. folyó és az Ural m., 
36.000 lak. 

Uffizi, palazzo degli Uffizi, 1. Flórencz. 
Uganda, néger állam angol fenhatóság alatt Afri

kában a Viktória Nyanza körül, 1 millió lak. Élén 
király (kabaka) áll, mellette 3 főnök : kanczellár 
(katekoro), udvari szakács és sörfőző, kik 5 főhiva
talnokkal a nagy tanácsot (luchiko) alkotják, mely 
az országot kormányozza. Főváros Mengo, azelőtt 
Rubaga és Banda. 

Ugar, az a szántóföld, melyet a vetésforgás szerint 
kipihenés végett egy évben magtermelésre nem hasz
nálnak; fekete u., ha a föld egészen bevetetlenül 
marad; z ö l d u., ha takarmány félével vetik be. 

Ugarana, a Kongó neve forrásvizeinek (Lualaba 
és Luapula) egyesülése után. 

Ügetés, a lónak az a járása, melynél az átlós lábpá
rok egy időben rúgnak előre, ugy hogy az igazán 
jó ügetésnél mindig csak két patavágást hallani. 

Ügető verseny, ügető lovak közt rendezett ver
seny. Budapesten, hol külön ü. v. egylet van, tavasz-
szal és őszszel két-két verseny tartatik. 

Uglya, község Máramaros m., 2497 lak. 
Ugocsa vármegye, határai: Bereg, Máramaros, 

Szatmár vmegyék. Ter. 1190 63 km3, 75.461 lak. 
A kis megyét a Tisza kétfelé osztja. K. részét a 
Vihorlat-vonulat trachit-hsgei érintik (a Szőlős és 
Avas hsgek), d. részén a Tur fut át mocsaras mel
lékkel. Halmos vidékein szántók, rétek, szőlőhegyek 
váltakoznak. Van 71 községe. Közigazgatásilag fel-
osztatik tiszán-inneni és tiszán-tuli járásokra. Tar
tozik a 85. sz. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, 
a 11. sz. honvédezredhez és a 35. sz. népfelkelési 
járáshoz. Az országgyűlésbe 2 képviselőt választ. 
Székhelye Nagy-Szőllős. 

Ugod, község Veszprém m., 2118 lak. 
Ugogo, tartomány Kelet-Afrikában. 
Ugorka, cucumis, növény a tökfélék (cueurbitaceae) 

rendjéből. A k ö z ö n s é g e s u., c. sativus, Ázsiából 
származik. Termése az u. n. uborka, melynek össze
tétele 1.5 fehérnye, 0.7 sejtanyag, 3.0 nitrogénmentes 
vegyületek, 34 viz. Konyhanövény; egyéb fajai dísz
növények. 

Ugorka-idény, a nyári »saison morte« (1. e.), mi
kor minden nyilvános élet szünetel s a szerkesztők
nek nagy fáradságukba kerül a hirek összehajhá-
szása, hogy lapjaikat megtölthessék. A név onnan 
van, hogy a kánikula a savanyitott uborka ideje. 

Ugor népek, Castrén igy nevezte az osztjákokat, 
vogulokat és magyarokat együttesen; u g o r nye l 
vek, 1. finn-ugor nyelvek. 

Ugra, 1) község Bihar m., 2022 lak.; — 2) község 
Nagy-Küküllő m., 1177 lak. Régi templom-kastély. 

Ugri Miska, Szigligeti »Maraa< ez. vígjátékában 
komikus urasági inas. 

Ugró év, szökő év. 
Ugró kut , 1. szökő kut. 
Ugrón, 1) Ákos , orsz. képv., szül. 1849. Jogi 

tanulmányainak befejeztével tvszéki jegyző, 1878 
óta orsz. képviselő; — 2) G á b o r , orsz. képv., szül. 
1847. Szombatfalván (Udvarhely m.). Jogot végzett, 
jogász korában humoristikus lapot szerkesztett, 
1871. Francziaországban a franczia részen küzdő 
Garibaldi táborában harczolt, a békekötés után Pa
risba ment, onnét Angolországba, 1872. visszatért, 
azóta orsz. képviselő; 1892. alakította a 48-as pár
tot, melynek elnöke; — 3) Z o l t á n , orsz. képv., szül. 
1865. decz. 21. Gazdasági tanulmányokat végzett, 
1892. orsz. képviselő. 
Ugrón barlang, Plomoród Almás mellett Udvar

hely m.-ben. 
Ugronoviczi, község Szerem m., 1452 lak. 
Ugróponyva, leeső tárgyak felfogására és nagyobb 

magasságban tartózkodó oly egyének megmentésére 
alkalmazzák, akikhez feljutni már nem lehet s 'akik 
más utón többé nem menekültetnek. Az u. erős 
vitorlavászonból készül 3.9—4 mtr hosszú oldalú 
négyszögben. Alsó oldalához mindkét egymásra 
függélyes irányban hevederek vannak felvarrva. 
Ezek végeihez a ponyva szélein bőrrel átfogott kö-
télfogantyuk vannak ráerősítve. A hevederek adják 
meg az u. ellentálló képességét és a ruganyosságot. 
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Az u. tartásához az I. emeletnél 16, II-iknál 24, 
III-iknál legalább 32 ember szükséges. 

"Ügyelő, színházi alkalmazott, ki arról gondosko
dik, hogy az előadott darabban szükséges kellékek 
{pl. tőr, színpadi pénz stb.) kéznél legyenek. 

Úgy éltem, hogy életemet visszaélni ne bánnám. 
Ugy éltem, hogy életemet végezni ne fájlalnám ; 
Megcsókolgattam rózsáit. Megizzadtam vas pályáit. 
B e r z s e n y i : Életphilosophia. 

Ügyész, tul. kir. ügyész, a kir. ügyészségnek, 
mint vádhatóságnak tagja. L. ügyészség. 

Ügyészség, képviseli az igazságszolgáltatás terén 
az állam közérdekeit és ezen minőségében emeli a 
tettes ellen a vádat. Nálunk az 1871: XXXIII. t.-cz. 
szabályozza. Tagjait az igazságügyminiszter ellen
jegyzése mellett a király nevezi ki. Az ü. a bíró
ságtól független, de a bíróság is független az ü.-tó'l. 
Az ü. indítványoz, a bíróság határoz. Az ü. tehát 
a kotvnány közege a büntető igazságszolgáltatásnál. 
Teendői főbb vonásokban: 1) a hivatalból üldö
zendő büntettek eseteiben, a büntető eljárás meg
indítását eszközli; — 2) indítványokat tesz a bün-
vizsgálat vezetése körül; — 3) a vizsgálat befejezése 
után indítványozza az eljárás megszüntetését v. a 
vád alá helyezést; — 4) a bűntetőperben köz vádló
kép szerepel; — 5) az igazságszolgáltatás érdekében 
perorvoslattal él; — 6) eszközölteti a jogerős Ítéletek 
végrehajtását és felügyel a fegyházakra és börtö
nökre; — 7) a járásbíróság elé tartozó ügyekben az 
ellenőrzési jogot gyakorolja; — 8) a birói, ügyvédi 
és közjegyzői fegyelmi ügyekben a közvádló teendőit 
végzi. A kir. táblák mellé mint másodfokú hatóság, 
f ő ü g y é s z , ezek mellé főügyészi helyettesek vannak 
rendelve. A főügyész gyakorolja a kir. tábla terü
letén működő ügyészségi tagokra a felügyeletet, az 
•eljárás egyöntetűsége szempontjából utasításokkal 
látja őket el és működési területén bármely ügyészi 
teendőt maga végezhet v. erre az ü. tagjaiból bárkit 
kirendelhet. Harmadik fokozat: koronaügyész (1. e.). 
Ügygondnok, olyan esetekben, midőn a perben 

álló egyik fél személyesen azon okból nem kép
viselheti érdekeit, mert távol van, v. kiskorú és tör
vényes képviselője érdekelt személy, különösen a 
végrehajtási eljárás folyamán részére a bíróság ü.-ot 
nevez ki. Ez a gondnokolt érdekeit képviseli. 

Ügynök (kereskedelmi ügynök), kereskedelmi ügy
let közvetítésével megbízott egyén (1. e.). 

Ügynök, diplomatiai ügyvivő, 1. követ. 
Ügynökdij, az ügynöknek az ügylet közvetítése 

után fizetendő jutalék; rendesen százalékokban van 
megállapítva. 

Ügynökség, kereskedelmi v. ipari vállalat részére 
való ügyletek beszerzésével, közvetítésével foglal
kozó intézmény. 

Ügynöktartalék, a biztosítási vállalat által a 
•fizetendő ügynökdijak fedezésére fentartott összeg. 

Ügytárs , »co!lega« ért. használt szó. 
Ügyvéd, a jogvédelemnek hatóságok előtti jogo

sított közege. A jogélet ugyanis sok tekintetben bo
nyolult és formaságokhoz kötött lévén, a felekként 
szereplő egyének maguk nem képesek annak kívá
nalmait a tételes törvén}'ek vmint a jogszokás kere
tében teljesíteni, miért is jogtudó egyének, az ügy
védek, adatnak melléjük, kik minden államban törvé
nyileg szervezett testületet alkotnak. A római jog nem 
ismerte még az ügyvédi képviselet azon formáját mint 
•a mai jogok, s az üg}'védség mai állása a jogéletben, 
csak a modern államok létesítette rendezettebb állapot 

következménye. De itt is vannak eltérések. Anglia és 
Francziaországügyvédsége egész máskép szervezvék 
mint pl. nálunk. Ott a szóbeliség szélesebb körű 
érvényesítése az ügyvédek kettős rangosztályát teszi 
szükségessé (barrister, sollicitor), a mi nálunk nincs 
meg. Minden államban bizonyos ügyekben kötelesek 
a felek ügyvédi képviseletről gondoskodni, különösen 
pedig a bűnügyekben az állam is rendel védőügy
védet. A magyar ügyvédek szervezetét az 1874: 
XXXV. t.-cz. állapítja meg. 

Ügyvédi kamara , az ügyvédek névjegyzékét nyil
vántartó s működésüket első fokban ellenőrző azon 
törvényileg szervezett testület, melynek tagjául 
minden ügyvéd köteles magát fölvétetni. Az ügy
védség gyakorlása az ügyvédi kamara tagjainak 
névjegyzékébe való fölvétellel engedélyeztetik. Az 
ü. k. az ügyvédek első fegyelmi fóruma. A magyar 
anyaországban 24,Horvát-Szlavonországban 2 ü. k. 
van; mindeg3'iknek hatásköre az anyaországban 
1—4 kir. törvényszéki kerületre terjed ki. 
Ügyvédi rendtartás , az ügyvédek jogait és köte

lességeit szabályozó 1874: XXXV. t.-cz. 
Ügyvédi vizsga, a budapesti és marosvásárhelyi 

kir. itélő-táblákon tehetni ügyvéddé képesítő vizsgát, 
mely Írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsgáló bi
zottság birákból, egyetemi tanárokból és ügyvédek
ből alakul. Tárgyai a magyar magánjog, váltó-, 
kereskedelmi jog, büntetőjog, polg. törvénykezési 
rendtartás, pénzügyi jog, közjog, bányajog. A vizs
gáló bizottság tagjait az ügyvédi kamarák és az 
igazságügyminister nevezi ki. Ha a jelölt (1. ügy
védjelölt) nem felel meg, hat hónapra visszavettetik s 
háromszori visszavetés után a vizsgára többé nem 
bocsáttatik. 

Ügyvédjelölt, azon jogvégzett egyén, ki az első 
jogtudományi államvizsgát v. az első szigorlatot 
letette s mint ügyvédnél, bíróságnál, tiszti ügyésznél 
joggyakorlaton levő vlmely ügyvédi kamara név
jegyzékébe föl van véve. Az ü.-ek azon ügyvédet, 
kinél joggyakorlatra bejegyezve vannak, minden 
ügyben helyettesíthetik. Az ü.-ektől három évi jog
gyakorlat kívántatik, melyből, ha legalább egy évet 
mint jogtudorok töltöttek, ügyvédi vizsgálatra bo
csáttatnak. 
Ügyvivő, 1) a vállalat, intézmény élén álló személy, 

kire a vezetés van biz va;— 2) diplomatiai ügyvivő 
(1. követ). 

Uhde F r i g y e s (Fritz), német festő, szül. 1848. 
máj. 22. Wolkenburgban (Szászorsz.), előbb katona
tiszt, később festő Münchenben és Parisban. Mun
kácsy tanítványa, most tanár Münchenben. A natura-
üstikus irány követője. Számos jeles művet alkotott. 
Uhehe, hegyvidék Német-Kelet-Afrikában a Rua-

hától délre ; lakói, a wahehék gyakran fellázadnak a 
németek ellen, 1890. és 1892. véres harczok. 

Uhl F r i g y e s , német iró, szül. 1825. május 14. 
Teschenben, Bécsben kormánytanácsos s sokáig az 
osztrák hivatalos lap szerkesztője ; regényíró s ha
zánkra vonatkozó rajzokat irt. 

Uhland La jos , német költő és irodalomtörténész, 
szül. 1787. ápr. 26. Tübingában, 1808. ügyvéd, 
1830. a német irodalom tanára a tübingai egyete
men, 1833. állását elhagyva politikai téren szerepelt, 
1848. a német parlament tagja; f 1862. nov, 13. 
Tübingában, hol 1873. szobrot állítottak emlékének. 
Főleg lyrai költő, kiválók balladái, irt drámát és 
irodalomtörténeti műveket. Költeményeiből sokat 
fordítottak magyarra. 
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Uhlenhorst, Hamburg külvárosa 11.167 lak., szá
mos nyaraló, ipar, nagy árvaház. 

Uhu, 1. suholy. 
U. i., rövid, tit infra = mint alább. 
Uj-Anglia, azelőtt (II. Jakab óta) észak-amerikai 

brit tartomány, mely jelenleg az u.-a.-i. államokat 
(Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, 
Connecticut, Rhode-Island) öleli fel, ter. 172.145 km., 
4,700.745 lak. 

Uj-Arad, község Temes m., 5555 lak. Járásbíróság. 
A Maros balpartján Arad belvárosával szemközt. 

Újbánya, sz. k. rend. tan. város, Bars m., 4284 
lak. A Garamtól ny.-ra szűk völgyben. Hajdan hires 
bányaváros volt, most bányászata csökkent. 

Újbányái hegység, a Nagy-Fátra hegyláncz része; 
a Placznik hsg d.-ről csatlakozik s a Velkapolyei 
horpadástól a Garam és Zsitva folyók közt d.-ny. 
irányban húzódik mint 630—660 m. m. hegyhát, 
melyen kuphegyek sorakoznak. D. felé csak alacsony 
dombsor s nagyon messzire, Esztergomig kinyúlik 
még mindig erős földhátat képezve (263 m.). A hegy
csoport főkép trachytból áll. 

Uj-Bars, község Bars m., 1268 lak. 
Uj-Bessenyő, község Temes m., 3134 lak. 
Uj-Besztercze, község Trencsén m., 3086 lak. 
Uj-Braunschweig, brit gyarmat Észak-Ameriká

ban a Szent Lőrincz öböl m., ter. 72.413 km2, 
349.395 lak. Számos folyó és tó; kereskedelem (fa, 
halak). Fővárosa Frederícton. 1867 óta a Dominion 
of Canada alkotó része. 

Uj-Britannia, 1. Bismarck szigetcsoport. 
U. j. d., rövid, utriusque juris doctor (1. e.). 
Uj-Délwales (-vélsz), brit gyarmat d.-k.-i Ausz

tráliában, ter. 799.139 km2, 1,170.000 lak. Termé
keny, állattenyésztés, földmivelés, bányászat (arany, 
réz, fém). Fővárosa Sydney. 1788-ig számkivetési 
hely; azóta nagyon emelkedett. 

Újdondász, ki vmely napilap ujdonsági (napi) hireit 
irja. 

Újdonság, vmely napi eseményről szóló hírlapi 
hir; ált. uj dolog, újság. 

Uj-Egyház, község Szeben m. Régi ev. templom. 
Uj-Épület, nagy laktanya Budapest V. kerületében. 

II. József kezdte 1786. építtetni, 4 sarki és 1 közép 
udvara van, mintegy 10.000 négyszögöl területen, 
1849 — 50. a szabadságharcz szereplői közül sokan 
itt voltak fogva; itt székelt a hadi törvényszék s a 
halálos ítéletek az U. mögött hajtattak végre. Ujabban 
tárgyalások folynak megváltása és lebontása iránt, 
mely esetben egész kis városrész fog helyén épülni. 

Uj esztendő, a lefolyt évre következő esztendő, 
kül. annak első napja. 

Újév, 1. újesztendő. 
Ujezüst ( a r g e n t a n , n i k e l r é z , p a k f o n g , mai l -

le eh ort), réz, horgany és nikel ötvözete, a legjobb 
fajta u. 8 rész rezet, 3V2 rész horganyt és 4 rész 
nikelt, a kevésbbé finom 2 rész nikelt tartalmaz, szi
lárdabb és majdnem oly jól nyújtható, mint a sár
garéz, keményebb és merevebb mint az ezüst, ren
desen ezüstfehérszinü, sárgás szürke árnyalattal, 
szép csengésű és fényű, jól csiszolható, fajsúlya 
8'4—8'7, eczettel és zsiradékkal szemben olyan maga
tartású mint a 12 latos ezüst. Önthető és hengerez-
hető, theakészülék, kanál, villa, hamis ezüst, bádog 
huzal, kantárdisz stb. előállítására, Chilében és 
Hondurasban pénzféműl használják. Gyakran gal-
vanoplastikus módon ezüstözik (a l fen id , a r g y r o -
p h a n , semil a r g e n t , p e r u e z ü s t , k h i n a e z ü s t , 

chr i s to f le fém) . Jól ezüstözött u. 2°/0 ezüstöt tar
talmaz. Az u. másfél századdal ezelőtt jutott el 
hozzánk Khinából. Az u.-ipar főleg Bécsben, Ber
linben és Birminghamban virágzik. 

Újfalu, község Pest m., 1499 lak. 
Ujfalvy K á r o l y J en ő , magyar orientalista és 

utazó, szül. 1842. máj. 16. Bécsben, 1S71. a német 
nyelvtanára Parisban; 1878—80. középázsiai ex-
peditióban vett részt, 1880. ismételve útra kelt, 
Utazási és nyelvészeti műveken kivül hazánkról is 
irt művet. 1876. a m. tud. Akadémia kültagja. 

Uj-Fehértó, község Szabolcs m., 7898 lak. 
Uj földesúr, regény J ó k a i M. (1863.). 
Ujfundland, észak-amerikai brit sziget a Szent-

Lőrincz öböl előtt, ter. 110.670 km2, 193.121 lak. 
Számos öböl és félsziget tagolja, erdőségek, arany, 
ólom, réz, szén; jelentékeny tengeri halászat. Az u.-i 
kutya hazája. Fővárosa St. Johns. 1497 Cabot fe
dezte fel, 1713 óta brit birtok. 

Újfundlandi kutya, 1. kutyák czimü mellékletün
ket és képmagyarázatok I. kt. 987. oldal. 

Uj-Futtak, község Bács-Bodrog m., 3351 lak. 
Uj-görög nyelv és irodalom, 1. görög ny. és 

irodalom. 
Újgrammatikusok, a legutóbbi évtizedekben tá

madt nyelvészeti iskola, mely főleg azt az elvet 
vitatja, hogy a hangtörvények természeti törvények 
s ennélfogva a természettörvények szükségességé
vel működnek; ha van kivétel, az csak látszólagos 
s az analógia által létesült. L. Spitkó Lajos, Az. 
ujgr. és alapelveik, Egyet. Philologiai Közi. VII. köt. 

Uj-Gredistye, telep Hunyad m. A közeli Muncele 
havasnak Valea Álba és Riu Álba közé ereszkedő 
hegylépcsőzetén terjedelmes és hatalmas koczka-
kövekből épült várromok; k. oldalán 30 m. átmérőjű 
kerek torony falai állanak. A nép h o r d ó n a k nevezi 
a dévai trachytból faragott régi oszlopmaradványo
kat. Egy relief is van. Valószínűleg Decebálnak vár
laka. A. romok közt számos bronz- és vasfegyvert 
és szerszámot, arany és ezüst érmet, így a század 
elején 1000 drb Koson-aranyat találtak. 

Uj-Guinea (Tana, Pápua), ausztráliai nagy sziget. 
Új-Hollandiától a Torres-ut választja el, ter. 807.956 
km3, 837.009 lak. Magas hegyek emelkednek rajta 
(Schopenhauer 6118 m., Kant 5785, Owen Stanley 
4024 m.), lakói vad pápuák, alfurok, malájok és mo-
kulkok. Hollandok (397.204 km2, 238.000 lak.), 
angolok (229.102 km2, 489.000 lak.) és németek 
(181.650 km2, 110.000 lak.) bírják. 

Ujgurok, egykori török néptörzs Turkísztán keleti 
részében, a Thiansán m. A műveltség jelentékeny 
fokán álltak. Nyelvüket Vámbéry Ármin ismertette 
(Uigurische Sprachmonumente, Innsbruck, 1870.), ki 
megfejtette a »Kudatku Bilik« (= boldog tudás, tan
költemény) ez. ujgur nyelvemléket 1069-ből, mely 
egyúttal a legrégibb török nyelvemlék (a bécsi csász. 
könyvtár birtokában). 

Uj-Gyarmat, község Bars m., 1150 lak. 
Uj-Hartyán, község Pest m., 2445 lak. 
Újházi Ede, a bpesti nemzeti színház művésze, sz., 

1844. Debreczenben, tanulmányait befejezve szini 
pályára lépett. 1869 óta a nemz. színház tagja, a 
szini képezdében a színpadi gyakorlat tanára; szín
műveket is fordított magyarra. Drámákban és vígjá
tékokban egyaránt kitűnő szerepköre van. 

Ujházy Lá sz ló , az 1848/9-ki mozgalom kiváló
alakja, szül. 1794. a Szepességben. A 30-as évektől 
a sárosi ellenzék vezére, 1848. Sáros vra. főispánja., 
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mint ilyen részt vett az országgyűlésen s a főrendi
ház az ő indítványára nevezte ei magát 1848. jul. 6 
felsőháznak. Szept. végén szabadcsapatot toborzott, 
tneíynek élén részt vett Görgey téli hadjáratában. 
1849. komáromi kormánybiztos, a capitulatio után 
családjával Észak-Amerikába költözött, Jowa állam
ban Uj-Budát alapította, majd Texasban telepedett 
meg. A kiegyezés ellen 1867. május 16. nyilt levél
ben tiltakozott, f 1870. márcz. 7. 

Uj-Hebridák, ausztráliai (Melanesia) szigetcsoport, 
ter. 13.227 km., 8500 lak. (vad pápuák). Szigetek: 
Espiritu Santo, Malo, Maivo, Malikolo, Tanná, Fu-
tuna, Muna, Tonoa stb. 

Újhegyi kék, brémai és berlini kék vegyülékéből 
készült olaj- és vizfesték. 

Újhold, 1. hold. 
Uj-Hollandia, az ausztriáliai szárazföld. 
Ujj, digüus, 1. kéz. Az egyes ujjak nevei: hüvelyk-

v. nagyu., mutatóu., középu., gyürüs v. növendéku., 
és kisujj. 

Ujj, régi hosszmérték = 1 hüvelyk. 
Ujjas, némely vidéken derékra való, rövid dolmány -

féle öltöny, ujjas mellény. 
Újjászületés, 1. renaissance; a n e m z e t i u. kora , 

1. magyar irodalom. 
Uj-Kaledonia (Baladea), ausztráliai szigetcsoport 

az Uj-Hebridáktól dny.-ra, ter. (a Loyalty szigetek
kel) 19.823 km2, 62.714 lak., kik vad", emberevő 
austrálnégerek. Hegyes, fémben gazdag. 1853. óta a 
írancziáké, kik deportáló helyül használják. Főhelye 
Port-de-France. 

Uj-Kécske, község Pest m., 6723 lak. 
Ujkék, 1. patentindingó. 
Ujképlet, neoplasma, 1. álképlet. 
Uj-Kigyós, község Békés m., 4058 lak. 
Ujkönyv, papírmértek, 100 iv papír. 
Újkor, azon történelmi korszak, melyet Amerika 

felfedezésétől (1492.) napjainkig számítanak; néme-
íyek elválasztják tőle a franczia forradalomtól (1789.) 
máig számított l e g ú j a b b kor t . 

Uj-köztársaság, köztársaság Dél-Afrikában, Dini-
sulu zulu király által a boéreknek átengedett terü
let, mely 1884. aug. 16. proclamáltatott köztársa
sággá Vrijheid fővárossal. Anglia 1886. okt. 22-én 
ismerte el. Ter. 9.725 km2, 3.348 lak. 1887. szept. 
14. Vrijheid kerület nevén a délafrikai köztársaságba 
(1. e.) lépett. 

Ujlaky család, a Csák nemzetség ivadéka, melyből 
Domon.Kos (f 1281. előtt) 1266. a nádori s U g r i n 
(t 1311.) 1268. a Szörényi báni, 1275. országbírói, 
1279. a tárnokmesteri méltóságokat viselték. Ez 
utóbbinak fia Mik lós 1359. szintén országbíró, 
f 1360.; fiában L á s z l ó b a n 1360 — 64. közt a csa
lád kihalt, s az ősi birtok, Újlak (Illók) 1364. kir. 
adománykép Konth Miklós nádorra ment át, a ki a 
második U. család ősatyjává Ion, Ennek családja U. 
L ő r i n c z bosniai herczegben halt ki. — l ) L ő r i n c z , 
Miklós bosnyák király fia, 1470 tői a szerémi, 1518-
tól kezdve a boszniai herczegi czimet viselte; Má
tyás halála után Corvin Jánoshoz csatlakozott és II. 
Ulászlóval sokáig viszályban állott. 1493. macsói, 
1511. belgrádi bán, 1516-tól országbíró, 1518. egyike 
•a Lajos király mellé rendelt kormányzó tanácsosok
nak. Mint családjának utolsó sarja f 1524. — 
2) Miklós , bosnyák király, az előbbi atyja, 1440. 
Ulászló ellenében V. László hive, jelen volt ennek 
koronáztatásán; 1446. erdélyi vajda, a Hunyadi-ház 
ellensége, kinek Garai nádorral együtt nagy része 

volt H. László ki végeztetésében. 1459. Mátyás elle
nében Frigyes császárhoz csatlakozott; ennek fiát. a 
későbbi Miksa császárt ő tartá keresztségre. Később 
azonban kibékülve macsói bán lett. Mátyás 1470. 
Bosznia királyának czimével ruházta fel s reá bizta 
a visszahódított bosnyák részek kormányát, f 1478. 

Ujmise, primitiae, miseáldozat, melyet az újonnan 
fölszentelt pap először mutat be. 

Ujoncz, a közös hadseregbe v. a honvédségbe be
sorozott egyén, mig katonai kiképzését be nem fe
jezte. 

Ujonczjutalék, az 1887 : VI. t.-cz. alapján a közös 
hadsereg és hadi tengerészet számára a magyar ko
rona országai 42.711, a birodalmi tanácsban képvi
selt országok 60.388 ujonczot állítanak ki A ma
gyar kir. honvédség u.-a • 12.500, az osztrák land- • 
wehré 10.510 ember. 

Ujonczozás, sorozás (1. e.). 
Uj-Orsova, Ada-Káleh (1. e.). 
Uj-Palánka, község Bács-Bodrog m., 1774 lak. 
Uj-Panát, község Arad m., 2888 lak. 
Uj-Pécs, község Torontál m., 2254 lak. 
Uj-Pest, község Pest m., 23.521 lak. 1838 után 

keletkezett homokbuczkás területen, mely részben 
beépült, részben szőlőterület. Lakosai iparosok, ke
reskedők és munkások. A fővárosnak, melylyel majd
nem összeépült, nyaraló telepe is. Hajógyár és sok 
más ipartelep. 

Új platonikusok, 1. neoplatonismus. 
Uj-Radna, község Besztercze m., 1455 lak. 
Újra keresztelők v. k e r e s z t s é g , i s m é t l ő k , 1. 

anabaptisták. 
Ujréz, kovácsolható sárgaréz. 
Uj-Sandecz, város Galicziában a Dunajecz m. 

12.000lak. D.-ny.-raÓ-Sandecz a Poprád és Dunajecz 
egyesülésénél 4000 lak. 

Uj sárga, igen tiszta chrómsárga festék. 
Uj-Seeland, ausztráliai brit szigetcsoport, a száraz

földtől dk.-re, ter. 268.461 km2, 620.061 lak. A Cook 
tengerszoros északi és déli csoportba osztja. Hegyek 
borítják, é.-on a Mount Eamont (2522 m.), Ruapehu 
(2851 m.), és a Tongariro vulkán emelkedik, délen 
a Mount Cook (4024 m ), melyből aranyat bányász
nak. A lak. maorik, kik jobbára protestánsok. Fő
város Auckland. 1642. Tasman fedezte fel. 

G a z d a s á g i é le t . A földmivelésen kivül virágzó 
az állat-, főleg a j u h t e n y é s z t és ; az évi gyapjuki-
vitel több mint 40 millió írtra rúg évenkint. Ujabban 
nagyon előrehaladt a bányászat, főleg az a r a n y 
t e r m e l é s . Az évi forgalom minteg}' 150 millió frtra 
rug, melyből mintegy 80 millió frt jut a behozatalra. 
A vasutak hossza 3000, atávirósodronyoké 7500 km. 

Ujseelandi len, az Ujseelandban és Ausztráliában 
tenyésztett phormium tenax leveléből nyert sárgás, 
fénylő, meglehetős durva és kemény, de igen szilárd 
rost; a juta helyettesítésére szolgál. 

Uj-Skóczia (Kova Scotia), észak-amerikai brit 
(1713 óta) gyarmat, Canadához tartozik, ter. 54.140 
km2, 491.239 lak. Fővárosa Halifax. Azelőtt Uj-
Braunschweiggal Acadia franczia tartomán3r. 

Uj-Sové, község Bács-Bodrog m., 1260 lak. 
Uj-Spanyolország, Mexikó neve a spanyol uralom 

alatt. 
Uj szász, község Pest m., 3535 lak. 
Ujszász-jászapáti helyi érdekű vasút, engedé

lyezték 1884-ben 90 évre, alaptőkéje 650.000 forint, 
a pálya hossza 31.733 km., üzemét a m. kir. állam
vasutak kezelik. 
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Uj-Szeged, 1880-ig külön község, akkor Szegedbe 
kebeleztetett, melylyel állandó hid köti össze. 

Uj - szeged-vedresházi ármentesitő társulat , 
1885. alakult, s Szeged városától a felső-torontáli 
társulatnak u. n. koroczai töltésétől Vedresházáig 
terjedő 11.094 m. hosszú töltést átvette és kellően 
kiépítette. Ártere Csongrád megye területére terjed, 
s jelenleg 2919 hld. Székhelye: Szeged. 

Uj-Szent-Anna, község Arad m.. 5582 lak. Hatá
rában avar gyürü maradványainak tartott kcrülék 
alakú sánczok. 

Uj-Szibéria, orosz szigetcsoport Kelet-Szibéria é.-i 
részén 28.000 km2. Lakatlan, növényzet nem tenyé
szik rajta. Mammut- és bivalycsontok leihelye. 1761. 
Ljachov fedezte fel. 

Uj-Szinka, község Fogaras m., 1578 lak. 
Uj-Szivácz, község Bács-Bodrog m., 2331 lak. 
Uj-Szőny, község Komárom m., 1800 lak., helyén 

állott a romai Bregetium város. 
Uj-szövetség, 1. biblia. 
Uj-Tátra-Füred, a három Tátra-Füred telep eg}nke, 

közvetlenül Ó-Tátra Füred közelében, a Magas-
Tátrában 1000 m.m., 1876 óta alakult. Hideg viz-
gyógyintézet, klimatikus gyógyhely; Dr. Szontagh 
Miklós (1. e.) tulajdona. Vasúti állomása, mint a 
többieké, Poprád Felka. 
Uj testamentom, 1. biblia, 
Uj-udvar, a középkori tornajátékok, udvari és 

lovagi ünnepélyek szokásos neve emlékeinkben 
(1. lovagjáték). 

Újvár, község Torontál m., 1885 lak. 
Uj-Verbász, község Bács-Bodrog m., 5859 lak. 
Újvidék, sz. k. önálló törvényhatóságu város Bács-

Bodrog m., 24.717 lak., a Duna mellett; fekvése 
hasonlít Budapestéhez, lapályon terül el, míg vele 
szemben a hegyen épült Pétervárad van, melylyel 
hajó- és vasúti hid köti össze. Főbb épületei a ta
karékpénztár, kir. törvényszék, gör.-kel. püspökség, 
kórház, lövőegyesület házai. Szép sétatér a hajó
hidat övező sánczok körül. Törvényszék, járásbir., 
adóhiv., kir. kath., és gör. kel. szerb főgymnasium, 
ipariskola, kereskedelmi és polgári fiu- és leányisko
lák. A város a hazai szerbek központja. Itt vannak 
az alapítványok által támogatott szerb iskolák és 
közművelődési intézetek, a szerb nemzeti színház s 
1864 óta itt székel a »Matica szrbszka* nevű iro
dalmi egyesület. Székhelye a bácsi szerb püspökség
nek. Több gyár, élénk kereskedelem. 

Uj-világ, Amerika és Ausztrália, ellentétben a 
már sokkal előbb ismert három világrészszel, az 
ó-világgal. 

Uj zöld, schweinfurti zöld (1. e.). 
Ük, a nagyanyának nagyanyja ( abav ia ) . 
Ükapa, a. m. ő s a p a . 
Ukáz, Oroszországban a XVI. szd óta a czár v. a 

senatus által kibocsátott rendeletek neve. 
Uker, hajózható folyó é.-k.-i Poroszországban, 

Fredenwaide m., több tóból ered, Ückermünde m. a 
Kis Haffba folyik. 

Ukile, elefántcsont súlymérték Abessiniában = 43 
r o t t o l o = 133/8 kg. 

Ukkon-pohár, XVI. és XVII. szdi adás-vevési és 
szerződési okmányokban »áldomá?pohár« értelem
ben előforduló kifejezés, melynek első részében Hun-
falvy Pál a finn hitregék egy alakjának, Ukko isten
nek nevét keresi, mint kinek a tavaszi vetés s az 
aratás után pohárral áldoztak. Fogarasi János a 
mongol uughon = ital szóval azonosítja, mig mások 

a latin usucapio-ra v. a német Urkund-ra magya
rázzák. Az utóbbi a legvalószínűbb. 

Ukrainia, orosz tartomány, felöleliKis-Oroszország: 
legnagyobb részét, a Dnjepr mindkét részén fekszik. 
A slobodiai U. a Donecz mentén fekszik, jelenleg 
Charkov kormányzóság. 
Ulad, a tiszta arab származású törzsek neve Ma

rokkóban, a Beni-vel szemben. 
Ulánusok a lovasság azon része, melynél a legény

ségnek a dzsida a főfegyvere ; Lengyelországból ter
jedtek el s a legtöbb európai hadseregben vannak 
u. ezredek, de nálunk 1884 óta nem többé dzsidá-
val, hanem karabélylyal vannak felfegyverezve ; van 
a közös hadseregben 11, a landwehrben 3 u. ezred ;. 
a honvédségnek nincsenek ily ezredei. Ujabban ismét 
sokfelől a dzsidával való felfegyverzés szükségét 
hangsúlyozzák. 

Ulaskovec, város Galicziában 2260 lak. Galiczia 
legnagyobb vásárai. 
Ulászló, magyar királyok, 1) I. U l á s z l ó , mint 

lengyel király III. U., Jagelló Ulászló lengye! király
nak Zsófia orosz hgnőtől származó fia, szül. 1424. 
okt. 31., 1434. május 31. követte atyját a lengyel 
trónon. Albert császár és magyar király halála után 
Hunyady János és társai 1440. jan. 18. neki ajánlot
ták fel a magyar koronát, azzal a feltétellel, hogy 
vegye nőül Albert özvegyét, Erzsébetet. U. elfogadta 
a meghívást, s bár Erzsébet időközben született fiát, 
Lászlót megkoronáztatta, bejött az országba, és a 
szent korona Erzsébet kezei közt lévén, július 17-én 
Székesfehérváron a Szt István ereklyéjéről vett ko
ronával koronáztatott meg. Uralkodása elején az. 
Erzsébet pártján levő főurak ellen hadakozott, s a 
török ellen csak 1443 nyarán vezethetett először nagy 
hadsereget, mely a tél folyamán bolgár földön fényes 
diadalokat aratott. 1444. aug. 1. Szegeden 10 évi 
fegyverszünetre lépett Murád szultánnal, de Cesa-
rini Julián bibornok ösztönzésére még e hónapbaa 
felbontá az egyességet és a keresztény hatalmak 
támogatásában bizva szept. végén újra a török ellen 
indult. Szövetségesei azonban cserbenhagyták ; a ge-
nuaiak és velenczeiek jó pénzért átszállították a szul
tán seregét Ázsiából, s U. nov. 10. Várna alatt Murád 
túlnyomó erejével összeütközve, elesett. — 2) II. 
U l á s z l ó , magyar és cseh király, Kázmér lengyel 
király és Erzsébet magyar hgnő fia,. Albert unokája, 
szül. 1456. Podiebrad György cseh király 1469. 
Mátyás ellenében őt választatta utódává; s bár 
később maga Podiebrad semmisítette meg a válasz
tást, halála után (1471. márczius 22) mégis U. 
jutott a cseh trónra. Mátyás 1474. Boroszlónál bé
kére kényszeritette, mely 1479. július 21. Olmüczbeft 
a két király találkozása alkalmával megujittatott. 
Mátyás halála után Beatrix királyné és Prosztniczi 
János váradi püspök befolyására Corvin János elle
nében (1490. július 15) Magyarország királyává, 
választatott és szept. 19. Székesfehérváron megko
ronáztatott. A választás feltételéül kimondották, hogy 
tartozik nőül venni Beatrixet. Ezzel 1490. nov. 5. 
titokban meg is esküdött. De az országos rendek 
tiltakoztak a házasság végrehajtása ellen. A pápa 
1500. oldozta fel Ulászlót Beatrixnak s ezt megelő
zőleg Borbála brandenburgi őrgrófnőnek adott há
zassági Ígérete alól, mire 1502. Candalei Annával,. 
XI. Lajos franczia király unokahugával lépett há
zasságra. U. gyönge, tekintély nélküli király volt,. 
ki alatt Bakócz Tamás érsek (1. e.) tartá kezében a 
kormányt; alatta vált végzetessé a török hatalmának 
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terjedése, melyet zilált pénzügyi viszonyai miatt 
képtelen volt megakadályozni. A Habsburg-házzal 
kétszer : 1491. és 1515. lépett örökösödési szerző
désre, mely családja kihalása esetén a Habsburgok
nak biztositá a magyar és cseh koronát ; f 1516 
márczius 13. Fraknói Vilmos : II. U. királylyá válasz
tatása. (Századok 1885.) 

Ulcisia castra, római táborhely Szent-Endre mel
lett, egykorú Aquincummal és igen fontos annak vé
delme szempontjából. Maradványai ma is láthatók. 

Ulcus (lat.), fekély. 
Üldözési mánia, mánia (1. e), melyben az elme

beteget azon rögeszme (1. e.) gyötri, hogy ok nélkül 
üldözésnek, mások ellenségességének van kitéve. 

Uleaborg, finn kormányzóság, ter. 165.6-14 km., 
237.848 lak. Főhelye U. (finn. Oulu.), a bottni öböl 
és az Ulea elf torkolata m., 12.000 lak. Kikötő. 

Üledék, 1. lerakódás. 
Üledékes kőzetek, 1. kőzetek. 
Ulema (az arab álim = tudós többese), Török

országban a hittudósok (kik egyszersmind jogtudó
sok is) neve, kikhez az imámok (szertartás-papok), 
muftik (törvén) magyarázók), kádik (birák) és müez
zinek (imahirdetők) tartoznak. 

Ülep, a fartájék, seggpofák elnevezése. 
Ülepített érez, az érczzuzókból kifolyó vizben 

úszó igen finom érczliszt, mely csak a folyadéknak 
nagy szekrényekben való huzamosabb ideig tartó 
állása alatt ülepedik le belőle. 

Ülepítő szivattyú, az ülepités gyorsítására alkal
mazott szivattyú, mely szivólag hatván az ülepítő 
szekrény tartalmára a folyadékot gyorsan kiszívja, 
míg a vizben úszó részecskék a sürü vászon és 
rőzse által visszatartatnak, erre leülepednek. 

Ulfilas v. Vulfila, a gótok apostola, szül. 311., a 
Moesiában megtelepedett nyugati gótok püspöke s 
t 381. Konstantinápolyban. Nevezetes műve a bibliá
nak gót nyelvű fordítása (töredékei az upsalai »Codex 
argenteus«-ban, a wolfenbütteli »Cod. Carolinus«-
ban és a milánói »Cod. Ambrosianus«), a legrégibb 
germán nyelvemlék. L. Heinrich Guszt., U. és a gót 
nyelvemlékek, Egyet. Phil. Közi. VI. köt. 1882. 

Ulicsi, folyó, az Ung jobb felőli vize; ered Zem
plén m., a Babia Szkala déli oldalán. 

Uljanik község Pozsega m., 1509 lak. 
Ullman S á n d o r , szül. 1850. febr. 18. Bpesten. Jo

got végzett, 1873. ügyvéd, 1884—92. orsz. képvi
selő. Számos jogi és közgazdasági czikket, mono-
graphiát irt, 1882. »A magyar kereskedelmi és ipar
kamarák reformjához* ez. műve pályadíjat nyert. 

Ullmanit, 1. nikelkova. 
Üllő község Pest m., 3033 lak. 
Üllő, T alakú vas, rendesen fatőkébe erősítve, ezen 

szokta a kovács az izzó vastárgyakat kalapács alatt 
megdolgozni. 

Üllőtőke, fatőke, a melybe az üllő be van erősítve. 
Ulm, város Württenberg királyságban a Duna m., 

36.000 lak. Erős birodalmi vár, gót székesegyház 
(1377—1494. épült), kártya-, szivarszopóka-, papir
és dohánygyárak, élénk kereskedelem. 1805. Mack 
osztrák tábornok 23 200 emberrel itt adta meg ma
gát I. Napóleonnak. Külvárosa Neu-U., mely már 
Bajorországban fekszik. 

Ulma község Temes m., 3364 lak. 
Ulna (lat.), könyökcsont; rőf. 
Ulpianus Domi t iu s , hires római jogtudós, szül. 

179 Tyrosban, Alexander Severus alatt magas állam
hivatalokat viselt Rómában, később praefectus prae-

torio, 228. meggyilkolták. A pandekták teljes har
madrésze az ő irataiból vétetett. 

Ulster (ölszter), Írországi tartom., ter. 22.189 km2, 
1,617.877 lak. Grófságai: Antrim, Armagh, Cavan, 
Donegal; Down, Fermanagh, Londonderry, Monaghan, 
Tyrone. Főhelye Belfast. Főleg protestánsok lakják. 

Ültetvényes, a forró égövi gyarmatokban ipari és 
keresk. növények termesztésével foglalkozó egyén. 

Ultima ratio regum (lat.), »a királyok utolsó érve* 
azaz az ágyuk, állítólag XIV. Lajostól származó 
kifejezés. 

Ultimátum (lat.), a diplomatiai tárgyalások folya
mán tett azon végleges nyilatkozat, melyben a nyi
latkozó fél megállapítja álláspontját olyképen, hogy 
attól el nem térhet. Az u. el nem fogadása rendesen 
a tárgyalások megszakítását vonja maga után. 

Ultimo (olasz), az utolsó, t. i. a hónap utolsó 
napja. 

Ultimo-liquidatio, a tőzsdei ügyleteknek a hó vé
gén szokásos leszámolása. 

Ultra (lat.), 1) túl, túlságos, tovább; — 2) túlzó, 
szélső párti. 

Ultrajectum, Utrecht latin neve. 
Ultramarin (lazurkék, azúrkék), agyag, kovasav, 

nátrium és kénkő keveréke, régebben lazurkőből 
nyerték, ujabban kaolin, glaubersó és szén gondos 
hevítése által v. kaolin, sziksó, szén és kén keveré
kéből állítják elő. Kezdetben zöld u.-t nyernek, mely 
kénnel hevítve kékes szint vesz fel. Igen tartós, old
hatatlan festék, sav v. timsó behatása folytán kén-
hydrogán képződése mellett szétesik. Viz- és olaj
festékül, falszőnyeg, színes papir készítésére, szö-
vetfestésre és nyomásra, papir, ezukor, keményítő, 
fehérnemű stb. készítésére szolgál. Jelenleg 49 szín
változatban jut kereskedésbe, szép színénél és tar
tósságánál fogva a többi kék festéket egészen hát
térbe szorította; főelőnye, hogy nem mérges. Az évi 
termés több mint 600.000 q. 
Ultramarinsárga, chrómsavas bárium, szép sárga 

szinű, tartós festék; mérges. 
Ultramontán (lat.), a »hegyeken tuli,« azaz Alpe-

seken túli, pápai; H.-ismus, azon irány a kath. 
egyházban, mely a pápa hatalmát a világi hatalom 
főié kívánja helyeztetni. 

Ultra posse nemo obligatur (lat.), a lehetőségen 
tul (azaz lehetetlenre) senki sincs kötelezve. 

Ulunda, néger birodalom, 1. Lunda. 
Ulysses (Ulixes), 1. Odysseos. 
U. m., az ugy m i n t szavak röviditáse. 
Umberto Ra ine r K á r o l y E m á n u e l J á n o s 

M á r i a N á n d o r J en ő , Olaszország királya, II. 
Viktor Emánuel király fia, szül. 1844. márcz. 14., 
részt vett az 1866. olasz-osztrák háborúban, 1868. 
ápril 22. vette nőül rokonát, Margit (1. e.) herczegnőt,. 
nagybátyja Ferdinánd genuai herczeg leányát; atyja 
halálával 1878. jan. 9. lépett trónra Egyetlen fia van, 
Viktor Emánuel (1. e.) herczeg trónörökös. 

Umbilicus (lat), köldök. 
Umbra, barna olaj-és vizfesték; a c y p r u s i u. 

Cyprus szigetén található zöldesbarna agyagvaskő, 
hevítve feketésbarna lesz, fa festésére és aranyozás, 
alapjául szolgál; a k ö l n i u. földes tartalmú, világos 
barnaszén, Köln környékén nagy telepet alkot, meg-
gyuj tva fehéres hamut hagy hátra, hamuzsirral kezelve 
a b a r n a k a r m i n nevű tus-festéket adja. 
Umbrella (ang.), esernyő. 
Umbria, tartomány Közép-Olaszországban, ter. 

9474 km2, 624.039 lak. Az Apenninek ágazzak be.. 
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Az ó-korban a hatalmas umbriaiak lakták, kiket a 
rómaiak 308. Kr. e. leigázták. 

Umlaut, a germán nyelvekben a szó törzshangzó
jának (a, au, o, u) megváltozása (a, áu, ö, a-re) a 
végszótagban levő e hatása alatt. 

U. n., az ú g y n e v e z e t t rövidítése. 
Una corda (ol.), a zenében: egy húron; a zongo

ránál : a bal pedál használatával. 
Unam sanctam (lat.), VIII. Bonifácz 1302. nov. 

19-ki bullájának kezdő szavai; a hires bulla a 
pápaság világuralmi igényeit összegezi. 

Unanimis (lat.), egyértelmű, egyhangú; u.-tas, 
egyértelműség, egybehangzás. 

Un-ar, súlymérték Bokharában = Vas batman = 
614.26 g. 

Uncia (lat.), eredetileg az egésznek tizenketted
része; a római as Vi2-e, régebben gyógyszerész-
mérték = Via gyógyszerész font = 29'82 g., Angol
országban = Vi« kereskedelmi font v. Via troyfont. 

Uncialbetük, eredetileg az egy hüvely (uncia) ma
gasságú betűk, melyeket emlékek feliratainál hasz
náltak ; nagyobbfajta kezdőbetűk. 

Unele Sam (ang., önki szem), az északamerikaiak 
tréfás elnevezése, az » United States of America « hi
vatalos rövidítéséből: U. S. Am. 

Unctio (lat.), felkenés, kenet. 
Unda (lat.), hullám; undulatio, hullámzás, rezgés. 
Undecim (lat.), tizenegy. 
Undina, vizi tündér, sellő. 
Ung, folyó, a Laborcza legnagyobb mellékvize; az 

Uzsoki hágó közelében (keleti Beszkédek) az Opa-
tonek, Nagy-Beszkéd és Kugla hsgek által övezett 
völgykatlanban ered; forráspatakai Voloszankánál 
egyesülnek. D.-ny. főirányban foly s mielőtt áttörné 
a Vihorlát trachyt-vonulatát, völgye medenczévé 
szélesül, mely a trachyt gát áttörése előtti időkben 
a feltorlasztott viztől kimosás által keletkezett. A 
síkságra kiért folyó lomhán halad tovább s árvizei 
a hsg alalti térségeket mocsarakká árasztották el, 
honnan vizei csak lassan szivárogtak alá, összeköt
tetésben lévén a Latorcza és Laborcza rétségeivel. 
Számos ágra oszlik e szakaszán s itt veszi fel a 
Blata és mocsarának vizeit. Hossza 19 mfd, 141 km. 
vizkörnyéke 44 mf2. Főbb mellékvizei, jobbról: Ulicsi 
viz, Ublyai viz, Blata; balról Lyuta és Turia. 

Ungaro, igy nevezték az olaszok a XV. században 
az aranyat (arany frt), mert a magyar arany a leg
jobb minőségben veretett. 

Unger József, osztrák államférfiú, szül. 1828. 
jul. 2. Bécsben, 1853. jogtanár Prágában, 1857. 
Bécsben, 1869. az urakháza tagja, 1871 — 79. tárcza-
nélküli miniszter, 1881. a bírod, tvszék elnöke. Fő
műve: »Az osztrák egyetemes magánjog rendszere". 

Unguentum (lat.), kenőcs. 
Ungulla, hosszmérték Bengáliában = Vai hath = 

19'05 mm. 
Ungvár, rend. tan. város Ung m., 11.793 lak. Ott 

fekszik, hol az Ung folyó a hegyek közül a nagy 
síkságra jut. A folyó, mielőtt a várost eléri, két ágra 
szakad, melyek egy sziklaszigetet képeznek. Rajta 
épült a régi vár, melyet püspöki papnevelő intézetté 
alakítottak át. De a régi vár sokkal nagyobb terje
delmű volt s az egész dombon levő városrészt ma
gába foglalta. A régi bástyákból még maradványok 
láthatók. E magaslaton fekszik a püspöki székes
egyház és palota is, vmint a megyeház. Ungvár a 
megye és a munkácsi gör. kath. püspök székhelye. 
kir. erdőfelügyelőség és főerdő-hivatal, jbir. és adó-

hiv., kir. kath. fó'gymnasium, gör. kath. tanítóképezde 
és seminarium. Több ipartelep. A névtelen jegyző 
szerint a magyarok bejövetelekor vára már állott; 
Álmos fejedelem megszállta s győzedelmes hadával 
négy napi áldomást tartott, azután fiára Árpádra 
ruházá a vezérséget. A XIV. századtól kezdve a Ho-
monnay-Drugetheké volt, Mária-Terézia 1776. a 
munkácsi püspöknek adományozta. 

Ungvárit, chloropdl, vashydrosilikát, ásvány; zöld. 
Leihelyek: Ungvár, Munkács, Sztára, Mózesfalu. 

Ung vármegye, határai: Galiczia, Bereg, Szabolcs 
és Zemplén vmegyék. Ter. 3052.84 km2, 135.247 
lak. É. és é.-k. részét hsgek, az é.-k. Kárpátok vonu
latai, a keleti Beszkédek és a Vihorlát-Gutin trachyt-
vonulat csoportjai, a Vihorlát és Polyána-Szinyák 
hsgek borítják. Ny. és d.-ny. vidékei a Laborcza, La
torcza, Ung és Tisza mellékein egészen lapályosak, 
sőt mocsarasak. Fővize az Ung, mely közepét ha
sítja. Vannak vasércz- és barnaszén-telepek, néhány 
vashámor és üvegcsür. Van 209 község és egy r. t. 
város. Közigazgatásilag felosztatik 4: a bereznai, 
kaposi, szobránczi, ungvári járásokra. Tartozik a 
66. sz. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, a 11. sz. 
honvéd ezredhez és a 36. sz. népfelkelési járáshoz. 
4 képviselőt választ. Székhelye: Ungvár. 

Unicum (lat.), egyetlen dolog a maga nemében, 
egyetlen fenmaradt példány vmely műből. 

Unifícální (lat.), egyesíteni; u n i f i c á l t a d ó s s á g , 
különféle keletű, kamatozású és esedékességű köl
csönöknek egységesítése által létrejött adósság. 

Uniformis (lat.), eg3-enruha, a katonaság és hiva
talnokság egyforma ruházata. 

Uniformitas (lat.), az anglikán egyházban az 
istentisztelet egyöntetűsége az 1549. életbe léptetett 
Common Praycr Book (u.-acta) alapján. 

Unió (lat.), általában egyesülés, szövetkezés, szö
vetség ; több államnak közös uralkodó alá helyezke
dése, ilyen a kalmári u., köttetett 1397. Svédország. 
Norvégia és Dánia közt; rendek szövetkezése (1608. 
a német protestáns rendek u.-ja): rokon felekezetek
nek közös egyházzá, egyházaknak (kath. és görög
kel.) egyesülése; igy nevezik röviden az észak-ame
rikai Egyesült-Államokat. Történetünkben az erdélyi 
három nemzet (magyar, székely, szász) u.-ja a XV. 
században, a görög-keleti egyház egy részének u.-ja 
a kath. egyházzal a XVII. és XVIII. században, ujab
ban pedig a külön nagyfejedelemséget alkotó Erdély
nek az anyaországgal való u.-ja szerepel. Az ide 
vonatkozó mozgalmak a negyvenes években öltöttek 
nagy arányokat s az 1848. magy. VII., erdélyi I. és 
az 1868 : LIII. t.-cz.-ben jutottak teljes és végleges 
diadalra. 
Union Íme (ang., junjen lejn), angol postagőzös-ut 

Afrikába. 
Unisono (ol.), egyhangúlag. 
Unitamente (ol.), a zenében: egybehangzóan. 
Unitáriusok, a protestáns hitfelekezetek amaz 

ágának hívei, mely a szent-háromság s ezzel Krisz
tus istenségének tanát elveti. Egy-isten-hivó'knek is 
nevezik magukat. A XVI. szd közepén Lengyelor
szágban mint s o c i n i a n u s o k (1. Socinius) virágoz
tak; innen jutottak be tanaik Blandrata György 
(1. e.), János Zsigmond udvari orvosa utján Erdély1 be, 
hol Dávid Ferenczben (1. e.) találtak buzgó apos
tolra. Ez volt az unitáriusok első superintendense. 
Blandrata befolyásának sikerült a fejedelmet s általa 
számos főurat e tanoknak megnyerni. Az u. vallás 
Erdély 4-ik vallásául lett beczikkelyezve s Magyar-
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országnak Erdélyhez kapcsolt részén is gyorsan 
•elterjedt, ugy hogy 1595. a 13 erdélyi egyházkerü
leten kivül a magyarországi részeken 425 volt az 
•u. egyházak száma. Basta uralma alatt az u.-ok sok 
•üldözésnek voltak kitéve: kolozsvári főtemplomuk 
1603. a jezsuiták kezére került. Bethlen Gábor és 
I. Rákóczy György alatt részben a reformátusok 
térítési buzgalma, részben a szombatosok mozgalma 
csökkentette az u.-ok számát; a XVIIÍ. szdban pedig 
a bécsi udvar igyekezett a felekezetet elnyomni, Az 
unió után az 1847/8 : XX. és az 1867 : XVII. t.-cz. 
a bevett vallásfelekezetek közé igtatta. Az unitáriu
sok száma jelenleg nálunk 61.645. A magyar u. egy-
tiáz egyetlen kerületté van szervezve. Élén a főgond-
nok Dániel Gábor (1. e.) és a püspök, Ferencz József 
(1. e.) áll. A püspökség székhelye Kolozsvár. L. 
Kanyaró F. Unitáriusok Magyarországon (1891.). 
Ujabban (1774.), a Lindsay, Christin és Priestley 
Channing és Parker által megindított mozgalmak 
folytán Angliában és É.-Amerikában is keletkeztek 
hitfelekezetek, melyek hasonló tanokat hirdetnek és a 
hazai u. egyházakkal sürü összeköttetésben állanak. 

United States of America (junájted sztétsz of 
emerike), amerikai Egyesült-Államok. 

Unitusok, egyesültek, görög egyesültek. 
Universaliák (lat.), a nominalismus (1. e.) szerint 

azon általános alapfogalmak (genus, species stb.), 
melyek alatt az egyes dolgokat felfogjuk. 

Universalis (lat.), általános, egyetemes. 
Universitas (lat), egyetem (1. e.). 
XTniversum (lat.), világegyetem, mindenség. 
Unjoro, áilam Kelet-Afrikában a Viktória Nyanza 

m. A Nilus tavai körüli államok közt a legrégibb. 
Unna, folyó Boszniában és Horvátországban, a 

Velebit és Plejesvicza által alkotott zord fensikon 
ered, a Szanával egyesülve a Szávába folyik. 

Ünnep, minden oly nap, mely az egyház által 
vmely vallási titok emlékére v. a szentek tiszteletére 
ünnepélyesen megtartatik s melyen a hívek a 
testi munkáktól megpihenni s lelki üdvükre szol
gáló jámbor cselekedeteket gyakorolni tartoznak. 
A keresztény egyház 3 főünnepe, a megváltás 
műve 3 főmozzanatának emlékére, a karácson, 
húsvét és pünkösd. E főünnep mindegyike elő- és 
utóünnepekkel bir, melyek ü n n e p k ö r nevet visel
nek (karácsoni, húsvéti, pünkösdi ü.-kör). Hetenként 
visszatérő ü. a v a s á r n a p . Megkülönböztetnek 
v á l t o z ó és v á l t o z a t l a n ünnepeket, amazok a 
hét bizonyos napjához kötvék ugyan, de nem bizo
nyos hó,nap napjához, pl. nagycsütörtök; emezek 
műiden évben egyazon napra esnek, pl. karácson. 

Ünnepkör, 1. ünnep. 
Ünneprontók, A r a n y J. balladája (1877.). 
Ünő v. ü s z ő , üzekedésre alkalmas fiatal tehén. 
Un-Ser, súlymérték Bokharában = V* batman = 

4'9H1 kg. 
Unstrut , folyó Thüringiában, az Eichsfeldben ered, 

felvéve a Gerát, Wippert és Helmet a Saaleba folyik. 
Untersberg, hegység Salzburg közelében, a hires 

délnémet Kyffháuser, legmagasabb csúcsa 1078 m. 
Benne a Kolowrat-barlang. 

Unterwalden, svájczi kanton a vierwaldstálti tó 
m., feloszlik 2, 1350 óta egymástól független részre: 
U. ob dem Wald , ter. 474 km2, 15.030 lak. és 
U. n id dem W a l d , ter. 290 km2, 15.220 lak. A 
lak. kevés kivétellel kath., foglalkozásuk állattenyész
tés. Főváros Sarnen és Stans. 

Unum idemque (lat.), egy és ugyanaz. 

Upas, nyilméreg, melyet a bennszülöttek a kelet
indiai szigeteken az antiaris toxicaria (upas-antiar, 
pohon-upas) növényből vagy a strychnos tienté 
(u. tienté, csettikméreg) gyökkérgéből, az Orinoko 
mellékén s t r y c h n o s fajokból (curare, urari, woo-
rari) készítenek, kígyók méregfogaibó! és rothadó 
hüllőkből. 

Upolu, sziget, 1. Samoa. 
Upsala, Upland svéd tartomány lenje (ter. 5313 

km3, 121.303 lak.), főhelye U. a Fyris m., mely 2 
részre osztja, 22.000 lak. Svédország leghíresebb 
egyeteme (1477 óta), gazdag könyvtár, érsekség, 
gót székesegyház. Közelében Gamla U., azelőtt Svéd
ország fővárosa.. 

Ur, terület Mesopotamiában, Ábrahám pátriárka 
származási helye. 

Ur, erdélyi akó = 8 pint = 11.569 1. 
Úr, 1) oly férfi személy, ki a társadalomban bizo

nyos rang-, méltóság- v. hivatalnál fogva mások 
felett áll; — 2) közönséges tisztelet-czim, melylyel 
nem csak a rangban lévő, hanem alacsonyabb rendű 
személyeket is megtisztelünk; — 3) bibliai nyelven 
az isten és Krisztus nevéhez teszszük v. ezek helyett 
használjuk: Úristen, Kr. urunk, Úr angyala, Uram 
fia (Jézusom!) stb.; — 4) a magyar asszony urának 
nevezi férjét. 

Ür, a mindenségben létező határolt v. határtalan 
tér, pl. a világűr, falak által határolt helyiségür stb. 
rendesen csak levegő tölti ki úgy, hogy testeket 
helyezhetünk el benne. 

U. r., az ut retro rövidítése. 
Uraconit, u r á n o k k e r , uranhydrosulfát ásvány ; 

czitrom-, narancssárga. Leihelye: Joachimsthal (Cseh
ország). 

Uraemia (gör.), hugyvérüség. 
Urak háza, Ausztriában és Poroszországban a fő

rendiház hivatalos elnevezése. 
Ural(=öv) ,hegys . Oroszorsz.-ban,Ázsiaés Európa 

közt a határt alkotja, 4000 km. hosszú, 75—190 
km. széles; középmagass. 600—1200 m. Részei: 
1) É s z a k i U., beágazza Novaja Szemlja és Vaigacs 
szigeteket, a Káriai tengertől 61° é. szél. húzódik, 
legészakibb része a Pae-Chói hegys.; 2) K ö z é p v. 
verchutovi U., 61°—65° é. szél. közt, erdős és mocsa
ras, a Perm-Jekaterinenburgi vasút halad át rajta, 
legmagasabb csúcsa a Donaskin-Kamen (1532. m.) ; 
3) Dél-U., részei az Ilmen, az U.-tau (Urengai) és az 
Irendik hegyek, legmagasabb csúcsa 1536 m. Igen 
gazdag ércztelepek, gyémántot, aranyat, ezüstöt, 
platinát, kőszenet, rezet és vasat bányásznak. 

Ural (Jaik), folyó Oroszországban, a Ural hegy
ségben ered, Ázsia és Európa közt határul szolgál, 
deltát alkotva Gurjev m. a Kaspi tengerbe torkol, 
1500 km. hosszú, halban bővelkedik. A rónaságon 
jobb partját a u. kozákok lakják, kiknek területe 
(Urálik) a kirgiz-kozákok földjének egyik része. 

Uralkodó, a monarchikus államfő. Az u.-kat ha
talmi állásuk tekintetében azon államszervezethez 
viszonyítva kell megítélnünk, melynek élén állanak. 
A szerint, a mint különbséget teszünk alkotmányos 
és absolut monarchia közt, akként nevezzük az 
államfőt alkotmányos uralkodónak v. despotának. Az 
uralkodói állás elfajult alakja a zsarnokság (tirannis). 

Uralkodó család, a vérkapocs által egymáshoz 
kötöttek összesége, kik bizonyos rangsorozat sze
rint az uralkodásra hivatva vannak. Az uralkodó csa
ládba való tartozás kötelezettségekkel jár, melyeket 
a családi tanács alkotta szabályok részleteznek. így 
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pl. némely házasságot az u. es. tagjai a trónutód
lásról lemondás mellett köthetnek. 

Ural-altaji nyelvek és népek, 1. altai ny. és n. 
Uralszk, ázsiai-orosz tartomány az Ural hegység 

alján, ter. 360.437 km2, 527.601 lak., termékeny. 
Főhelye U. az Ural folyó m. 26.000 lak. Az uráli 
kozákok főhelye. 

Urán, fémelem, élőfordul oxydálva az uránszurok-
érozben, u. okerban, u. csillámban, stb.; fehér, ko
vácsolható, az aczélnál lágyabb; p: s. 17.41, f. s. 
239.18; v. j. U. Az u.-oxyd, U03 , téglaveres; sárga 
zöldes fényű sókat alkot, üvegfestésre (almazöld) és 
porczellánfestékül szolgál, többnyire mint u. o.xyd-
nátront (uránsárga) használják. U. sók, reagensül 
és minthogy a fény iránt érzékenyek a fényképé
szetben használják. Az u. ü v e g a vegyi fénysugara
kat elnyeli, miért is a fényképészeti műhelyek abla
kozására használják. U. o x y d u l o x y d (zöldu.oxyd) 
U s06 , előfordul mint u. szurokércz, fekete porczel
lánfestékül használják. Az u.-t Klaproth fedezte fel 
1789-ben. 
Úr angyala, igy nevezik azon imát, mely igy kez

dődik: »Úr angyala köszönté szép szűz Máriát*. 
Uránia (gör.), a csillagászat műzsája, éggömbbel 

ábrázolják, melyre pálczával mutat. 
Uránia, 1) Tiedge (1. e.) tankölteménye; — 

2) Flammarion Camillenak mystikus irányú regénye, 
mely a modern spiritismussal, telepathiával stb. fog
lalkozik (magyar ford. Somogyi Edétől); — 3) a magy. 
irodalom történetében emlékezetes folyóirat, melyet 
Kármán József 1794. adott ki. 

Urania-kör, Kármán József (1. e.) által a múlt szd 
végén Pesten alakított irodalmi társaság, melynek 
főczélja volt Pestet irodalmi központtá tenni. A kör 
tagjai Kármánon kivül Pajor Gáspár orvos és Sehe-
dius Lajos egyetemi tanár voltak, kikhez még a fia
tal Csokonai csatlakozott. Kármán kora halálával 
a kör vmint folyóirata az »Urania« is megszűnt. 

Uranit, uránszurokércz, szurokfényle, nasturan, 
ásvány; uránoxyduloxyd. Leihelyei: Rézbánya, Cseh
ország (Joachimstal), Szászország, Cornwal, Török
ország (Drinápoly). L. szurokércz és urán. 
Uranochalcit, uránmészrézhydrosulfát, ásvány; 

fü v. almazöld. Leihelye: Joachimsthal. 
Uránokker, uraconit, 1. e. 
Uranos (gör.), ég, melynek Gaea önmagától létet 

adott, Gaeával egyesülve származtak tőle a titánok, 
hekatoncheirek és kyklopsok,kiket az alvilágbazárt, 
de ezek Gaea bujtogatására fellázadtak ellene és 
Kronos megfosztotta őt a tróntól. A földre hullt vé
réből származtak az erinnysek és a gigasok. 
Uranoskop (gör.), csillagászati távcső. 
Uránoxyd, 1. urán. 
Uránsárga, az uránfémből nyert sárga festék ; a 

pörkölt és kimosott uránfémet fakádban vizzel hig 
péppé keverik, kénsav és salétromsav hozzáadása 
által feloldják, lehűtik, vizzel hígítják és szódával 
keverik, mig a kiválasztott uránoxyd felolvad, a 
többi íémoxydok pedig visszamaradnak ; az igy 
nyert sárga oldatot kénsavval semlegesítik, főzik és 
az u. finom por alakjában kiválik ; ha egészen tiszta, 
vegyjele Na2U207-r-6HaO, üveg- és porczellán-
festésre használják. 

Uránszurokércz, uranit, 1. e. 
Uranus (csill.), Herschel által 1781. felfedezett 

bolyó. Egyenlítői átmérője 60,000 km., a naptól való 
középtávolsága 2851 8 millió km ; sűrűsége a föld
sűrűségének 0.2i-szerese. Többek által állítólag 

észlelt erős lelapultsága (Vio) még kétséges ; 84 év 
5 nap alatt fordul meg a nap körül; saját tengelye 
körül való forgásáról semmit sem tudunk. Négy 
holdja van ; az égen mint 6 — 7 rendű csillag jele
nik meg. 

Uránüveg (kanári üveg), 1. urán. 
Uranvitriol, j o h a n n i t , uránrézhydrosulfát, ás

vány. Zöld, kérges, veséded, szőlőded halmazokban. 
Leihelye Joachimsthal (Csehorsz.), Johanngeorgen-
stadt (Szászorsz.). 
Urányi Imre, orsz. képv., szül. 1833. nov. 4. Nagy-

Bocskón Máramaros m. Részt vett a szabadság-
harczban ; előbb papi pályán, aztán jogot végzett, 
1861. megyei aljegyző, 1866 óta megyei al-, később
főszámvevő és szolgabíró, 1878 óta orsz. képviselő. 

Uránzöld, uranochalcit, 1. e. 
Urarthri t is (gör.), köszvény. 
Úr asztala, a protestánsoknál az úrvacsorával fel

készített asztal. 
Uratlan, azon dolog, melynek v. nincs tulajdonosa,, 

v. pedig oly régen elvesztette a volt tulajdonos a. 
dclog feletti uralmat, hogy őt kipuhatolni nem lehet. 
Az első csoporthoz a vadállatok, a másikhoz régi idők. 
óta befalazott, elásott dolgok, kincs stb. tartoznak. 

Uratok, hugysavas sók. 
Uray Imre, orsz. képv., szül. 1850. márcz. 15.. 

Kércsen (Szabolcs m.). Jogi tanulmányainak befejez
tével tiszt, aljegyző Bereg megyénél, 1883. a beregi 
ev. ref. egyházmegye tanácsbirája, 1884. gondnoka, 
1887 óta orsz. képviselő. 
Úrba, gabonamérték Tripoliszban = 4 torna = 16-

orbach = 107.3 1. 
Urbán K á r o l y , osztrák tábornok, szül. 1802. aug. 

31. Krakóban, 1848. Erdélyben állomásozott, meg
tagadta a magyar kormánytól az engedelmességet s 
mint ezredes vezette seregét az Erdélyben a magya
rok ellen folyó harczokban ; később tábornok és báró, 
f 1S77. jan. 1. öngyilkosság által. 

Urbanovszky Ernő , orsz. képv., szül. 1826. aug. 
19. Hliniken Trencsén m. Jogot végzett, mint »kis 
követ* részt vett az 1847. pozsonyi országgyűlésen, 
majd a szabadságharczban, 1861. Trencsén m. elsó^ 
aljegyzője, 1865 óta orsz. képviselő. 

Urbánus (lat.), városias,művelt, udvarias ; u .- i tas , 
finom életmód, udvariasság. 

Urbárium (lat.), 1. úrbér. 
Ürbéliiek, coelenterata, növényállatok, az állator

szág egyik köre. Az oda tartozó állatok egy közös, as 
emésztésre és a tápnedvek keringésére berendezett 
testürrel birnak. Ide tartoznak a medűzák és poly-
pok, némelyek a szivacsokat is ide számítják. 
Úrbér, a jobbágynak földesura iránti tartozásai össze-

sége. Az elnevezés azon írásbeli rendeletekből szárma
zik, melyekkel a földesurak a birtokaikon megtelepedett 
jobbágyok jogait és kötelezettségeit szabályozták, 
e rendeleteket u r b á r i u m n a k nevezték. A földesúri 
urbáriumok azonban hézagosak lévén, Mária Teré
zia királynő hivatalosan rendezte az u.-i földeket és 
a jobbágyok szolgáltatásait. A Mária Terézia ren
deletére szerkesztett urbáriumok tették a földesúr és. 
jobbágyok közötti viszony elbírálásának alapját 
egész 1848-ig, amidőn a VIII. t.-cz. kimondván, hogy 
Magyarország és a kapcsolt részek lakói a köz
terheket egyenlően és aránylagosan különbség nél
kül viselik, a IX. t.-cz. az úrbér s az ezt pótló szer
ződések alapján addig gyakorlatban volt szolgála
tokat (robot), dézsmát és pénzbeli fizetéseket, az urL 
törvényhatósággal együtt, a törvény kihirdetésétől' 
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(1848. ápr. 11-től) kezdve örökre megszüntette. Az 
1848-ban beállott belzavarok folytán a magyar tör
vényhozás nem volt azon helyzetben, hogy a vesz
tett urbériségek kártalanításának módja iránt intéz
kedjék. Ez megtörtént az 1853. márcz. 2. és 1854. 
jan. 16-án kiadott nyiltparancsok által, melyek ren
delkezéseit az országbírói értekezlet is hatályukban 
fentartotta. Ezek szerint kárpótlás adandó az úrbéri 
tartozásokért, a hazátlan zsellérek tartozásaiért, a 
pálinka-kazánoktól fizetett díjért, a boltnyitás s az 
által nyert bérszedés jogáért, a mészárszéki, tégla-
és mészégetési, kővágás, agyag- és fóvényásási jog
ért. A kárpótlási összeg kiszámításának alapjául az 
1844. évben a közterhek aránylagos felosztása czél-
jából az országgyűlés által készített megyei osz
tályzat szolgált. A kárpótlási összegeket közadópót
lékok által szerezték be és a jogosítottak a kárpót
lási összegért az állami papírok minden előnyeivel 
biró földtehermentesítési kötvényeket kaptak. L. föld-
tehermentesítés. 

Úrbéres, régi jogunkban a nem-nemesek egyik 
osztályának tagja, a paraszt. Az 1514. törvények 
személyes szabadságuktól megfosztották, örökös 
jobbágyoknak nyilvánították a parasztokat. II. Jó
zsef császár 1785. okt. 4. rendeletével visszaadta 
nekik a szabad költözködés jogát s ezt az 1791: 
XXXV. t.-cz. is biztosította. Az 1848: IX. t,-cz. 
alapján az úrbéri kapocs megszűnt s a paraszt nem 
tartozott többé urbértartozásokkal földesurának 
adózni. (L. Földtehermentesités. Jobbágy.) Az u.-ek-
nek volt külső és belső telkük, ez az u. n. telki állo
mány (sessio urbarialis, 1. telek), melynek fejében a 
földesúrnak az urbáriumokban megállapított tarto
zásokat fizették, illetve szolgálták le. Ezenkívül bir
tokukban voltak: 1) községi földek; közös legelő, 
erdő, nádas; ezeknek arányos részeit törvényes el
különítés utján bocsátotta át a földesúr használa
tukba; — 2) telken kívüli(industriális) földek; szőlők, 
irtások; — 3) maradványföldek (fundi remanen-
tiales), 1. remanentiális földek; — 4) puszta telkek 
(sessiones et fundi deserti), melyeket más jobbágyok 
elhagytak. 

Úrbéri birtok, azon telek, mely az úrbéri táblákba, 
mint az úrbéri jobbágy- és zsellértelek állománya van 
beiktatva, v. melyet későbbi időben úrbéri tartozá
sok szakadatlan beszedése által ilyennek elismertek, 
tehát a jobbágytelkek, irtások, szőlőskertek, censua-
lis földek, puszta telkek és maradékföldek. Az u.-i 
birtok valóságos tulajdonosa a földesúr volt és 
1837-ig a jobbágyot még a használati tulajdon sem 
illette, a használatért a jobbágyság köteles volt 
pénz-, munka- v. természetbeni szolgáltatásokat és 
szolgálatokat teljesíteni. 

Úrbéri kárpótlás , 1. földtehermentesités. 
Úrbéri telek, 1. telek. 
Urbi et orbi, »a városnak (Róma) és a világnak* 

adatnak tudtára a pápa-választások, pápai rendele
tek stb. 

Urbino, Pesaro-U. olasz tartomány fővárosa, 6000 
lak. Egyetem (1589 óta), Raffael születési helye. 
Közelében Hasdrubal sirja. 

Urbs (lat.), város, a régi rómaiaknál Róma. 
Urbura (lat.), bányavám, melyet a magánbányák 

művelői a királynak, mint a bányabirtok eredeti leg
főbb tulajdonosának fizettek. 

Úr-dolga, régebben a. m. robot (1. e.). 
Üreg, szilárd anyagokba vájt v. természetesen kép

ződött kisebb-nagyobb méretű lyukak, terek. 

u 
Üregezés, 1) viz általi alámosás; — 2) üregkészi-

tés mesterséges utón, esetleg gépekkel az u. n. 
ü r e g e z ő g é p e k k e l . 

Üres eladás, tőzsdei forgalommal biró áru eladása 
oly czélból, hogy azt az eladó későbben olcsón 
visszavásárolja, fedezze; a tőzsdei üzérkedés egy 
neme. 

Üres forgatmány, 1. forgatmány. 
Üres öntvény, takarékosság szempontjából v. 

kisebb súly elérése végett belül üres öntvény. 
Üresség, valami anyagban való hiány kifejezése,. 

pl. légüres, olyan tér, melyben levegő nincs; illető
leg a levegő a lehetőségig ki van szivattyúzva. 
Absolut ü. nincs. 

Üres szaruzat, 1. szaruzat. 
Urethan, carbaminsavaelhylaether, színtelen, szag

talan, jegeczes vegyület, salétrom izü, könnyen oldó
dik; altató szer. 

Urether (gör.), páros húgyvezető csatorna, mely a 
vesékből indul ki s a húgyhólyagba szájadzik. 

Urethra (gör.), húgycső; urethritis, hugycsőlob, 
kankó; urethroplastika, hugycsősipolyok műtéti 
gyógyítása; urcthrotomia, hugycsőmetszés. 

Urethroskop, endoscop, hugycsőtükör. 
Uretika (gör.), hugyhajtó szerek. 
Úrfelmutatás, a miseáldozat azon része, mikor a 

pap a Krisztus testévé és vérévé változott ostyát és 
bort fölemeli s a népnek mutatja. 
Urga, város Mongolországban, 40.000 lak.Afőláma 

székhelye, a buddhisták legszentebb városa, a 
chalka-mongolok főhelye; élénk kereskedelem. 

Ürge, spermophilus, rágcsáló emlős a mókusfélék 
(sciurina) családjából. A k ö z ö n s é g e s ü., sp. titu
lus, 24 cm. h., Kelet Európában s kül. száraz évek
ben nálunk is roppant elterjedt s a gabonában nagy 
kárt tesz. 
Urgens (lat.), sietős, sürgős, kényszerítő. 
Ürgyüsök, monotremata, emlős állatok, melyeknél 

a bél, hugy- és ivarszervek közös csőbe (kloáka) 
szájadzanak, pislogó hártyával bírnak, fülkagyló
juk nincs, ruházatuk szőr v. tüske. Az emlősöktől a 
madarakhoz képeznek átmenetet. Tojásokat raknak,, 
melyek az anyaáliat erszényében kelnek ki. 2 ausz
tráliai család tartozik ide: a csőrös állat (ornitho-
rfrynchus) és a tachyglossus. 

Urhatnék polgár, vigj. Moherétől, ford. C s i k y G. 
Uri, svájczi kanton, ter. 1076 km2, 17.285 lak.,, 

állattenyésztéssel, sajtkészitéssel és néhol foldmi-
veléssel foglalkozik, utóbbit az Alpesek rideg talaja 
akadályozza. Főhelye Altorf. 

Uri, község Pest m., 1930 lak. 
Úrias, az ó-testamentum említi; nejét Dávid király 

elcsábította, őt pedig levéllel Joab hadvezérhez, 
küldte; a levélben Dávid elrendelte, hogy U. a küz
delem olyan pontjára küldessék, hol bizonyosan 
megöli az ellenség. Joab teljesítette a parancsot és. 
U. csakugyan elesett a harczban. 

Uridrosis (gör.), nagy mennyiségű hugyany kivá
lasztása a verítékben hugyvérüségnél. 

Uriel (héb., isten világossága), azon 7 arkangyali 
egyike, kik Jehovát szolgálják. 

Uriel Acosta, 1. Acosta. 
Uri hatóság, régi hazai törvényeink szerint a föl

des urnák jobbágyai felett gyakorolt jogainak össze-
sége, különös tekintettel, 1) a földesúr bíráskodási 
jogára a jobbágyok felett, melynél fogva polgári 
ügyekben és kisebb vétségekben bírája volt 
jobbágyainak, bűnügyekben pedig akkor, ha pallos.-

URI HATÓSÁG 
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joga (jus gladii) is volt; 2) hogy jobbágyai bele
egyezés nélkül más földesúr birtokára nem mehettek 
és telkeiket el nem hagyhatták. 

Úr imája, 1. Miatyánk. 
Úrin (lat.), hugy (1. e.). 
Uri szék, a földesúr bírósága jobbágj'ainak 

ügyeiben. 
Urizálni, uraskodni, ur módjára élni. 
Urjövet, 1. advent. 
Űrlap (blanquette), nyomtatvány, melynek szöve

gében egyes helyek üresen hagyatnak és a haszná
lat alkalmával kitöltendők. 

Ürmény, község Nyitra m., 3299 lak. 
Ürményháza, község Torontál m., 1709 lak. 
Ürményi B e r n á t , orsz. képv., szül. 1861. máj. 12. 

Bpesten. Itt és Heidelbergában végezte a jogot, 
1880. Zala m. főjegyzője, 1882. fogalmazó a fiumei 
kormányzóságnál, 1885. a megszállott tartományok 
kormányának titkára Szerajevoban, onnét visszatért 
fiumei állására. 1891 óta orsz. képviselő. 

Űrmérték, folyadékok, gabnanemüek, darabos 
anyagok stb. mérésére szolgáló mérték; egysége a 
l i t e r (1. e.), többszörösei a tizedes rendszer sze
rint képezvék. 

Urmező, község Máramaros m., 1599 lak. 
Urmia (Sahi tó), sós tó Aserbeidsan perzsa tarto

mányban 3676 km2. 1560 m. a tenger sz. f. Mellette 
fekszik U. város 32.000 lak. 

Ürmös, község Nagy-Küküllő m., 1336 lak. 
Úrmutató, monstrantia, 1. szentségtartó. 
Urna (lat.), hamvveder, agyagból v. fémből való 

edény, melyben a régibb népek halottaik hamvát az 
elégetés után eltették; választásoknál azon edény, 
melybe a szavazatokat dobják. 

Urna, római folyadékm. = '/« amphora = 13'125 1. 
Űrnapja, az oltári szentség imádására rendelt ün

nep (v. ö. Nagycsütörtök), a szentháromság vasár
napja után első (pünkösd utáni második) csütörtö
kön; ez ünnepet Orbán pápa 1264. alapította. 

Üröm, artemisia, a Közép- és Dél-Európában tenyé
sző a. absintkium levele és virága, borhoz vegyitik 
és likőr (absinth) készítésére használják; hires a 
karloviczai ü. 

Urseren, völgy Uri svájczi kantonban, a Szent-
Gotthard alján. Főhelye Andermatt. 

Ursinus Ve l ius , humanista, szül. 1443. Schweid-
nitzben. Tanulmányait Olaszországban végezve Láng 
Máté bibornok titkára lett, majd I. Miksa császár 
udvarába került. Latin és görög verseket irt és a 
szónoklatban is kitűnt. I. Ferdinánd fiának, Miksá
nak nevelésével bízta meg. f 1538. máj. 5. »De bello 
Pannonico« műve korának magyar történetére vo
natkozik. 

Ursula, s z e n t , 1. Orsolya. 
Ursus (lat.), medve. 
Űr színe változása, Krisztusnak a Tábor hegyén 

történt megdicsőülése, mely alkalommal Mózes és 
Illés megjelentek előtte és beszélgettek vele, arcza 
ragyogott, mint a nap és ruhája fehér volt, mint a hó. 
Emlékünnepe aug. 6. 

Urticineae, csalánfélék v. csanálképüek, növény
rend; fák, cserjék v. füvek, leveleiket és fiatal ágaikat 
merev szőrök, gyakran szúrós serték v. fulánkok 
borítják. Ide tartozik a csalánok (urticaceae), a ken
derfélék (cannabineae), az eperfafélék (moreae), a 
kenyérfafélék (artocarpeae), a szilfafélék (ulmaceae) 
és a boglárfafélék (platanaceae) családja. 

Ürű, kiherélt kos. 

Urua, a Kongo-államhoz tartozó ország, igen ter
mékenj' ; nagyon sok és nagy barlang, mely a ben-
szülötteknek lakóhelyül szolgál. 

Uruguay, folyó Dél-Amerikában, Brasiliában, a 
Síerra-de-Marban ered, az argentiniai államok határát 
alkotja, Buenos-Ayres m. a Rio de la Plataba folyik. 
Uruguay (republica orientál del U., azelőtt Banda 

orientál, Cisplatina), dél-amerikai köztársaság az 
Atlanti oczeán m., Brasilia és a Rio de la Plata közt, 
ter. 178.700 km2, 711.656 lak. Északon hegyes, többi 
része síkság, folyói az Uruguay és a Rio Negro. 
Fővárosa Montevideo. A XVI. szdban a spanyolok 
gyarmatosították, 1S25 óta köztársaság. 

G a z d a s á g i élet . A lakosság főfoglalkozása az 
állattenyésztés; élő állatok (főleg juh) és állati ter
mények (gyapjú, besózott hus, faggyú, bőr) a kivitel 
főbb czikkei. Világhírű a huskivonatgyártás Fray 
Bentosban az Uruguay folyó partján. Az évi kivitel 
mintegy 60, a behozatal körülb. 50 millió frtra rug; 
a kereskedelem főleg Angol- és Francziaország, Bra
silia és az Egy.-Államok felé irányul. Főkikötő Mon
tevideo. A vasutak hossza mintegy 600, a táviró-
sodronyoké 1500 km. Pénzegység a p e s o n á c i ó 
n á l e = 2 frt 15 kr. aranyban. 

Uruku, orleán (1. e.). 
Ürülék, 1. bélsár. 
Úrvacsora, áldozás, Krisztus testének és vérének 

magához vétele kenyér és bor szine alatt. Krisztus 
utolsó vacsorájának emlékére (1. oltári szentség). 

Urváryné-Helvey Laura, 1. Helvey L. 
Úrvölgy, község Zólyom m., 1142 lak. Egykor hires 

bányászat. 
U. s., röv. ut sápra = mint fentebb. 
U. S. A., az United States of America (az észak

amerikai Egy.-ÁUamok) röv. jelzése. 
Usagara, 1885 óta német fenhatóság alatt lévő tar

tomány Kelet-Afrikában. 
Usambara, k.-afrikai tengerparti tartomány, 1885. 

a németek birtoka. 
Usance (francz., üzánsz), szokás, a kereskedelmi 

piaczon, a törvényes intézkedéssel ellentétben kifejlő
dött szokvány (1. áru- és értéktőzsdei szokvány). 

Usbeck, egvptomi gabonamérték, = '/« ardeb = 
45 1. 

Üsd az orrát, magyar, ki bántja a tied ! Petur bán 
szavai K a t o n a »Bánk bán«-jában (II. felv.). 

Usedom, porosz sziget a Keleti tenger és a stettini 
Haff között, ter. 535 km2, 35.000 lak. Főhelye U. 
2000 lak. 

Üst, nagyobb terjedelmű vas v. rézedén}-, folyadék 
melegítésére, pálinkafőzésre stb. használják. 

Ustjug-Veliki, város Vologda orosz kormányzó
ságban a Suchona és Jug egyesülésénél, 9000 lak. 
Arany- és ezüstáruk (ustuszkaja) készítése. 

Üstök, hajcsomag a fej előrészén, a homlok közepe 
felett. Ü.-köt növeszteni, a törököktől hozzánk a 
XVII. században származott át; nagyon divatos volt; 
a főuraink is követték, — egész rövidre nyírták a ha
jat s csak ü.-öt növesztettek. 

Üstökös, Jókai Mór által 1?58. alapított élczlap. 
Üstökösök, k o m é t á k , ködszerű csillagzatok, 

gyakran a naptól elfordult farokkal, melyek para
bolában, ritkábban ellipsisben futnak a pályájuk 
gyújtópontjában álló nap körül. Parabola-pályán ü. 
csak egyszer, ellipsis-pályán, valahányszor a nap
közeibe visszatér, láthatóvá válik ( i d ő s z a k o s , 
p e r i o d i k u s ü.); 1700-ik évig 482 ü.-t ismertek, a 
XVIII. szdban 69, 1801—50-ig 94 és 1851-1890. 
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270 ü.-t észleltek. A szabad szemmel látható ü.-ön 
megkülönböztetnek csillagszerű majgvat, mely az 
őt körülfogó b u r o k k a l (koma) az ü. fejét alkotja, 
és a burok kéveszerű folytatását, a far kot, mely 
több (az 1811-iki ü.-nél 110, a 1843-ikinál 200) mil
lió kmnyi hosszú. Némely ü.-nek 2 v. több farka 
van: ilyenek p. o. Donaty-féle ü. 1858—59, a Win-
neke-féle 1877. kétes a Sawerthalféle 1889. három 
farokkal. A távcsövi ü.-nél többnyire hiányzik a fa
rok, néha a mag is. A nagy ü.-nél is a farok csak 
a naphoz való közeledés közben fejlődik és később 
ismét eltűnik, miközben a fejet alkotó ködtömeg egy
idejűleg állandóan megváltozik; egynémely ü.-nél 
világító kiáramlásokat észleltek. A Biela-féle ü. 
(63/4 évi keringési idővel) 1845-ben két részre esett 
szét s 1852 óta nem jelent meg ismét; az 1882-ben 
nappal is látható nagy szeptemberi ü. 4., a Brooks-
féle 1889-ben 5 darabra esett szét. A csillagok fénye 
töretlenül halad át az ü.-ön. A fény, melyet az ü.-ök 
önmaguk bocsátanak felénk, részben visszavert (sar
kított) napfény, részben saját fényük; ezt a 3 vilá
gos csíkból álló színkép jellemzi, mely az izzó szén-
hydrogéngáz színképéhez hasonló ; 1882-ben 2 ü.-
nél nátriumot mutattak ki. Némely ü. időszakossá
gát (periodicitás) először H a l l e y ismerte fel; külö
nösen figyelemreméltóak a rövid keringési idejű ü.-ök: 
az Encke-féle (keringési ideje 33/s év), az Biela-féle, 
aFaye-Möller-fále (7.4 év), a d'Arrest-féle (6.4 év) 
stb. Az ü.-ök által bejutott ellipsisek hosszura nyúl
nak és a föld pályáját a legkülönbözőbb szög alatt 
metszik. Mozgásuk Newton graviíationális törvényét 
követi, tömegük azonban kicsinysége miatt, daczára 
a részben roppant térfogatnak, meg nem határoz
ható. Schiaparelli szerint szilárd testek rajaiból 
állanak, melyek nékünk a földnek vmely ü.-ön 
áthaladásakor csillaghullások és tűzgolyók alakjában 
jelennek meg. 
' Üstsó, iszapos anyag elpárolása alkalmával az 
üstre lerakodó réteg, gypsből, kénsavas nátronból 
stb. áll, trágyázásra használják. 

Usucapio (lat.) elbirtoklás (1. e.). 
Usurpálni (lat.), bitorolni, jogtalanul birtokba 

venni ; usurpator, bitorló. 
Usus (lat.) szokás, gyakorlat, használat; usnalis, 

szokásos, divó. 
Ususfructus (lat.), haszonélvezet (1. e.). 
Usus loquendi (lat.), nyelvszokás, szólásmód. 
Uszadékfa, úsztatott fa (1. e.). 
Uszadékföld, iszapolás (1. e.) által keletkezett föld. 
Uszály, a női ruhának azon része, mely a sarkak 

után messze elnyúlik. U . - h o r d o z ó , régebben azon 
apród v. inas, ki úrnője után a diszköntös uszályát 
felemelve vitte; ma gúnyos ért. az, ki tekintélyes 
személyek tetteihez és szeszélyeihez szolgailag al
kalmazkodik. 

Uszályhajó, nagyobb gőzhajókhoz kapcsolt s álta
luk vontatott szállító hajó. 

Uszkár, 1. kutya. 
Uszkoki hegység a krajnai Karsztnak a Száva és 

Kulpa völgyei közé nyomuló része; csak d.-k. ága
zata esik magyar területre; d.-k. ágait S a m o b o r i 
hsgnek is nevezik. Legmagasabb csúcsa 1031 m. m. 
Triász mészkőből és dolomitból áll. 

Uszkókok, bosnyákok és szerbek, kik az ozmán 
uralom miatt a XVI. szdban kiköltöztek hazájukból, 
főkép a clissai (Dalmatia) u. jelöltetnek e névvel, kik 
1537. Signbe vándoroltak, utóbbiak 1617. Károly-
városban és a Kulpa mentén telepedtek meg, itt a 

katonai határőrök főelemét alkották. Egykor örökös-
harezban álltak a törökkel s ez tette szükségessé 
áttelepitésöket.L. Feszt Aladár czikkét Századok 1892. 

Üszkösödés, szerves részek elhalása, 1. nekrosis. 
Üszküb (Skopja), KossoVo török vilajet fővárosa a.. 

Vardarm., 20.000 lak. Az ü.-i szoros Szerbiába vezet. 
Uszod, község Pest m., 2280 lak. 
Üszög, 1. üszöggomba. 
Üszöggomba, ustilago, gombacsalád az ascidiomy-

ceták, rendjéből. Élősdi gombák, melyek myceliuma-
elő növények szöveteiben tenyésznek, az üszkösödést 
okozzák; ilyenek a g a b o n a ü., u. carbo, mely az. 
árpa, zab és tiszta búza kalászait pusztítja el; a 
k ö l e s ü., u. desiruens, a t e n g e r i ü., u. maydis; a 
nyé lü . , urosiis occulta, a rozs kalászait és levél
hüvelyeit rongálja. L. üszögösödés. 

Üszögösödéi, gabonanemü növények (pázsitfélék, 
gramineae) betegsége, melyet az üszöggomba (1. e.)> 
különböző fajtái okoznak. Üszögös gabona szalmáját 
el kell égetni, a szemeket rézgáliczczal kell kezelni. 

Uszóhártya, hártya a vizi állatok lábujjai közt,, 
mely az úszást elősegíti. 

Úszó hegység, sok vizet tartalmazó, homok-, iszap-
és torladékból álló hegytömeg. 

Üszök, n e k r o s i s (1. e.). 
Üszök, izzón égő fa- v. széndarab. 
Usztatás, az úszás törvényen alapuló szállítás 

vizeken, folyókon; a legolcsóbb szállítási mód. 
Úsztatott fa, olyan fa, mely a vágásokból vizén 

való usztatás által kerül be. A vízzel leúszott fa
hasábokat az u. n. gereblyékben fogják fel s szál
lítják el v. raktározzák. Az u. fa kevésbbé jó tüzelő
anyag mint a tengelyen leszállított, mert a víz által 
egyrészt éghető anyagok mosatnak ki belőle, más
részt pedig a fa telítődik a vízben feloldva lévő sók
kal; innen van, hogy az u. f. hamutartalma nagyobb. 

Uszubu, a névtelen jegyző szerint Árpád egyik je
les vitéze, ki részt vett Mén Marót legyőzésében s 
később Veszprémet és vidékét kapta adományul. 

Útadó, a törvényhatóságok által fentartott köz
utak kiadásainak fedezésére kivetett pótadó, s igy a 
régi közmunka szolgálmányokat helyettesíti. Az u. 
a törvényh. területén közigazgatásilag előirt állami 
földadó, házadó, kerasetadó, nyilvános számadásra 
kötelezett vállalatok és egyletek adója, bányaadó,, 
tőkekamat- és járadékadó után bizonyos százalék
ban vettetik ki, mely rendszerint 10°/0-nál nagyobb-
nem lehet. Az, kinek ilyképen kivetett útadója 3 
kézinapszám értékénél kisebb lenne, 3 kézinapszám
mal v. értékével, s ha 2 igavonóval bir, 1 igásnap
számmal v. értékével rovandó meg (minimumok). 
Az egyenes adót nem fizetőkre 3 kézinapszám v._ 
értéke vettetik ki. Az u. százalékot a törvényható
sági közgyűlés a közúti előirányzattal együtt 2 évre 
előre állapítja meg. 1890: I. t.-cz. 23—26. §§. 1890.. 
21.802 keresk. miniszt. rendelet. 1891. az útadó ér
téke 8,429.542 frt 28 kr. volt. 

Utah (juta), észak-amerikai (Egy.-Áll.) territórium,. 
Nevada és Colorado közt, a mormonok főhelye, ter. 
200.000 kma, 209.759 lak. A Nagy-Sóstó_ terü
letét foglalja el, sikság, arany, ezüst, szén és vas 
bőven van; állattenyésztés, földmivelés. Főhelye 
Great-Salt-Lake City. 1847. szállták meg a mormo
nok, kiknek hitelvei megengedik a többnejüséget; 
minthogy az Unió congressusa törvényileg eltiltotta. 
a soknejüséget, a mormonok 1890. okt. havában ön
kényt elfogadták a tilalmat. 

Utak, 1. közutak. 
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Útalap-pénztár, 1. közúti alap. 
Utalási ügylet , konszignatio (1. e.). 
Utalvány, Írásbeli megbízás, melynél vki (utal

ványozó) egy másik személynél (utalványozott) 
vmely harmadik személynek (utalványos) vmely 
értéktárgyat, rendesen bizonyos pénzösszeget, ren
delkezésére bocsát; a váltótól abban különbözik, 
hogy szövegében »váltó« helyett u.-nak jelzendő és 
•el nem fogadható; az u.-ra a váltótörvény nem érvé
nyes. A legfelebb 8 napi lejáratú u. nálunk 5 kros 
bélyeggel, az ennél hosszabb lejáratú u. pedig ren
des váltóbélyeggel látandó el. 

Utalványos, 1. utalvány. 
Utalványozási dij, a banknak az utalványozásért 

fizetendő összeg, melyért az utalványozott összeg 
elküldéseért fizetendő postaköltség megtakarításában 
lelnek kárpótlást. 

Utalványozó, 1. utalvány. 
Utalványozott , 1. utalvány. 
Utánnyomat, nyomtatásban megjelent munkának 

& szerző beleegyezése nélkül való újra kinyomatása. 
A szerzői jogba (1. e.) ütközik. 

Utánvétel, az elküldő által a szállítónak adott 
meghagyás, mely szerint az áru a rendelvényesnek 
.csak bizonyos meghatározott összeg lefizetése elle
nében szolgáltatandó át; az elküldő az u.-i összeget 
v. ennek egy részét előre is felveheti, mely esetben 
kezeskedik arról, hogy a czimzett az u.-i összeget 
lefizeti és az áru esetleg biztosítékul szolgál. 

Utánzás, a művészetekben a természet képeinek és 
alakzatainak, úgyszintén az emberi élet jeleneteinek 
többé v. kevésbbé hű másolata. Számos aesthetikus, 
Piatótól egész Batteux-ig (1. e ) az u.-ban (mimesis) 
kereste a művészetek alapelvét és lényegét. 

Utasitások, röviden igy szokás nevezni a közép
iskolai tanítás menetét szabályozó miniszteri tan
ügyi utasításokat, melyek a gymnasiumi tantervre 
vonatkozólag a m. kir. vallás- és közokt. miniszter 
1879. évi 17.630., 1880. évi 16.179., 1883. évi 
26.776. és 1887. évi 8619. sz. a., a reáliskolai tan
tervre vonatkozólag pedig az 1884. évi 15.446. és 
1886. évi 11.891. sz. a. kelt rendeleteivel adattak ki. 
L. A magyarorsz. középiskolák ujabb szervezete 
Klamarik Jánostól (Bpest 1893.). 

Utász-csapat, a közös hadsereg műszaki csapa
tainak egy része. Rendeltetése háborúban hidakat, 
utakat, vasutakat építeni, ül. szétrombolni, hadállá
sok megerősítésénél s más műszaki munkáknál köz
reműködni. Jelenleg egy u.-ezred van, de épen mos
tanában tervezik a genie-ezredek beleolvasztását. 

Utáthidalás, midőn keresztező vasutat, csatornát 
vezetnek vmely ut felett. 

Utazó, 1. kereskedelmi utazó. 
Utazó ügynök, kereskedelmi utazó, ki a közvetített 

ügylet után meghatározott °/o-ot kap működéseért. 
Utbiztos, 1. útmester. 
Utcza, helység belterületén a belforgalomra szol

gáló közlekedési eszköz. 
Üteg, battéria (1. e.). 
Ütegosztály, 1. tüzérség. 
Ütem, 1) a verstanban a hangsúlyos verselés sze

rint egy hangsúlyos és több hangsúlytalan szótag 
alkotta rhythmikaí egység (1. hangsúlyos verselés); 
— 2) a zenében azon legkisebb zenei egységek, 
melyekre vmely zenemű fel van osztva. 

Utensil iák (lat.), vmihez való eszközök. 
Üteny, tactus, a zenében azon időtartam, melyet 

egy ütem (1. e.) eljátszása igénybe vesz s mely az 

ü t e n y mérőnek (metronóm) nevezett óramű vön 
méretik. 

Ütenymérő, 1. üteny. 
Útépítés, főbb részei a következők: l ) a z u t n y o m , 

mely egyenes és görbe szakaszokból van össze
állítva, a legkisebb görbületi sugár 15 m., hegyi 
utaknál 10 m.; — 2) h o s s z s z e l v é n y , vízszintes 
és hajlóit szakaszokból áll, a legnagyobb emelkedés 
5°/0, hegyi utaknál 8—10°/0; — 3) k e r e s z t s z e l 
vény , 4—6 m. széles kiépített útpálya a járművek
nek, 1.5 — 2.0 m. kétoldali padka a gyalogjáróknak 
és a fedanyag elhelyezésére és az uti árkok. Az útnak 
a terepen ezek szerint való kidolgozására szükséges 
földmunka és a műtárgyak teszik az ut a l é p í t m é 
nyé t . Az útpálya kiépítése (felépítmény) szerint 
van: 1) kő-ut, mely lehet: c h a u s s i r o z o t t , 15—20 
cm vastag terméskőalap és 10—12 cm vastag zúzott 
kaviesréteg; m a k a d a m o z o t t , 15—25 cm vastag 
zúzott kavicsréteg; b u r k o l t , nagy terméskövekkel, 
kőlapokkal v. koczkakövekkel; — 2) k a v i c s u t , 
20—25 cm vastag gömbölyű kavicsréteg; — 3) klin
ké r-ut, az üvegedésig kiégetett és hosszéllel felállí
tott téglákból, melyeket 2 cm vastag homokréteggei 
befednek; — 4) a sz fa l t -u t , betonalap és erre a. ré
teg ;ujabban a s z f a 1 t-m a k a d a m,hol a makadam-alap 
aszfalttal van bevonva. Városi utaknál (utczák) még 
előfordul: kátránynyal telitett fakoczka betonalapon, 
keramittégla, öntött vas burkoló koczka. Mocsáros 
vidéken: dorong-ut, melynél egymás mellé helyezett 
dorongokra teszik a kavicsot és rőzsekévés-ut (1. e.). 
Ki nem épített utak karbantartásánál homokos talaj
ban az útpályát 20 — 30 cm vastag agyagrétegből 
és agyagos talajban homokrétegből készítik. (L. 
Hieronymi K. Kő-utak Pest 1867., Debauve A. A 
közutak, ford. Szil}' Jenő Bpest 1888.) 

Ütér, artéria, olyan véredény, mely a vért a szívtől 
a környék felé viszi (1. artériák). 
Üteres vérzés, 1. arteriosus vérzés. 
Uterini (lat.), féltestvérek (egy anyától). 
Ütérlob, 1. arterialob. 
Uterus (lat.), anyaméh (1. e.). 
Útgyalú, földutak javítására szolgáló gyalu, mely 

széles késből és erős gerendából áll, s a vonó irány
ban ferdén elhelyezve lesz vontatva; a kés által el
metszett föld oldalt árkokba rakódik le; a húzóké-
szüléket láncz képezi és az u. vezetésére két szarv-
szolgái. 

Uti bizottság, a községi közlekedési közutak köz
igazgatásánakellátásaérdekében az alispán u.-ot ala
kit, melynek elnöke a járási főszolgabíró, tagjai: az 
érdekelt községek előjáróságainak 1—4 tagja és kép
viselő testületeinek választott kiküldöttei, továbbá 
a külön érdekeltek 1 — 1 képviselője. 1890 : I. t.-cz. 
37—42. §§. 

Utica, 1) phönikiai város Karthágóban, itt ölte 
meg magát 46. Kr. e. az ifjabbik (uticai) Cato. — 
2) város New-York észak-amerikai államban az Erié 
csatorna m. 34.000 lak. 

Uti figura docet (lat.), mint a példa mutatja. 
Útifű, plantago, növény az u. félék (plantaginae) 

rendjéből. A s z é l s ő u., pl. major, magvait a mada^ 
rak eszik; a k e s k e n y u., pl. lanceolata, nedvét 
mellbetegnek adták gyógyszerül, levelét a nép se
bekre használja. 

Utile dulci (lat.), a hasznost a kellemessel (össze
kapcsolni), H o r á c z szavai (Ars poet. 343.). 

Utilis (lat.), hasznos; u.-tas, hasznavehetőség, 
haszon, előny. 
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Util i tarismus (lat.), hasznossági elv, a nemzet-1 
gazdaságban Bentham elmélete, melynek czélja a 
létező legnagyobb jóllét kiterjesztése az emberek 
lehető legnagyobb száma felett. A neveléstanban 
azon irány, mely csupán oly dolgokra kivánja a nö
vendéket tanítani, melyeknek a gyakorlati életben 
hasznát veheti. 

Ut infra (lat.), mint alant (t. i. meg van jegyezve). 
Uti possidetis (lat.), a római jogban ez volt neve 

az ingatlan birtok védelmére irányuló egyik kereset
nek ; ujabban a nemzetközi jogban : a pillanatnyi 
birtok-állomány, melyet a szerződő felek kölcsönösen 
elismernek. 

Útirajz, utazási élmények, események és tapaszta
latok leírása, kül. tudományos és ismeretterjesztő 
szempontból. Már az ó-korban művelték, mint Hero-
dot, Polybius, Strabo, Pausanias stb. Az ujabbkori 
irdalmakban az u. kiváló helyet foglal el. 

Utkaparó, a közutak fentartásánél állandóan al
kalmazott napszámos, ki egyúttal felesketett ható
sági közeg; az állami u.-t az államépit. hivatal, 
a megyei u.-t az alispán nevezi ki; gondozására 
4—8 km. hosszú útszakasz van adva; közvetlenül 
az utmesternek van alárendelve. 

Ütközés, ha valamety mozgó test másik mozgó v. 
nyugvó testtel találkozik, ezeknek egymásra gya
korolt hatását ü.-nek nevezzük. Az ü. lehet egye
n e s és ferde, továbbá k ö z p o n t i s k ö z p o n t o n 
k í v ü l i . A szerint, a mint az ütköző testek teljesen 
rugalmatlanok v. rugalmasak, változnak az ü. után 
fellépő jelenségek, melyeket az ü. törvényei alapján 
vezetnek le s az ütköző készülékkel lehet kísérleti
leg szemlélhetővé tenni. 

Ütköző, a zárnak egyik oldalán lejtősen emelkedő 
nyelve, mely az ajtófélfán az akasztóba ütközvén 
benyomódik s erre egy rugó által az akasztó nyílá
sába tolatván az ajtót bezárja; — készülék vasúti 
kocsin, pörölymüvön sérülések megakadábyozására 
az ütközésnél. 

Ütköző készülék, az ütközés törvényeinek kísér
leti bebizonyítására szolgáló műszer, több egy sík
ban, azaz központosán felfüggesztett elefántcsont 
golyóból áll. 

Útleírás, 1. útirajz. 
Útlevél (passeport), igazolvány arra nézve, hogy 

az államnak vmely polgára külföldön való utazása 
ellen nincs kifogása. Az u.-et kiadja az illetékes tör
vényhatóság, Budapesten az államrendőrség aján
latára a belügyministerium. Rendesen megkívántatik, 
hogy a külföldi államnak belföldön levő diplomatiai 
képviselője láttamozza az u.-t. 

Útmester, a közutak kezelésénél alkalmazott al
tiszt, ki egyúttal felesketett hatósági közeg; felügye
letére 30—-60 km. hosszú útszakasz van bizva. Az 
állami u.-t a keresk. miniszter, a megyei u.-t (ut-
b i z t o s ) a főispán nevezi ki; közvetlenül az állam-
épitészeti hivatalnak van alárendelve. Egy évi 
próbaszolgálat után vizsgát tesz; az u.-i állások 
fele részben igazolványos altiszteknek vannak fen-
tartva. 

Útmutató, útelágazásnál felállított oszlop táblával, 
melyen a legközelebbi helység és távolsága fel 
van irva. 

Utóajánlat, ingatlanok elárverezésénél az árverés 
napjától számított 15 nap alatt a telekkönyvi ható
sághoz a bánatpénz letétele mellett bárki u.-t adhat 
be, s ha ez az árverezési vevő igéretét legalább 
!0°/i-al meghaladja és az ujabb árverési költséget 

előlegezi, figyelembe is vétetik. Az előbbi árverés 
ilyenkor hatálytalanná lesz. Végr. trv. 187. §. 

Utódlás, successio, a jogosított rendelkezése v. tör
vény utján való belépés másnak jogaiba. Ha egész 
és összes jogaiba lép az utód általános u., ha csak 
egyes jogokba lép, részleges u. áll be. 

Utógondolat, vkinek eltitkolt gondolata v. szán
déka vmely dologban. 

Utóhang, a hanghullám visszaverődése vmely fal
ról, ha a távolság kevesebb mint 34 méter. 

Utójáték, posthtdium, l) színdarabhoz csatolt ki
sebb szinmü, mely annak teljesebb befejezésére 
való; — 2) zenei tétel, többnyire rögtönzött fuga, 
melyet az orgonázó az istentisztelet bevégzése után 
játszik; továbbá a zenekari kiséret folytatása az 
ének és szöveg befejezte után. 

Utólagos dij, a kölcsönösségen alapuló biztosító 
intézet által a tagoktól az üzletév lejárta után be
szedett összeg; ez akkor szokott előfordulni, ha a 
rendes évi járulék a károk fedezésére nem volt elég. 

Utolsó ár, legolcsóbban megszabott ár, melyből 
már semmit sem engednek; a tőzsdeforgalom zárla
takor fennálló árfolyam. 

Utolsó Bátori, Jósika regénye (1837.). 
Utolsó Ítélet, a keresztény vallásos felfogás szerint 

azon igazságtétel, melyet Krisztus az utolsó napon 
az élők és a feltámadt holtak felett tartani fog, a 
jókat örök jutalommal jutalmazván, a gonoszokat 
örök kárhozattál sújtván. 

Utolsó Ítélet szentjei, latter day saints, így ne
vezik magukat a mormonok. 

Utolsó kenet, unctio extrema, a kath. egyház hét 
szentségének egyike, melyben a beteg szentelt olajjal 
(»betegek olaja«) való megkenés és a pap imája által 
isten malasztját nyeri lelki üdvösségére s olykor 
testi könnyebbségére is. 

Utolsó magyar, Arany J. egy töredékben maradt 
eposza; az ős hazában, az. Etel vizénél visszamaradt 
magyarok sorsával foglalkozik, kiket Nagy Lajos 
egy szerzetes által Magyarországba való költözésre 
szólít fel. 

Utolsó magyar hegedős, l. Tinódi. 
Utolsó mohikán, Cooper hires regénye az indián 

életből. 
Utolsó római, l. Cassius. 
Utolsó szerelem, tört. vigj. Dócz i L. (1884.). 
Utolsó vacsora, a régi zsidóknál szokásos húsvéti 

bárány elfogyasztása Krisztus és tanítványai által 
Jeruzsálemben kínszenvedése előestéjén, mely alka
lommal az oltári szentséget (l. e.) szerezte. 

Utó-öröklés, beáll, mikor az örökhagyó azon 
esetre, ha örököse az örökségbe nem lép, helyébe 
más örököst nevez. L. helyettesítés. 

Utópia, Morus Tamás latin államregénye (1516.), 
melyben az iró U. szigetének és népének eszményi 
államátfesti; innen ált. képzelt tökéletes állam, 
álomország. 

Utopistikus v. u t ó p i k u s , képzeletbeli, nem lé
tező, agyrémeket kergető. 

Utórag, l. rag. 
Utószülött, posthumus, atyja halála után született 

gyermek. 
Utótőzsde, a hivatalos tőzsdei idő után fejlődő for

galom; nálunk az 1V« és 2'/s órák közti idő. Az u. 
azért bir kül. fontossággal, mert a külföldi tőzsdék 
árfolyamai az u.-én jutnak tudomásra. 

Útpálya, l. útépítés. 
Utraquisták, kelyhesek, l. husziták. 
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Utrecht, németalföldi tartomány, ter. 1384. km3, 
224.000 1. Főhelye U. a Rajna m., 86.000 1. Egystem 
(1636 óta), múzeum, székesegyházában királyi sirok. 
R. kath. és ó-kath. érsekség. Élénk ipar és keresked. 
Az ó-korban U l t r a j e c t u m , 1579. jan 23. az u.-i 
unió a 7. é. tartomány szövetsége, Holland önálló
ságának kivivására. Az u.-i béke 1713. ápr. 11. a 
spanyol örökösödési háborunakvetett véget. 

Utrendőri k ihágás , azon cselekmény v. mulasztás, 
mely a forgalom biztonságára, az úttestnek és tarto
zékainak épségére és fentartására hátrányos s az uj 
közutak és műtárgyak létesítésére, a vámszedési jog 
engedélyezésére és gyakorlására vonatkozó határo
zatokat figyelmen kivül hagyja, 1890: I. t.-cz. — 
Az u. k. az 1879: XL. t.-cz.-ben kihágásokról foglalt 
általános határozatok szerint bírálandó el. 

Utrendőrségi közegek, utmesterek (utbiztosok) és 
utkaparók. 

Utriusque jur i s doctor (lat.), mindkét (polgári és 
egyházi) jognak tudora. 

Ut sementem feceris, ita metes (lat.), a mint vetsz, 
ugy aratsz, C i c e r o (De oratore, II. 65. 261.). 

Üt supra (lat.), mint fentebb. 
Úttörőnek bukni is érdem, Arany J. szavai »A 

poloska* ez, makámájában. 
Útvesztő v. t ö m k e l e g , 1. labyrinthus. 
Üveg, az alkaliák és alkalikus földfémek silicatjai-

nak összeolvasztásából keletkező alaktalan, vizben 
és savakban oldhatlan anyag. Az iparban előforduló 
különféle üvegfajok vegyi alkotásukra nézve külön
böznek egymástól és ezeknek megfelelőleg más-más 
tulajdonságaik is vannak, 1) n a t r o n ü . , nátrium- és 
caleiumsilicatból áll: 75'4 kovasav, 11'8 nátron, 12 8 
mész, f. s. 2'5 kékeszöld. Ablakú., palaczkok, vegyi 
eszközök stb. készítésére használják; — 2) kál i - v. 
csehü. , a nátron helyett kálit tartalmaz, f. s. 2 5, 
tűzben nehezebben olvad; fényűzési czikkek, vmint 
oly készülékek előállítására használják, melyek ma
gasabb hőfoknak lesznek kitéve; — 3) ó lom v. 
fi in t ü., kálium- és ólomsilicatokból van összetéve, 
f. s. 3—3 8, könnyen olvad, a fényt erősen töri. Tar
talmaz 52°/o kovasavat, 12 8°/o kalit és 35'2°/o ólom-
oxydot; használják fénytani és fényűzési czikkek 
készítésére; — 4) k ö z ö n s é g e s zöldü. , olyan mint 
a natronü., csakhogy vasat, mangánt, magnesiumot 
és egyéb tisztátlan anyagokat is tartalmaz, használ
ják közönséges czikkek készítésére, hol sem az ü, 
finomsága, sem szine tekintetbe nem jő. Az ü.-gyártás 
az u. n. ü . - h u t á b a n történik (1. üveggyártás). Az 
ü. már a régi időben a phöniciaiak és egyiptomiak 
által gyártott anyag, később a byzancziak s azután 
Velencze űzték nagyban az ü.-gyártást, főleg fény
űzési tárgyak készítésére. A XIV. és XV. szdban az 
ü.-ipar már meglehetős elterjedt volt. L. üvegipar. 

Üvegáru, üvegből készített kereskedelmi czikkek 
gyűjtőneve. 

Üvegburány, henger alakú üveg, alul nyitva, felül 
pedig gömbszelet alakban zárva. 

Üvegércz, 1. argentit. 
Üveges, az üvegezési munkával és üvegezikkek 

árulásával foglalkozó egyén. 
Üveges-vászon, éles üvegporral bevont vászon, 

köszörülésre szolgál. 
Üvegezés, ablakok, ajtók stb.-nek üvegtáblákkal 

való ellátása. 
Üvegfény, finom porrá tört vékony, színes v. szín

telen üveg, lakkozott fa- v. papíráru bevonására 
használják. 

Üvegfestészet, kétféle: 1) a képet a tömegében 
festett üvegdarabokból állítjuk össze (üveg-mozaik), 
ez az ü. régibb fajtája; a festett minta szerint vág
juk és rakjuk össze az üvegdarabokat és ólomfoglal-
ványokkal kötjük azokat össze; — 2) áttetsző szí
neknek vegyi utón üvegre való átvitele; a színtelen 
üveglapokat befestik, a festéket beégetik és leköszö-
rülés által árnyalatokat állítanak elő. Már az ó-kor
ban alkalmazták, de főleg a középkori gót építészet
ben festett ablakok előállítására. A fenmaradt leg
régibb üvegfestmény a XII. szdból való. 

Üvegfolyadék, a kész, czikkek gyártására meg
olvadt üveganyag. 

Üvegfonás, 1. üvegszövet. 
Üveggyapju, 1. üvegszövet. 
Üveggyár, huta, ipari berendezés az üveggyártás 

(1. e.) czéljaira. 
Üveggyártás, a különféle üvegezikkek készítésé

nek folyamata; legelső az ü.-hoz alkalmas nyers 
anyagoknak u. m., homok, kvarcz, tűzkő, hamuzsir, 
szóda, konyhasó, márvány, kréta, mészkő, csont
hamu, földpátok, salak, mázag stb. őrlése, az üveg. 
összetételének megfelelő arányban való keverése s 
ezen keveréknek tűzálló tégelyekben való megolvasz
tása. Az olvasztás különleges szerkezetű, láng v. 
gáztüzelésre berendezett kemenczékben történik. 
Színtelen üveg nyerése czéljából az említett nyers
anyagokban lévő tisztátalanságok által okozott fes
tést más complementár szinü festő anyagok, u. m. 
kevés barnakő, arsenessav, antimonoxyd hozzákeve
rése által elenyésztetik; erre a tégely felületére szálld 
tisztátalanságokat (üvegepe) eltávolitván, a megol
vadt tömegből 1 méter hosszú vascsővel, az u. n. 
p i p á v a l bizonyos mennyiséget kivesznek s ebből 
szabadban v. formákban való fúvás által a legvál
tozatosabb czikkeket gyártják. A tükör-üveget és a. 
nagy ablaktáblaüveget csiszolt vastáblákon öntik s 
egyenletesre hengerelik s esetleg csiszolják. Az üveg
tárgyakat az u. n. h ü t ő k e m e n c z é k b e n lassan 
hűtik ki. Az üvegcsövek a pipára vett s kissé felfujt 
üveggömbnek nyújtása, széthúzása által készülnek. 
Az üveget különféle fémoxydok által festeni is lehet, 
igy: vasoxydullal zöldre, vasoxyddal sárgára, réz-
oxydullal vörösre, manganoxyddal ibolyára, kobalt-
oxydullal kékre, chromoxyddal zöldre, uránnal fe
ketére és igy tovább. 

Üvegharang, harangalaku boritó üveg, a zsenge 
növények befedésére a dér ellen s egyéb czélokra. 

Üvegház, délkeleti irány felé üvegtáblákkal zárt 
fűthető helyiség, melyben egyrészt a kényesebb vi
rágokat eltartani, másrészt tenyészteni, szaporítani 
szokás. 

Üvegházi ipar, mesterséges eszközökkel (kor
mánysegély, subventio, vámpolitika stb.) fenntartott 
iparág, mely e támogatás nélkül fenn nem maradna. 

Üvegipar. Az üveggyártás terén első helyen 
Francziaország áll, hol kül. Clichy, Pantin, Sévres, 
Nancy az ü. székhelyei. Olaszország főleg a mű ü. 
(színes ü.) gyártása terén tűnik ki, melynek főhelye 
Velencze. Az angol ü. központja Stonebridge és Lon
don, a tábla ü. terén legelői Belgium, a tükör ü. -te
rén főleg a franczia, angol és belga gyártmány tűnik 
ki. Igen fejlődött ü.-a van Csehországnak, hol házi 
iparszerüleg is foglalkoznak az üvegfinomitással. 
Hazánkban már régóta gyártanak üveget, de az ü. 
csak a hatvanas években kezdett erőteljesebben fej
lődni. Most mintegy 30 üveggyár működik; a fonto-
sabbak a zlatnói, katalinvölgyi, zilahi, parádi, diós-
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győri, görgény-szentimrei, szombatfalvi, frecki, fe
keteerdei és ajkai. 

Üvegmáz, porrá tört üveg, firnájsz s más anyagok 
keverékéből készített máz. 

Üvegnyomat, nyomás üvegre kautsuk, guttapercha 
v. könyvnyomóhenger anyagból való formával. 

Üvegpcrczellán (Reaumur- fé le p.), magas hőfok 
mellett megkristályosodott üveg. 

Üvegselyem, 1. üvegszövet. 
Üvegszövet, gyorsan forgó, nagy kerék segélyével 

előállított igen finom üvegszálakból készített szövet. 
1850. sikerült Brunfautnak O'oi—0'006 mm. átmé
rőjű üvegszálat előállítani, mely fény tekintetében a 
selymet felülmuja és szőhető a nélkül, hogy törnék. 
A sima ü. (üveg-se lyem) mindenféle női disz, a 
kondorított ( ü v e g g y a p j u ) főleg szűrő anyag elő
állítására szolgál. 

Üvegtábla, különféle vastag tábla-alaku üveggyárt
mány neve, használják ablakok, ajtók, kirakatok 
stb. beüvegezésére. 

Üvegvirág, főleg Velenczében gyártott, virágalaku 
tükörkeret és gyertyatartó-disz. 
Üvegzöld, a közönséges, vastartalmú, zöldes üveg

anyag szine. 
Üxküll-Gyllenband S á n d o r Á g o s t R u d o l f Li-

p ó t F r i g y e s gróf, tábornok, szül. 1836. okt. 2. 
Potsdamban, 1854. az osztrák hadseregbe lépett, 
részt vett az 1866. hadjáratban, 1876. ezredes, 1878. 
harczolt Boszniában, 1880. Ő felsége szárnysegéde 
és katonai meghatalmazott a pétervári nagykövet
ségnél, 1887. altábornagy, 1891. okt. hadtestparancs
nok Kassán és a 16. huszárezred tulajdonosa. 

Uz J á n o s Pé t e r , német költő, szül. 1720. Ans-
bachban, f 1796. Nagyobbrészt vallásos tartalmú 
költeményeket irt. 

Uzaltun, számadási pénz Georgiában = Vioo to
rnán (1. e.). 
Üzbékek, az altáji törzs török ágához tartozó 

mohammedán nép Ázsiában, az Arai tótól egész a 
khinai határ közeléig, de főleg Turkisztánban lakik. 

Üzekedés v. ű z ő d és, a fajfentartási ösztön kielé
gítése rőt-, kecske-, zerge-, juh- és sertevadnál. 

Üzelem, rendesen többesben: ü z e l m e k , közérde
kekbe ütköző bűnös cselekmények rendszeres foly
tatása. 
Üzem, általában vlmely vállalat gyakorlati műkö

dése, üzleti tevékenysége. A vállalat természetéhez 
képest van mezőgazdasági, erdészeti, gyári, kis-ipari, 
vasúti stb. ü. 

Üzenet, közjogilag az uralkodó minden leirata az 
országgyűléshez. Németországban ü.-nek nevezik 
azon leiratot, melyet a császár az ülésszak végén, 
mikor nem tart trónbeszédet, szokott a parlamenthez 
intézni. Köztársaságban a trónbeszédet helyettesíti. 

Üzérkedés (speculatio), az érdekelttől közvetlenül 
nem függő körülmény v. viszonylat által elérhető 
nyereség reményében eszközölt vétel v. eladás. A 
szerint a mint az ü.-t az árfolyam emelkedésére v. 
hanyatlására alapítják, hausse- v. baisse-ü. a neve. 

Üzérkedési papir, oly értékpapír, melynek árfolya
mában a tőzsdére befolyást gyakorló körülmények 
leginkább és leghamarabb jutnak kifejezésre és ezért 
üzérkedésre a legalkalmasabb; az ü. p. rendszerint 

nem egy, hanem két v. több tőzsdén forgalom tárgya 
és a tőzsdeügyletek túlnyomó részének az ü. p. teszi 
alapját; egyik legfontosabb ü. p. az osztrák hitelinté
zet részvénye, mely nemcsak a budapesti és bécsi, 
hanem a berlini, frankfurti és hamburgi tőzsdén is 
nagy szerepet visz; a bpesti tőzsde nevezetesebb ü.-
jai még a magyar ált. hitelbank és az osztr. magy. ál
lamvasút részvényei, vlmint a magyar aranyjáradék. 

Üzlet, kereskedelmi vállalat; lehet e g y é n i , ha csak 
egy személy tulajdona, v. t á r s ü . , melynél két v. 
több egyén van érdekelve; p rop re (saját) ü., ha az 
ügyleteket saját számlájára köti, ellentétben a b i z o 
m á n y i ü.-tel (1. e.). 

Üzletév, tizenkét havi időszak, melynek végével a 
vállalat mérleget készít. 

Üzletköltség, a vállalattal járó költségek összesége. 
Üzletkönyv, kereskedelmi könyv. 
Üzletvezetőség, a vállalat élén álló testület, melyre 

az ügyvitelt bizzák. 
Üzőke, c a p e l l a , a z ezüst próbák készítésénél hasz

nált s nyirkos csontlisztből formált csésze; ebben 
űzik el hevítés által az ezüsttartalmu ólomból az 
ólmot s visszamarad az ezüstszemcse. Az üzés al
kalmával az ólom egyrésze mint ólom-oxyd elgőzö
lög, másrésze pedig beszívódik az ü.-ébe. 

Uzon, község Háromszék m., 1875 lak. 
Uzong, Haller Albert államregénye, melyet Őri 

Fülep Gábor fordított magyarra (Pozsony, 1792.). 
Uzovics Pál , a főrendiház tagja, szül. Pethőfalván, 

1873. kamarás, 1881—87. orsz. képv., 1888. a fő
rendiház tagja. 

Uzsai gyöngy, népsz. Gerő Károlytól (1889.). 
Uzsok, község és fürdő Ung m., 753 lak. 
Uzsoki hágó, a keleti Beszkédeken át az Ung völ

gyéből a Sztry völgyébe vezet. Magassága 889 m. 
Uzsora, aki másnak szorultságát, könnyelműségét 

v. tapasztalatlanságát felhasználva olyan kikötések 
mellett hitelez v. ad fizetési halasztást, melyek a 
hitelezőnek túlságos vagyoni előnyöket biztosítanak, 
v. az adósnak anyagi romlását idézhetik elő, és egy
általán szolgáltatás és viszontszolgáltatás arányban 
nem állanak, az u. vétségét követi el és 1—6 hó
napi fogházzal és 100—2000 frt pénzbüntetéssel 
sújtható. Ha a btő bíróság megállapítja az uzsora 
vétségét, Ítéletében semmisnek mondja azon ügyletet, 
melyben az u. tényálladékát felismerte; ekkor a 
hitelezőt csupán a tényleg adott érték illeti, mig az 
adósnak leszámítják azt, amit a tényleg kapott érté
ken felül akár tőkében, akár kamatban adott. L. 
uzsoratörvények. 

Uzsoratörvények, az 1868: XXXI. t.-cz. a régibb 
uzsoratörvényeket eltörölte és a kamat magasságát 
a szerződő felek megegyezésére bízta; ellenben az 
1877: VIII. t.-cz. ismét 8°/o-ra korlátozta a megenge
dett kamatot és ennél magasabb kamat sem zálog-
jogilag nem biztositható, sem birói Ítéletben v. 
egyezségben meg nem állapitható. Bővebb szabályo
zástnyert az u. az 1883: XKV. t.-cz.-ben, mely egy
szersmind a korcsmai hitelről is intézkedik, betiltván a 
kiskorúval és olyan személyekkel való hitelügyletet, 
kik, ha fizetési igéretöket meg nem tartják, esetleg 
állásukat veszthetik. 

Uzsoravétség, 1. uzsora. 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 112 
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VÁCZI SIKETNÉMA-INTÉZET ALAPJA. 

V. 
V, mássalhangzó, fúvó ajakhang. A német nyelvben 

a v (fau) a mi/betűnknek felel meg, mig a fl hangot 
w-vel jelölik. Régen általános szokás volt az u han
got »-vel irni, mely két hang egyébiránt közel rokon 
s az ang. w ma is inkább «. Mint római számjegy 
V = 50; rövid. v. = vide (lásd). A magyarban mint 
rövid, v a g y , v e r s ; V. 6. = vesd össze. 

V., verte v. vertatur rövidített jele. 
Va (francz.), megy, legyen, áll (játéknál). Va 

b a n q u e (bank), áll az egész bank! azaz egy koez-
kára v. kártyára annyi pénzt feltenni, mennyi a 
bankban van. 
Vaal, az Oranje folyam (Afrika) forrásága, Nyugat-

Svasi földön ered, az Oranjeval Hopetown és Griqua-
town közt egyesül. Télen csaknem teljesen kiszárad. 
Vacano (-ká-) Emil Mar io , német iró, szül. 1842. 

Schönbergben, Morvaorsz. Számos regényt, elbeszé
lést, vázlatot (»Bécsi freskók*) stb. irt. t 1892. 

Vacans (lat.), üres, be nem töltött; vacatio, szünidő; 
vacat, hiányzik, üres, nincs betöltve. 

Vaccina (lat.), tehénhimlő; vaccinatio, oltás; vac-
cine, oltónyirk. 

Vache (francz., vás), tehén, tehénbőr; utszó-kocsin 
a bőrtakaróval bevont rész; v.-rie, tehénistálló, 
tehenészet, tejgazdaság. 

Vachott, 1) Imre , 1. Vahot; — 2) S á n d o r , jeles 
lyrai költő, szül. 1818. Gyöngyösön, tápió-sápi jó
szágán gazdaságának és a költészetnek élt, f 1861. 
ápr. 6. a budai tébolydában. Költészetét mély érzés 
és tiszta harmóniára törekvés jellemzik. Nagyobb 
költeményei: >A külföld rahja« és »Báthory Erzsé
bet* (2 énekben). Költeményeit összegyűjtve a Kis-
faludy-Társ. adta ki 1863. Neje, C s a p ó Mária irónő, 
szül. 1832. jan. 23. Pesten, nők számára lapokat 
szerkesztett és több regényt irt: »Derü és boru«, 
» Margit* stb. Emlékiratai igen becsesek. 
Vacillálni (lat.), ingani, ingadozni, tétovázni. 
Vacquerie (vákri) Ágos t , franczia iró, szül. 1819. 

Normandiában ; 1840 óta iró és hirlapiró, fivére 
nőül vévén Hugó Viktor leányát, ő is benső vi
szonyba lépett Hugóval. Ennek irodalmi hagyatékát 
1888 után Meurice Pállal sajtó alá rendezte. Irt 
költeményt, drámát, emlékiratokat stb. 

Vacs, község Pest m., 1822 lak.; v.-i p u s z t a , 
1. Örkény. 

Vacsora (szláv vecsera), estebéd, az esti étkezés; 
v é k o n y v., 1. collatio; u t o l s ó v. (1. e.). 

Vacsora-csillag, az esthajnal-csillag (Venus). 
Vacuum (lat.), ür, légüres tér; készülék oldatok 

lepárlására erősen ritkított levegő mellett. 
Vácz, rend. tan. város Pest m., 14.450 lak., a szent

endrei szigetet képező Duna bal ága melletti síksá
gon, mely k. felé dombokra támaszkodik. A parton 
hosszában nyúlik el s régen püspöki, káptalan-vá
rosra és Kis-Váczra oszlott. Főbb épületei: a püspöki 
székesegyház oszlopsoros homlokzattal és hatalmas 
kupolával, a püspöki palota, a kanonokok épületei, 
a papnevelő intézet, a kegyesrendiek és ferenczren-
diek templomai és kolostorai; az alsó városban a 
Szent-Miklós kápolna és a hétkápolnának nevezett 
búcsújáró hely. A nagy piaczon a plébánia-templom, 

a régi püspöki palota, most a siketnémák intézete,, 
az irgalmasok kolostora. A felső-városban a Duna
parton az állami fegyház és a Kis-Váczra vezető fő-
utczán Mária Terézia diadalkapuja. Van kath. püs
pökség, főgymnasium, járásbir. és adóhiv. A város, 
a hagyomány szerint már 855. épült; püspökségét 
I. Géza, mások szerint Szt István alapította. Mátyás, 
király alatt Báthory Miklós püspök újra építtette 
a székesegyházat és palotáját, a várost kertekkel és-
más építményekkel ékesítette. 1543. a török meg
szállta, a székesegyházat mecsetté alakította, 1684-ig 
kevés megszakítással a törököké, kiktől mint rom, 
került vissza. 

Vaczak, tájszó: ócskaság, avult lim-lom; v.-os,, 
zsibárus, öregnemü-üzér. 

Váczi J á n o s irodalomtörténész, szül. 1859. decz. 
3. Kecskeméten. 1884-től segédőr a Magy. Nemz„ 
Múzeum könyvtárában; a tanári pályán is működik,, 
a bpesti VII, ker. állami főgymnasiumban a törté
nelmet és magyar irodalmat tanitja. 1882 óta műveli 
az irodalmat; főbb munkái: Deák Ferencz levelei 
I. k. (1889), Kazinczy Ferencz levelezése 3 k. jegy
zetekkel és bevezető tanulmánynyal (1890 —92), Rá
day Gedeon munkái (Olcsó ktár 1893.), Tompa lyrai-
allegóriája (Kisf.-Társ. Evk. 1886), Arany János lyrai 
költeményei (Erd. Múzeum 1891), Adalékok a XVIH., 
XIX. sz. politikai történetéhez (Századok 1890—91.).-

Váczi Pál-féle regulák, 1. Birk-codex. 
Váczi r. kath. püspökség, a hagyomány szerint. 

Szent István alapította, területe magában foglalja 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Nógrád és Csongrád vmegyé-
ket, Budapest kivételével. Első ismert püspöke Mar-
czell (1108—19.); ugy ő mint utódai közül Jób> 
(1182—85.), Mátyás (1238—39.) és Váncsa Ist
ván (I. e.), az első magyar bibornok, az esztergomi 
érseki székbe emelkedtek. A XV. szd második, 
felében kitűnt főpapjai közül B á t y a i Bá la Vincze-
(1450—73.), Hunyadi János titkára, a ki nagybányai 
plébánosból és váradi kanonokból lett váczi püspök,, 
és Báthory Miklós (Í475—1506.), a tudomány és-
művészetek pártfogója. Országh János (1523—32.) 
a kevés főpapok egyike volt, a kik megmenekültek 
a mohácsi csatából; Brodarics István (1537 — 39.)-
kora egyik legkiválóbb államférfia. Buda elfoglalása, 
után az egyházmegye nagyobb része a török kezébe 
került; a püspökök többnyire Pozsonyban és-
Nagyszombatban székeltek. Dvornikovics Mihály 
(1689—1703.) alatt tért vissza a püspökség és-
a káptalan Váczra; utódai közül kiválóbbak gróf 
Esterházy Miklós (1706—8.), utóbb esztergomi 
érsek, gr. Kollonics Zsigmond (1709—16.), utóbb 
bécsi érsek, gr. Althann Frigyes bibornok (1718— 
1734.), gr. Migazzi Kristóf bibornok, bécsi érsek. 
(1756—57. és mint administrator 1762 — 86.)^ a ki a 
székesegyházat építtette és Károly-Ambrus főhg,, 
utóbb esztergomi érsek (1806—8.). Jelenlegi püs
pöke Schuster Konstantin (1. e.). A káptalan 11 
kanonokból áll; a plébániák száma 17 esperes-
ségben 112. 

Váczi siketnéma-intézet alapja, Ferencz király-
rendelte el 1800. a siketnémák kiképeztetésére Vá— 
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VADÁSZHATÓ 

czott egy intézetnek felállítását s az erre kívántató 
pénznek beszerzésére jótékony adakozások gyűjté
sét. Az intézet főleg Chazár András gömöri tábla
bíró buzgólkodása következtében 1801. létesült is s 
jelenleg a negyedmilliót meghaladó alappal bir. 

Vaczkor, vadkörte, a vad körtefának fanyar ízű 
gyümölcse. 
Vaczok, község és fürdő Zólyom m., 1006 lak. 
Vaczok, az állatok tanyája, fekhelye. 
Vad, mindazon állat, melyre vadászni lehet: van 

e rde i , mezei , v i z i v. ; a vadászat szempontjából 
n a g y és a p r ó , nemes és k ö z ö n s é g e s , to
vábbá h a s z n o s és k á r t é k o n y r a g a d o z ó v.; a 
nagy vadból hasznos a szarvas, őz, zerge, hattyú, 
túzok, daru, kócsag stb., kártékony v. ragadozó a 
medve, farkas, hiúz, vaddisznó, sasok, sólyom stb. ; 
az apró vadból hasznos a hód, fáczán, nyúl, vad
liba és kacsa, szalonka, fogoly, fv.rj, galamb stb. ; kár
tékony v. ragadozó a borz, vidra, róka, görény, 
menyét, evet, héja, karvaly, bagoly, varjú, csóka stb. 

Vád, a sértett félnek v. államügyésznek azon in
dítványa, hogy bűntett elkövetésével gyanúsított 
egyén ellen a bűnvádi eljárás megindittassék. A mo
dern büntető eljárás a v.-elven v. vádrendszeren 
alapul, mely röviden abban áll, hogy vádló (magán-
v. közvádló) nélkül nincsen bűnvádi eljárás. Az elő
vizsgálat befejeztével annak eredménye a vádható
ság részé-ről megvizsgáltatván, ez határoz az iránt, 
indokolt-e a végtárgyalás megtartása v. sem, más 
szóval v á d i n d i t v á n y t tesz, v. elejti a vádat. 
A vádinditvány felett azonban, melyet v á d l e v é l 
nek is szokás nevezni, az illetékes törvényszék há
rom bírói tagjából álló vád alá helyezési tanács dönt 
v á d h a t á r o z a t t a l , mely ellen felebbvitellel élhetni, 
de a vádhatározatot helybenhagyó kir. táblai hatá
rozat ellen további felebbezésnek helye nincs. 

Vadai, néger ország Szudánban, ter. 445.000 km2, 
2,600.000 lak. Lakói a XVII. szdban tündsurok, kiket 
a mohammedanus mabák elűztek Abd-el-Kerim alatt. 
Földmivelés, állattenyésztés, méhészet és kovács 
ipar. Az arab szokás, viselet és erkölcsök az ural
kodók. Fővárosa Abeshi, azelőtt Vara, hol Vogel 
afrikai utazó 1856. megöletett. Mostani szultán Ali. 

Vadállomány, a vadászterületen levő állandó vad 
összesége. 

Vadalmafa, 1. almafa. 
Vadaskert, rekesztett erdős terület kivált fő- és 

serte vad tenyésztésére. Főkelléke, hogy elég nagy 
legyen, hogy mocsaras, iszapos részei legyenek, hol 
a v a d ' a nyári melegben hűsíthesse magát; hogy 
sózok, sóval kevert agyaggal telt vályúk, a téli ete
tésre etető szűr legyenek benne. Fáczán számára 
külön v.-et ( f á c z á n o s t ) kell berendezni, ugy, hogy 
benne v. közelében egészséges víz folyjon s bogyós 
bokrokból álló sűrűségek legelővel váltakozzanak. 

Vadász, község Arad m., 2314 lak. 
Vadász, 1) a ki a vadászatot kedvelésből üzi; — 

2) a ki vadtenyésztéssel, vadóvással, vadászattal 
kenyérkeresetből foglalkozik s erre okmányilag iga
zolt képesítést nyert; — 3) a vadászcsapatban 
(1. e.) szolgáló katona. 
Vadászat, a vadnak elejtése v. elfogása; módja 

nagyon sokféle : ilyenek f a l k a v. (franczia v.), ke
r í t e t t v., (német v.), h a j t ó v., c s e r k é s z e t , 
a g a r á s z a t , régebben s ó l y m á s z a t stb. A v. ide
jét törvény állapítja meg. L. tilalmi időszak. A v. 
ősrégi foglalkozása az emberiségnek. Egyrészt 
élelmi szert szerzett vele, másrészt nyájait védte a 

ragadozó állatok ellen ezek elejtésével. A magyar 
népnek is kedvencz foglalkozása volt s mikor nem 
volt háború, legkedvesebb szórakozásul szolgált a 
királytól kezdve a nemes urakig, mindenkinek. 
Később a v. nemesi kiváltsággá lett. Ma a föld tulaj
donának tartozéka s gyakorlásának feltételeit az 
1883. évi XX. t.-cz. szabályozza, mely a régibb v.-i 
törvényeket hatályon kivül helyezte. A közbeszédben 
v. szóval a vadászterületet is szokták jelezni. 

Vadászati adó, a vadászatra jogosított és e joggal 
akár saját, akár más földbirtokán élő egyén által 
fizetett egyenes adó, melynek évi összege 12 frt. A 
ki a vadászatot csak 30 napon át akarja gyakorolni, 
6 írtért vadászjegyet válthat. Ezen kivül minden 
vadászlőfegyver után fizetendő f e g y v e r a d ó (1. e.). 
A v. a. alól kivétetnek a szolgálatban levő vadász 
cselédek, a vadak gondozására v. őrzésére alkalma
zott egyének, a csőszök, erdőkerülők stb., az erdő
tisztek, erdőőrök és az erdőfelügyelőség személyzete. 
A vadászatcsak vadászati jegy mellett gyakorolható; 
az állami csend- és rendőr, törvényhatósági közeg 
vmint a pénzügyőr köteles, a vadászati-jog tulajdo
nosa, bérlői v. ennek alkalmazottja jogosítva vannak 
a vadászt a vadászati jegy előmutatására felszólí
tani. Az adó-törvény áthágását 1 —100 frttal büntette
tik. A bírság '/s-a a jelentéstevőt, Vs-a a kincstárt, 
1Is-a. azon községet illeti, melynek határában a' fel
szólítás történt. Az adóév a v. a.-ra nézve augusztus 
1-én kezdődik és tart a következő év július 31-éig. 
Vadászati jog, a vadászatnak bizonyos területen 

való üzésére vonatkozó jogosultság; eredetileg a 
földbirtokkal volt kapcsolatban, a középkor óta a 
földbirtokosul, az uralkodó mint regálét vette igénybe. 
Az ujabb vadászati törvényhozás a v. j.-ot szintén 
a földbirtokkal összefüggésben tekinti. Gyakorlása, 
főleg a vadászás kezdete és vége, rendőri v. törvény
hozási intézkedés utján van meghatározva és az u. 
n. v a d á s z j e g y váltásától van függővé téve. 

Vadászati k ihágás , a vadászati törvény határo
zatainak meg nem tartása v. megsértése. A. v. k.-ok 
egyes nemeit és büntetését az 1883. évi XX. t.-cz. 
állapítja meg. 

Vadászati tilalom, 1. tilalmi idő. 
Vadászati törvény, az 1883 : XX. t.-cz. ; czélja 

szabályozni egyrészről magát a vadászati jogot, 
másrészt azon időt, melyben a vadászat meg van 
engedve. A saját birtokán, ha ez legalább 200 holdra 
terjed, v. ha kisebb ugyan, de kertileg művelik, és 
kerítéssel v. árkolattal van elzárva, belső telket, 
szőlőt v. szigetet képez, mindenki maga gyakorol
hatja a vadászati jogot. Ennél kisebb vagy más minő
ségű és községi birtokot, a község a birtokosokkal 
együtt legalább 6 évre bérbe adni köteles. 

Vadászbeszéd, enyhítő, tréfás jelzése a hazug
ságnak, nagyitásnak. 

Vadászcsapat, a gyalogsági fegyvernemhez tar
tozó, külön felszerelt és begyakorolt csapat, nálunk 
a közös hadsereg kötelékében ; áll 1 tiroli v.-ezred-
ből és 30 tábori zászlóaljból; minden zászlóalj a 
törzsből, 4 tábori századból és egy pótszázadból áll. 
Rendszerint ott vannak elhelyezve, a hol kiegészité-
söket nyerik. Az összes létszám békében 877 tiszt, 
18.339 legény 104 lóval; háborúban mintegy 1113 
tiszt, 75.036 legény 1580 lóval. 

Vadász-eb, 1. kutya. 
Vadászható az a vad, melynek elejtését a törvény 

megengedi s melynek elejtése bármi okból hasznos ; 
különösen a szarvas a tizágutól feljebb. 
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Vadászlatinság, a hetvenkedő, nagyotmondó vadá
szok túlzó előadásmódja. 

Vadászterület, melyen a vadászás a törvényben 
meghatározott időszakokban meg van engedve. 

Vaddisznó, sus europaeus s. scrofa, állat a sertések 
(suina) családjából, 1,5—2 m. h., Európában az é. 
sz. 55°-ig, nálunk nem ritka; fekete-barna, malaczkái 
sárgásak, barna hosszsávokkal. Ettől és az i n d i a i 
d i s z n ó t ó l (s. indicus) származik a házi disznó. 
Vadelai, Hat el Estiva egykori egyiptomi, most 

mahdista tartomány fővárosa a Nilus m., melyet 
sokáig Emin (1. e.) basa védett meg a mahdisták ellen. 

Vádeljárás, 1. vád. 
Vádelv, 1. vád. 
Vademecum (lat. = jer velem), tanácsadó, útba

igazító könyvecskék czime, Lotichius Péternek 1623. 
Frankfurtban ily czimmel megjelent epigramm -gyűjte
ménye után. 
Vád- és vádbeszéd, a büntető eljárásban a jogerős 

vádhatározat után végtárgyalásra idézik a vádlottat 
és az összes tanukat. A kihallgatások előtt, és Írás
beli bizonyítékok előterjesztése után az ügyész, mint 
a vádhatóság képviselője a végtárgyalás alatt és 
által tisztázott tényálladékhoz képest vádbeszédben 
terjeszti elő indítványát a vádlottra nézve, mire 
azután a védő (1. e.) védbeszédében terjeszti elő a 
vádlott büntetésének enyhítésére vagy felmentésére 
vonatkozó mozzanatait a végtárgyalás során kide
rített tényálladékból. A vád- vlmint a védbeszéd 
lehet magas szónoki színvonalon álló. Nálunk Kölcsey 
Ferencz egy pár ily beszéde mintaszerű. 

Vadgalamb, 1. galambok. 
Vadgesztenye, aesculus, növény a hippocastaneák 

rendjéből. A k ö z ö n s é g e s v., a. hippocastanum, ha
zája Észak Görögország,Epirus, Thessalia, 1576-ban 
Bécsbe került, 1616 óta elterjedt. Szép sétány fa, ter
mését (vadgesztenye) keményitőliszt és szesz gyár
tására használják. 
Vadházasság, a törvényben előirt, v. az illető 

egyház által meghatározott alakszerűségek betartása 
nélkül közös háztartásban élő férfi és nő viszonya. 
A v,-ból származó gyermekek törvénytelenek, az 
asszonynak a férfi vagyonára semminemű törvényes 
igénye nincsen. 
Vadhús, 1. sarjadzás. 
Vadhús, a vadászat utján elejtett vadállatok (nyúl, 

vaddisznó, szarvas, őz stb.) húsa; rendesen sová
nyabb, keményebb és szilárdabb mint a hizlalt 
állaté, kevesebb benne a zsir és víz, ezért nehezeb
ben rágható és emészthető, de szervképző anya
gokban gazdag, erős izű és jól tápláló. A v.-t nem 
mindjárt a lövés után élvezik, hanem csak néhány 
nap múlva, mikor rostjai már szétváltak. A v. vegyi 
összetétele 22,/2°/o nitrogéntartalmú anyag, l°/0 zsir, 
75Va°/o viz és 1% hamu. 

Vadhuszár, népmondáinkban szereplő személy, 
sokat tapasztalt, bűbájosságokba avatott kiszolgált 
katona, ki rendszerint gonosz gazdákhoz szegődik 
szolgának s épen parancsaiknak betű szerinti telje
sítése által teszi őket tönkre. 

Vádi (arab), folyók, gyér vizű völgyek Arábiában 
és Észak-Afrikában; e vizek esőzések alkalmával 
rohanó folyamokká válnak. 

Vadi-Halfa, város Felső-Egyiptom Eszneh tartomá
nyában, a Nilus második vízesésétől jobbra, 3443 1. 
Egyiptomnak mostani legdélibb helyőrségi városa. 

Vádinditvány, 1. vád. 
Vadium (lat), bánatpénz. 

Vadkacsa, 1. récze. 
Vadkan, vaddisznó (1. e.). 
Vadkert, 1) község Nógrád m., 2470 lak.; — 

2) község Pest m., 5568 lak. 
Vádlevél, az az irat, melyet bűnügyekben a vád

hatóság képviselője terjeszt a bíróság elé, s mely 
a tényállást stb. adja elő. L. még vád. 

Vadmacska, felis catus, 1. macska. 
Vadmacskaprém, a vadmacska hosszúszőrű, szür

kés-barna, sárgás-szürke fekete sávos gereznája;. 
igen tartós. 

Vadnay, 1) Andor , író, volt orsz. képv., szül. 
1859. Zánkán (Zala m.). Jogot végzett, 1884—92. 
orsz. képviselő. Közigazgatási kérdésekről irt czikke-
ket és tanulmányokat; — 2) K á r o l y , iró, a m. tud. 
Akadémia s a Kisfaludy-társaság tagja, orsz. kép
viselő, szül. 1832. ápril 28. Miskolczon. 16 éves 
korában részt vett a szabadságharczban, azután 
besorozták s Olaszországban szblgált. Haza térve 
irói pályára lépett, s kezdetben Sugár Kálmán álnév 
alatt irt. Nemsokára több bpesti szépirodalmi és 
politikai lap dolgozótársa, Tóth Kálmán után 1893-ig 
a ^Fővárosi Lapok« szerkesztője; 1884 óta orsz.. 
képv., az irói segélyegylet titkára. Számos beszély-
és rajzgyüjteménye jelent meg, legutóbb »Hosszu 
estékre« és »Éva leányai« ez. gyűjteménye ; 1885. 
kiadta emlékiratait. 
Vadócz, lolium, növény a pázsitfélék (gramineae) 

rendjéből. Az é v e l ő v., u t fé l i v., k u t y a z a b v., ?. 
perenne, fontos takarmány fű; a s z é d í t ő v., I. temtt-
lenhim, a gabona között termő, bódító, mérges gaz. 

Vadonnat-uj, egészen uj, ujdonat-uj. 
Vadorzás, büntetését 1. orvvadász. 
Vadorzó, 1. orvvadász. 
Vádrendszer, i. vád. 
Vadrózsa, 1. rózsa. 
Vadrózsa, színmű Csiky G.-től (1887.). 
Vadsáfrány, safflor (1. e.). 
Vadszamár, onager, 1. szamár. 
Vaduz, Liechtenstein fejedelemség fővárosa a Rajna 

közelében, 1000 lak. Magas sziklán Hohen Liechten
stein vár. 

Vae (lat.), jaj! Vae mihi, jaj nekem! Vae victis, jaj 
a legyőzötteknek. 

Vae, vae, care páter, nunquamjam Carmina dicam 
(!at.), Szász K. fordításában: Jajjajaj, édes apám, 
többé soh'se versifikálok, a hagyomány szerint a 
gyermek Ovid e hexametert mondta, mikor atyja a 
verselés miatt megverte. Jókai egy költeménye er
ről szól. 

Vág, folyó, a Duna jobb oldali mellékvize, az Ala
csony-Tátrában a Király hegy é. oldalán 1651 m. m. 
eredő F e k e t e - V á g és a Magas-Tátrában a Krivárt 
d.-k. oldalán 1978 m. m. Zöld tóból lefolyó Fehér -
Vág egyesüléséből támad. Ny. irányban folyik a 
tágas liptói medenczén át, Kralován előtt az é.-ról 
jövő Árvával erősbülve áttör a Nagy-Fátra hegy é. 
oldalán, egy keskeny, meredek mészkősziklákkal 
szegélyezett, kanyargós szurdokban s Ratkónál a 
turóczi medenczébe fut. Felvéve a Turócz folyó med
rében összegyűlt vizeket, a Kis-Fátra hsg kristályos-
pala-tömegét a sztraczenai völgyszorosban kanya
rulatokkal töri át. A szorost magas mészkősziklák 
képezik s fenekét a V. rohanó vize foglalja el, míg az. 
ország- és vasutat több helyen sziklába kellett vágni. 
Egy helyütt sziklapad vonul medrén át, odább a 
Beszna-Szkala nyulakodik fel; veszélyes örvényét. 
rettegik a tutajosok. Kiérve a szorosból völgye tá-
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gabb s ny. irányából d.-ny.-ra kanyarodik. Két olda
lán emelkedő hegyek több helyt annyira közelednek 
•egymáshoz, hogy szorosokat és völgytorkokat alkot
nak, melyek közt szélesebb medenczék vannak. A 
kiugró meredek mészkőhegyeken festői várromok, 
alattok gyorsan suhan a Vág, majd a szélesbedett 
völgyben gyakran szétágazik, szigeteket képez és 
medrét is megváltoztatja. E tulajdonsága Trencsén-
től, honnan völgye mindinkább síksággá szélesül, 
nagy károkat okoz, különösen a tavaszi olvadások 
•és őszi esőzések áradásaikor. Esése gyors s még 
alsó folyásában Galgócztól torkolatáig is kilométe
renként 27.7 cm. A Kis Dunával és Nyitrával egye
sülve ömlik a Dunába. Hossza 371 km. Vizterülete 
körülbelül 10.572 km. Vízmennyisége legkisebb víz
álláskor 250 m3, közép vízkor 600 m3 és nagy vázkor 
1600 m3. Főbb mellékvizei jobbról: Béla, Árva, 
•Kisucza, a Dubova, melynek baloldalából egy mel
lékág szakad ki: a D u d v á g , mely a Vággal egykö-
züleg foly s a Kis-Dunába szakad; balról: Rez'vicza, 
Turócz, Rajecz, Teplicska és Nyitra. 

Vág, község Sopron m , 1344 lak. 
Vaga Per i no del, tkép, B u a n a c c o r s i , olasz festő, 

szül. 1501. Flórenczben, Raffael tanítványa; f 1547. 
Rómában. Freskói Genuában, Parisban. 

Vága, község, Pozsony m., 2051 lak. 
Vagabundus (lat.), csavargó, betyár. 
Vagálni (lat.), kószálni; vagans, csavargó, a kö

zépkorban a kóborló diákok neve. 
Vaganac, község Várasd m., 2097 lak. 
Vaganda, afrikai néger nép a Víctoria-Nyanza tó 

körüli országokban, ruházatuk állatbőrből készült 
takaró Ügyes fegyver- és csónakkészitők, hadsere
gükben nők is szolgálnak. A kereszténység és isz
lám elterjedt közöttük. 

Vágány, a sinpár, melyen a vasúti jármű halad, 1. 
vasút. 

Vágás, erdészeti neve azon erdőrésznek, a hol a 
fákat értékesítés végett kivágják. 

Vágat, a bányákban mindazon helyek neve, hon
nan az érczeket már lefejtették s eltávolították. 

Vágatási kor, forda, 1. erdősítés. 
Vág-balparti I-ső ármentesitő társulat , 1875. 

alakult, s czélja Érsekújvár, Guta és Keczegfalva 
irányában vezetendő Nyitra-Zsitva csatorna által, 
s az ezen csatornának a Vágba való beömlésétől 
Sopornyáig, illetőleg Szered iájáig terjedő töltések 
által az ártért a Vág, Duna és Nyitra-Zsitva kiön
tései ellen 'biztosítani. Ártere Nyitra és Komárom 
megyék területére terjed, s 90.000 hld. Kötelékébe 
17 község tartozik: székhelye Tornócz. 
Vág-Besztercze, község, Trencsén m., 2887 lak. 
Vágd csak fiam, vágd Forgács, Tiéd leszen Gimes 

és Gács. Egy II. Károly megöletéséről szóló régi 
(XIV. szdbeli) ének töredéke, melyet a szájhagyo
mány őrzött meg. Szilády Áron hitelesebbnek tartja 
ama változatát, melyet Liszti János veszprémi püspök 
jegyzett be Bonfinius Decas-ainak egy példányába : 

Balázs ! öld meg a királyt ! 
Neked adom Ghimes várát. 

E sorok a történeti hűségnek is jobban megfelelnek, 
mert Forgács Gimest csakugyan Károly megölése 
után kapta vissza, mig Gácsot v. az előtt is birták 
a Forgácsok, v. később jutott birtokukba, L. Szilády 
Á., Régi m. költők tára, Bpest, I. köt. 1877. 

Vagina (lat), hüvely, 1. ivarszervek. 
Vaginitis (lat.), hüvelyhurut. 
Vaginoskopia (gör.), hüvelyvizsgálat méhtükörrel. 

Vagitus (lat.), nyöszörgés; v. uterinus, méhbeli 
nyöszörgés, midőn terhes méhben hangot hallani. 

Vág-jobbparti ármentesi tő és belvizlevezető 
társulat , működését 1888. kezdte meg, s czélja 
Gutától Szeredig a Vág jobb partján töltések által 
az árteret mentesíteni, a belvizeket szabályozni és 
az u. n. Dudvágot rendezni. Ártere Pozsony, Nyitra 
és Komárom megyék területére terjed, s 94.000 hld. 
Kötelékébe 41 község tartozik; székhelye Komárom. 

Vág-Királyfa, község Nyitra m., 1514 lak. 
Vágó Pá l , festő, szül. 1853. aug. 12. Jász-Apáti

ban, jogot végzett. 1877. hajlamát követve festesz 
lett, Benczúrnál és Wagner Sándornál Münchenben, 
Munkácsynál Parisban tanult. Első, figyelmet keltő 
képe »Jár a baba«, melyet több más genrekép köve
tett; azóta számos tájképet is festett. 

Vágóhíd, 1. közvágóhíd. 
Vagon, az angol waggonból; vasúti kocsi. 
Vág-Sellye, község Nyitra m., 3213 lak. 
Vág-szabályozás. A Vág gyakori és rohamos ki

törései, vmint rendetlen kóborló folyása már a XVII. 
szdban arra kényszeritette az érdekelt törvényható
ságokat, hogy szabályozásával, foglalkozzanak, s 
ez iránt több rendbeli t.-cz. intézkedik. A múlt szd
ban több v.-i terv készült, többek között 1775. Sza-
lóki Nep. János » Nyitra megye hites mathematiku-
sától« is. Ujabban 1875. indult meg a szabályozása 
iránti mozgalom és az 1885 : XXIII. t.-cz. alapján kor
mánybiztos vezetése alatt a két ármentesitő társulat 
megalakult. A töltések hossza 117'725 m.; a bel
vizek levezetésére 3 zsilip szolgál. Ezeken kivül több 
átmetszést létesítettek s a partok állandósítására, 
főleg a közutak biztosítása czéljából, mintegy 25 km. 
hosszban parlbiztositásokat és párhuzammüveket. 

Vág-Szent-Mihály, község Torontál m., 3369 lak. 
Vág-Szerdahely, község Pozsony m., 1278 lak. 
Vague (francz., vág), határozatlan, bizonytalan, 

ingatag, tisztán ki nem vehető. 
Vág-Ujhely, község Nyitra m., 5075 lak. Járásbir. 

és adóhiv. Államilag segélyezett izr. alreáliskola. 
Vagus nervus (lat.), bolygó ideg, a tizedik agy

idegpár. 
Vág-Vecse, község Nyitra m., 1109 lak. 
Vág völgye, a Vág folyó völgye, hazánk egyik 

legfestőibb s történelmi emlékekben leggazdagabb 
völgye. Csapása kezdetben ny.-i, majd d.-i; kezdete a 
tágas Liptói medencze, csakhamar a folyó áttöri festői 
szurdokban a Nagy Fátrát és a Kis Fátrát s kezdő
dik azon szakasza, mely a hires Rajna mentével ve
tekedik. A ny.-i Határkárpátok és a Kis Fátra vonu
lat erdőkkel fedett hségei kisérik s medenczévé szé
lesül, melyen kanyarogva jár a víz, kirúgó szikla
fokok közt összeszűkül s zajongva rohan tovább. 
E szikla-fokokat régi várak romjai koszorúzzák. 
Festői pontjai: Galgócz, Temetvény, Csejte, Beczkó, 
Trencsény, a szkalkai apátsági romok, Illava, 
Oroszlánykő, Lednicz, Vág-Besztercze, Hricsó, Bu-
detin, Lietava, Sztrecsnó, a Margitnak nevezett sel-
lős szorulattal, Blatnicza, Szklabina, Szálka stb. 
Báró Mednyánszky német munkában (Malerische 
Reise) leírta a várakhoz fűződő regéket. 
Vágyaid elérhetetlen Tartományba vonzanak; az 

mi után futsz epedve, Csalfa, tünde fényalak . . . 
A r a n y J.: A gyermek és szivárvány. 

Vagylagos, 1. alternatíva. 
Vagylagos ügylet, stellage (1. e ). 
Vagyon, a gazdálkodó egyén tulajdonában levő és 

szükségletének kielégítését lehetővé tevő gazdaság 
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javak összesége. v. készlete. A v. a birtokos egyéni 
különfélesége szerint egyéni, társulati v. testületi, ál
lami v. nemzeti. Rendeltetését tekintve két elemből 
áll: u. m. használati v. élvezeti és termelési v. tőke 
vagyonból. 

Vagyoni állapot, a gazdálkodó egyén vagyoni 
helyzete; a v. á. fokozatai: p a z a r b ő s é g , midőn a 
gazdálkodónak nagyobb vagyona és jövedelme van, 
mint a mennyit észszerüleg felhasználhat; g a z d a g 
ság , ha annyija van, hogy összes szükségleteit 
könnyen kielégítheti és teljes anyagi függetlenségét 
biztosithatja; j ó l é t , ha a kényelmi javakat is meg
szerezheti könnyen, erőfeszítés nélkül; m e g é l h e 
tés , ha valaki munka és szorgalom által rangszerü 
anyagi létet biztosit magának; s z ű k ö l k ö d é s , ha 
már több fontos szükségletet nem elégíthet ki; sze
g é n y s é g , ha a főbb, elsőrendű szükségleteket sem 
képes fedezni és mások könyöradományából tarthatja 
fenn magát. 

Vagyonközösség, házas felek közt, 1. közszer
zemény. 

Vágyva pil lants föl, magasra : lm itt, a mi fentart, 
Köny a szemben, láng a mellben, S a kézben ősi 
kard! K ö l c s e y : Intés (1832.). 

Vahabiták (vechabiták), mohammedán felekezet 
Arabiában, a XVIII. szdban Abd ul Ahab (f 1787.) 
alap. Czélja Mohammed és más próféták tisztelete s 
a mohammedanismusból a pogány elemek kiszorí
tása. 1818. Ibrahim basa győzte le a v.-at; de jelenleg 
is egy szultán alatt államot alkotnak. 

Vahehe, igy nevezik Uhehe (1. e.) tartomány la
kosait. 

Vahot Imre , iró, Vachott Sándor öccse, szül. 1820. 
Gyöngyösön, Pesten élt mint iró, 1844—48. szer
kesztette a » Pesti Divatlap«-ot, f 1879. febr. 21. 
Bpesten. Legtöbb sikerrel a szinműirodalmat mű
velte: ^Országgyűlési szállás* ez. vigjátéSát, » Bá
nyarém* és s-Huszárcsiny* ez. népszinm. ma is adják. 
Megírta emlékiratait is, melyek főleg Petőfire vonat
kozó adatok miatt fontosak. (V. szerződtette ugyanis 
P.-t a Pesti Divatlaphoz segédszerkesztőnek.) 

Vahuma, állattenyésztéssel foglalkozó néger nép 
Kelet-Afrikában a nagy tavak körül, nyelvük a kin-
joro nyelv. 

Vaigacs, az Északi Jeges tengerben fekvő orosz 
sziget, ter. 3703 km2, a Kariai ut Novája Szemljától, 
a jugori ut Archangel kormányzóságtól választja el. 
Vaiszló, község Baranya m., 1205 lak. 
Vaj, tejnek v. tejfelnek köpülése, a tejben levő 

zsíranyag csomósitása által nyert zsirnemü anyag. 
Alacsony hőmérsék mellett a tejből kiválik, vagy 
pedig a centrifugáigép segélyével kiválasztott tejfel
ből 11 — 20° mellett köpülik. Ez által a zsirtestecskék 
összetömörülnek és a savóból kiválnak. Gyakran or-
leannal, curcumával stb. festik, hogy szép sárga 
szine legyen. Jó tej 5°/o v.-at, egy tehén pedig éven-
kint 50 — 90 kilogramm vajat szolgáltat. (.Vegyi ösz-
szetételét 1. Borok, élvezeti czikkek táblázatunkat, 
I. kötet 271 oldal.) A benne levő zsírnak alkotó 
részei palmitin, stearin, ölein, kaprin-, kapron- és 
kaprylsav glycerinhez kötve; ezek idézik elő az 
avas vaj átható szagát. Használják frissen (beurre 
frais), besózva (beurre sálé) és megolvasztva 
(b. fondu) kül. a nyugati államokban zsír helyett. 
Helyettesítésére szolgál a m ű v a j (1. e.). 

Vaja, község Szabolcs m., 1630 lak. 
Vajaether, vajból és szent-jánoskenyérből nyert 

illó anyag, szaga az ananászéhoz hasonlít; gyü-
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mölcsszesz, mesterséges rum, arak készítésére stb. 
szolgál. 
Vájás, föld, kőzet stb. eltávolítása bizonyos esz

közök: kapa, csákány stb. segélyével. 
Vajas hét, az orosz egyházban a nagyböjt első 

hete, melyen semmiféle húsételt nem szabad enni, 
csak vajas és tojásos étkeket. 

Vajay Is t v á n , orsz. képv., szül. 1863. Mágocson 
(Somogy m.), 1887. kath. pappá szentelték, előbb 
gödri, aztán ráczkevei, 1892. baranya-mágocsí káp
lán, s még ez évben orsz. képviselő; egy kötet el
beszélést irt. 

Vajda (lat. vaivoda, a szláv v o j v o d a szótól), a 
szlávoknál hadvezér, tehát megfelel a német her-
z o g n a k ; a magyar közjog is átvette és igy ne
vezte a középkorban az Erdélyi részek kormány
zóját. Az erdélyi vajda méltósága a XII. szd végé
ről származik; Leustachius (1173—96) ennek első 
ismert viselője; hatásköre megfelelt a bánokénak 
s a tartomány egész polgári és katonai igazgatá
sára kiterjedt. Mint a főbb zászlósurak s az ország 
nagybiróinak egyrésze, rangra az országbíró után 
következett. Erdély különválása után az első feje
delmek vajdáknak nevezték magukat. Ugyané czí-
met viselték Moldva és Oláhország hűbéres fejedel
mei. A lengyel alkotmányban a vajdát (lat. palatí
nusok) az egyes országrészek kormányzói voltak, 
s mint ilyenek, a senatusban foglaltak helyet. A dél
szlávok közt e czim a hatalmasabb országnagyo-
kat illette meg. A magyarországi és erdélyi czigá-
nyok e czimmel illetik főnökeiket. 

Vajda, 1) Gyu la , tanár, szül. 1843. máj. 14. Ka
posvárt: a kegyes tanitórendbe lépett, 1868. áldo-
zár lett; 1892. a kolozsvári egyetemen rendkívüli 
tanár. Magyar történeti dolgozatokat irt. — 2) Já
nos , költő, szül. 1827. május 7. Bpesten, egy ideig 
színész és nevelő volt, a szabadságharezban mint 
honvéd vett részt, azután besorozták az osztrák had
seregbe s egy évet Olaszországban kellett töltenie; 
1853. visszatért Bpestre s azóta itt él. A Petőfi nyo
mában föllépett költői nemzedék egyik legeredetibb s 
legizmosabb tehetsége. Müvei: »Béla királyfi* (költői 
beszély, 1854), »Ildikó« (trag., 1857), »Költemények* 
(1856), »Uj dalok* (1858), >>Vészhangok* (1860), 
»Alfréd regénye* (1875). »Összes költeményei«-t 
kiadta Aigner L. (Nemz. Könyvtár); »Ujabb mun
kái* 2 ktben jelentek meg. A Kisfaludy-társaság tagja. 
Irt számos prózai munkát, tárczát, politikai dolgo
zatot stb. Önbírálat (1862) és Polgárosodás (1862) 
röpiratai Aristidesálnévalattjelentekmeg. — 3)Ödön 
Pá l , a zirczi, pilisi, pásztói és szentgotthárdi egye
sült apátságok apátja, szül. 1834. jan. 29. Kapos
várt, Gyula bátyja, 1852. a cziszterczi rendbe lé
pett, 1856. áldozár, 1891. máj. 15. apáttá nevezte
tett ki. — 4) Pé te r , költő és természettudományi iró, 
szül. 1808. jan. 20. Vanyolán (Veszprém m.), szegény 
paraszt család gyermeke, orvosi pályára készült, de 
szegénysége miatt abban kellett hagynia, 1843. ta
nár a szarvasi gymnasiumban, f 1846. feb. 6. Sokféle 
költői és ismeretterjesztő művei közt legkiválóbbak ke
leti tárgyú, demokratikus czélzatu novellái s a ternjé-
szet szépségeit magasztaló fellengző nyelvű prózai dol
gozatai. — 5) Viktor , i róés tanár, sz. 1835. Kolozs
várt; jogot végzett, sokáig nevelő volt a Kende-csa
ládnál Czégényben; itt tette előtanulmányait Kölcsey 
Ferencz életrajzához, melyet később nagy munkában 
megirt. Utóbb művészeti tanulmányokat tett külföl
dön, 10 évig hirlapiró volt Bpesten, 1878 óta főreál-
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isk. tanár Kecskeméten. Irt műbirálatot, zenészeti 
czikkeket, elbeszélést, útirajzokat stb. Önálló művei 
Kölcsey életrajzán kivül: Művészet és politika; Az 
ratolsó szerelem (regény), Délszaki ég alatt (uti 
.rajzok) stb. 

Vajdaira L á s z l ó , régi emlékeinkben Hunyadi 
László elnevezése. 

Vajda-Hunyad, rend. tan. város Hunyad m., 3037 
Jak. A megye hét kir. városainak egyike volt. Van 
járásbir. és adóhiv., mint iparos hely jelentékeny, 
'hatalmas vasgyártelepe olvasztókkal a vártól d.-re 
•épült; a vasérczet Gyalárról 16 km. s a faszenet 
Vádu-Dobri állomástól 32 km. hosszú sodronypálya 
szállítja. A város ny. oldalán meredek mészkő szikla
fokon épült a régi lovagvár, melyhez csak a tátongó 
mélység fenekén rohanó Zalasdi patak hidján jut
hatni. A vár délfrancziaországi mesterek remeke s 
csak később lett a kastélyból tulajdonképen vár. Bár 
stílje nem egyöntetű, de számos kisebb-nagyobb 
•bástyája és tornyai, gót stilü faragású erkélyei, abla
kai festői benyomást tesznek. Hunyadi János csak a 
Zalasd vize fölött lévő gót stilü főépületet emeltette, 
melynek fődisze a két sor márvány oszloppal elosz
tott lovagterem, padlatában a Hunyadi, Szilágyi és 
&z ország czimereivel. Mátyás 1480. a hídfőnél ke
resztszárnynyal toldotta meg, — Bethlen Gábor 
(1619 — 24.) a kápolna beépítésével uj szárnyat vont 
és uj tornyokat rakatott. Zólyomi Dávid épitteté a 
Nebojsza-tornyot. Mátyás halála után Corvin János 
birtokában maradt, de később a Török-családé lett. 
Török Istvántól a Bethlenek szerezték meg, 1599. 
Mihály oláh vajda felégette, majd elkoboztatva 
kincstári birtok s az maradt a mai napig, de fentar-
tásáról nem gondoskodtak. 1854. leégett; 1867. a 
magyar kormány Schulek Ferenczet, utána Steindl 
Imrét bízta meg restaurálásával, mely nagy arányok-
t a n folyik, de még most sincs befejezve. 

Vajda-Szent-Ivánv, község Maros-Torda megye, 
1732 lak. 
Vajk, Szent István király neve megkeresztelése előtt. 
Vajka, község Pozsony m., 1122 lak. Az eszter

gomi érsek egyházi nemesei kerületének hajdan szék
helye. 

Vajkay K á r o l y , a főrendiház tagja, a bpesti kir. 
Ítélőtábla nyűg. elnöke, szül. 1825. febr. 23. Bécs
ben, jogot végzett, 1845. ügyvéd, részt vett a sza-
badságharczban, ennek leveretése után az osztrák 
seregbe sorozták, 1857. tanácstitkár a pesti cs. kir. 
•orsz. tvszéknél, 1860. tanácsnok a sz.-fehérvári cs. 
kir. orsz.' tvszéknél, majd pesti táblai tanácsjegyző, 
1862. táblai titkár, 1866. hétszemélyes táblai tanács
jegyző, 1867. számfeletti biró, 1869. ideiglenes bíró 
a legfőbb ítélőtáblánál. 1870. rendes biró, 1872. 
tanácselnök s 1880. jun. 27. a kir. tábla alelnöke, 
1886. decz. elnöke, a főrendiház tagja lett, 1892. nyu
galomba lépett. 1880. a m. kir. tud. egyetem dísz-
tudorrá választotta, 1881. nemességet nyert. A jogi 
szakirodalmon kívül Véka Lajos név alatt szépiro
dalmi műveket, főleg regényeket is irt. 

Vajkereskedés, a legtöbb vajat Francziaország-
t>an termelik, melynek kivitele Angliába és Brasi-
liába irányul. Utána legtöbb vajat küld szét Né
metalföld, Angliába, Belgiumba, Java és Szumatra 
szigetére stb. Jelentékeny v.-e van Dániának és 
Ausztriának is; a mi vajkivitelünk a tejgazdaság 
•emelkedésével szintén gyarapodó félben van. 

Vaj, ki 6? és merre van hazája? V ö r ö s m a r t y : 
Szép Ilonka (tréfásan is idézik). 

Vaj lészen-e hős Oly bátor, erős, Kit nem tud 
ijesztni veszély, baj, Nem hat le szivére haláljaj ? 
C z u c z o r : Szondi. 

Vajmérő, butyromeler, l a k t o s k o p , g a l a k t o s -
kop, finom sűrűségmérő, melylyel a vaj fajsulyát 
100° mellett meghatározzák. A tiszta vajzsir faj
súlya 0,866 — 0,868, a művajé 0,859, vaj- és művaj v. 
egyéb zsírok keverékéé 0,859—0,865, marha- és juh-
zsiré 0,860, disznó- és lózsiré 0,861. 

Vajsav, színtelen, avasvaj szagú, csípősen sa
vanyu ízű folyadék mely a vajban, csukamájolajban, 
szentjánoskenyérben stb. található és erjedési fo
lyamat mellett képződik; fajsúlya 0.953, 163°-nál 
forr, alkoholban és vizben oldódik. Vas, rézéleg, 
aetherikus olajak vizsgálására szolgál. 
Vajszka község Bács-Bodrog m., 1590 lak. 
Vájta, község Fejér m., 1140 lak. 
Vájtkutasz, sebészeti műszer, a kutasz (sonda) 

egyik faja, melynek vájulatában kül. sebészeti esz
közök könnyen bevezethetők a sebcsatornába. 

Vak, a játékkoczkának üres oldala; ha vki ugy 
veti a koczkát, hogy az üres oldal esik felül, akkor 
>vakot vetett« és semmit sem nyert. 

Vakand, 1. vakondok. 
Vakarás , ,íém, fa más tárgyak felső rétegének, 

állatbőrről a szőr eltávolítása vakarókés, drótkefe s 
más alkalmas eszközzel. 
Vakarcs, a sütő-teknő oldaláról levakart, keletien 

nehéz tészta s az ebből sült czipó; tréfásan az anyá
nak utolsó gyermeke, kivált ha az többi testvéreinél 
gyöngébb testalkatú. 

Vakarék, a fém feldolgozása kül. olvasztása al
kalmával származó hulladék; megolvasztva újra 
feldolgozzák. 

Vakarómű, mechanikai berendezés a vakarás gépi 
utón való végzésére. 

Vak áru, tiltott, csempészett portéka. 
Vakbél^ intestinum coecum, a vastagbél kezdeti 

része, mely a jobb csipő felett fekszik. A vékonybét 
alsó része felett tág tömlőt alkot s 5—8 cm. h. fé-
regszerü függelékkel, f é r e g n y u l v á n y , processus 
vermicularis, van ellátva. 

Vak Bottyán, 1. Bottyán János. 
Vakbuzgalom, fanalismus, túlságos, gyakran ül

dözési vágygyal összekötött vallásos v. politikai 
burgóság a máskép gondolkodókkal szemben. 
Vak egér, földi k u t y a , spalax typhlus, rágcsáló 

emlős állat a turkálók (georychi) családjából. Teste 
vakondszerü, fülkagylója és farka nincsen; eldurvá-
nyosodott szemeit szőrös bőr fedi. Dél-Európában 
honos; Bpest vidékén nem ritka. 
Vakhit, könnyenhivőség, kül. a vallásos tanoknak 

megbízható tekintély s megfontolás nélküli feltétlen 
elfogadása. 

Vakia (arab), számadási érték Abessiniában, értéke 
mintegy 28 kr., mint súlymérték 1 v. attari = 0 539 g. 

Vakmennyezet, a födém gerendasor bedeszkázása, 
melyet mennyezetvakolattal ellátnak. 

Vaknap, melléknap, 1. melléknapok. 
Vaknegyed, vmely dongaboltozatnak az átlók irá

nyában való függőleges átmetszésénél keletkező két 
átellenes boltnegyed, melynek nyilasa nincs és az 
ellenfalra támaszkodik. 
Vakok intézete, gyógyithatlan vakok ellátására v. 

nevelésére és tanítására berendezett intézet. A leg
régibb vakok-kórháza Parisban alakult 1260. írásban 
oktatta a vakokat először Bernoulli Genfben 1667. 
Jelentékenv haladást értek el a felfogás élesítésében 
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hallás és kül. tapintás segélyével a vak Paradies k. a., 
Hauy Vendel Parisban 1784. és Jenné Poroszor
szágban 1806. Nálunk Bpesten van országos intézet. 
Vakolat, 1. habarcs; a falak felületének habarcscsa! 

való bevonása, rendesen durva és finom v., melyet 
bemeszelnek; ripacsos (frecskendezett) y., melyet 
tompára nyírott seprűvel egyenletesen megnyomo
gatnak; disz v., melybe hézagokat metszenek s igy 
quaderbeosztást mutat. 

Vakondok, talpa, emlős állat a rovarevők (insec-
tivora) rendjéből. A k ö z ö n s é g e s v., t. europaea, 
15 cm. h., Európában, Közép- és Észak-Ázsiában él, 
rovarokból, férgekből, csigákból, egerekből táplál
kozik; naponta kb. annyi táplálékra van szüksége, 
mint testének súlya. Földalatti lakása 2 köralaku 
folyosóból s ezek központjában egy teremből áll. A 
teremből a folyosókba s innen ki a földfelületre szá
mos alagutat ás, ' melyeket kívülről felhányt föld 
(vakond-turás) jelez. Szeme, minthogy föld alatt élve 
nem igen használja, eldurványosodott, külsőleg nem 
látható; fülkagylója nincs. 

Vakpest, azon olvasztó kemencze, melynél a hom
lokzaton alkalmaztatni szokott nyilas, az u. n. s z e m 
be van rakva. 

Vakság, coecitas, a látóképesség hiánya, mely vi
lágrahozott (a szem fejlődési hibáinál) v. szerzett, 
szemlobok (kül. újszülötteknél), a szem belsejének 
és a látóideg megbetegedései (fekete és zöld hályog), 
a lencse megzavarodása (szürke hályog), sérülések, 
agybántalmak folytán, 10.000 lakosra Norvégiában 
13.7, Thüringiában 10.1, Angolországban 9.6, Olasz
országban 8 2, Francziaországban 8.2, Svédor
szágban 7.1, Belgiumban 5.0, Ausztriában 5.8, Dán-
orsz.-ban 5.6, Poroszorsz.-ban 5.2,Észak-Amerikában 
4.0 vak esik. A magyar korona területén a vakok 
összes száma a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 
18.363, minden 10.000 lakosra 11 esik. Vakonszülött 
állatoknál a szülés után néhány napig egy hártya 
(pupillaris hártya) borítja a szemet. 

Vakszem, halánték. 
Vakszerencse, sors, véletlen. 
Vak Tamás szele, Heves megyében az északkeleti 

csipős szél neve. 
Vaktetü, fagyási daganat, 1. fagyás okozta seb. 
Vaktöltény, 1. töltény. 
Vakuf v. vakf (arab), Törökországban olyan in

gatlan, mely kegyes (egyházi) v. jótékony czélra 
(iskola fentartására) van lekötve. A földbirtok nagy 
része ilyen v.-alapítvány s sokan birtokuk tulaj
donjogát átruházzák a mecsetekre, de a birtokot 
csekély évi haszonbér mellett tovább megtartják. 
Teszik ezt azért, hogy az adótól meneküljenek, mert 
a v.-birtokot megadóztatni nem szabad. Ez állapot 
nagyban csorbítja a közjövedelmeket s a török refor
merek sürgetik is megszüntetését. Van külön minisz
térium a v.-ügy számára. A török uralom idején a 
hazánk területén levő mecseteknek is voltak v.-bir
tokaik. Bosznia-Herczegovinában 1882., mikor a 
v.-ügy rendeztett, 368 v.-birtokot írtak össze 167.000 
frt évi jövedelemmel. Ekkor a v.-jószágok kezelésére 
mohammedánokból külön bizottság alakíttatott; a 
jövedelem mecsetek lentartására, iskolák alapítá
sára, papok fizetésére, de olyan intézményekre 
(kórház, vízvezetékek, hidak, kutak stb.) is forditta-
tik, melyeket felekezeti külömbség nélkül mindenki 
használhat. 

Vakulj magyar! szólásmód: nesze vmi csekélység, 
hulladék s légy vele megelégedve. 

Vakutcza, 1. térj-meg-utcza. 
Val (francz.), völgy. 
Vál, község Fejér m. 3017 lak., járásbir., adóhiv. 
Váladék, igen sok vegyi munkálat alkalmánál ki

váló csapadék, v. magától is képződik a természetben, 
pl. vasas, meszes vizekből. 

Valárd, elavult szó »realis«-értelemben. 
Válaszfal, vmely épület egyes helyiségeit elválasztó 

fal, rendesen merőleges a fő- és középfalra. 
Válaszfelirat, a törvényhozás mindkét házának 

válasza az uralkodó trónbeszédére. Nálunk mindkét 
ház külön feliratot intéz a királyhoz. De nagyobb je
lentőségű kérdésekben (1861. és 1866.) néha a fő
rendiház csatlakozik a képviselőház v.-ához. 

Valaszka-Bella, község Nyitra m., 3135 lak. 
Választás, az a cselekmény, melylyel vmely gyü

lekezet, testület, kerület, állam tagjai szavazattöbb
séggel vlkit képviseletükkel v. bizonyos hivatali 
teendők elvégzésével megbíznak. Régebben gyakran 
az államfőt is választották ( v á l a s z tó m o n a r c h i a , 
hazánk, Lengyelország, a német birodalom), ma ez 
csak köztársasági államokban divík. A v. lehet 
k ö z v e t l e n , midőn a szavazatra jogosultak magok 
választanak vlkit és lehet k ö z v e t e t t , midőn csak 
bizalmi férfiakat ( v á l a s z t ó férfiak) küldenek ki, 
kik azután a választást megejtik. Nálunk általában 
a közvetlen v. rendszere van az államéletben elfo
gadva. Közvetett v. utján választják az é.-am. unió 
elnökét, Ausztriában a vidéki kerületei; képviselőit 
stb. A v, történhetik közfelkiáltással v. szavazás 
(1. e.) utján. L. még képviselőv. és község. 

Választékos a stíl, ha a fogalmak és gondolatok 
kifejezése ízlésesen van megválasztva. 

Választó, röviden igy nevezték nálunk a régi 
német választó fejedelmet (I. e.), ma az, a kinek 
vmely testületben szavazatjoga (1. e.) van. 

Választó fejedelmek (ném. Kurfürsten, lat. elec-
tores), az egykori római szent birodalom azon feje
delmei, kik a császár, ül. király választásában részt 
vettek. A kírályválasztási jogot a Karolingok kihalta 
után valamennyi német fejedelem gyakorolta, később 
azonban a birodalom leghatalmasabb herczegei ra
gadták azt magukhoz, kik egyszersmind a birodalmi 
főméltóságokat viselték. Ezek voltak: 1) a mainzi 
érsek, birodalmi főkanczellár; — 2) a kölni érsek, 
Olaszország főkanczellárja; — 3) a trieri érsek, Bur
gund főkanczellárja; — 4) a rajnai pfalzgróf, bír. 
főasztalnok; — 5) a szász herczeg, bír. marsai; — 
6) a brandenburgi őrgróf, bir. főkamarás és — 7) a cseh 
király, bir. főpohárnok. A v. fejedelmek jogait IV. 
K á r o l y 1356-iki aranybullája (1. e.) szabályozta. 
A pfalzgróf v.-f.-i méltósága 1623. Bajorországra 
ruháztatott át; de 1648-ban ismét visszanyerte. 1692. 
Hannovera is felvétett a v.-f.-ek közé, Köln és Trier 
1803. elvesztették a v.-f.-séget; e helyett Salzburg, 
Württemberg, Baden és Hessen-Kassel kapták meg 
azt, mi által a vfejedelmek száma 10-re emelkedett. 
A rajnai szövetség megalakulásával e méltóság meg
szűnt, csak a hesseni vál. fejedelmek tartották meg 
annakczimét,kiknek utolsója, Frigyes Vilmos f 1875. 

Választói jog, 1. szavazatjog. t 
Választói névjegyzék, közhitelű okmány, mely az 

egyes választókerületekben a képviselőválasztásnál 
szavazatjoggal biró polgárok névsorát tartalmazza. 
Készül minden évben hivatalból; felveendő bele a 
törvényszerű minősítéssel (1. szavazatjog) biró min
den magyar állampolgár, a ki az előző évi egész 
adóját a f. év ápril 15-ig lefizetette. Ekkor az adó-



VALASZTOJELEK 
1777 

VALENTINT 

könyvek lezáratnak s belőlük a szavazatképes pol
gárok összeiratnak. A ki kihagyatik, az jogát a tör
vényben megállapított feiszólamlási időben és módon 
érvényesítheti. A felszólamlások elintézése után a v. 
n. lezáratik s további változás benne nem eszkö
zölhető. A következő év január 1. életbe lép. A ki 
kimaradt belőle, annak sem activ, sem passiv vá
lasztó képessége nincs. A v. n. három példányban 
készül. 

Választójelek, ált. minden Írásjel, mely mondatok 
v. mondattagok elválasztására szolgál, mint: a pont, 
vessző, pontosvessző, kettős pont stb. L. trema. 

Választóképesség, activ és passiv; a c t i v V. a 
választói jog vagyis az, hogy vki az illető testü
letben szavazatjogot (1. e.) gyakorolhat: p a s s i v v. 
az, mely szerint a szavazatjogot élvező a szavazás 
által betöltendő állásra meg is választható. A kinek 
activ v.-e nincs, annak passiv v.-e sem lehet. Az 
activ és passiv v. nem mindig esik össze. Nálunk 
politikai választásokban a választó mindig választ
ható is. Ellenben külföldön számos állás betöltésénél 
a passiv v. k. más feltételekhez (magasabb életkor, 
nagyobb adó stb.) van kötve, mint az activ. 

Választó-törvény, 1. szavazatjog, képviselő, kép
viselő v. és község. 

Választott bíróság, akkor működik, mikor a felek 
kölcsönösen Írásbeli szerződésben abban egyeznek 
meg, hogy bizonyos előre meghatározott ügyeikben 
nem a rendes, hanem v. b.-hoz fordulnak, melynek 
tagjait ők maguk választják meg. Ha e birák sze
mélyére nézve nem tudnak megegyezni, mindegyik 
fél négy tagot jelöl meg; kettőt ezek közül az ellen
fél visszavethet, ezen négy bíró választja az elnököt, 
de ha 15 nap alatt meg nem alakul, a v. b.-i szer
ződés hatályát veszti. Az eljárás más megállapodás 
híján jegyzőkönyvi; kézbesítések, tanúkihallgatások, 
szemlék az illetékes rendes bíróság utján történnek. 
A v. b. végzései ellen folyamodásnak épen nem, fe-
lebbezésnek pedig csupán semmiségi okokból van 
helye. Az eljárás befejeztével az összes iratok a 
rendes bírósághoz tétetnek át, ahol a végrehajtás is 
kérendő. Külön van szabályozva a budapesti áru-
és értéktőzsde és a vidéki termény- és gabona-csar
nokok választott bírósága tőzsde- és kereskedelmi 
ügyekben.L. Rendtartás495 — 513. (novella 74—79.) 
§§ és az 1881: LIX. t.-cz. 93—100. §§. A régi jogban 
1. fogott birák. 

Választóvíz, 1. salétromsav. 
Válaszút, 1. válut. 
Válaszút, község Kolozs m., 1316 lak. 
Válaszúti comoedia, más néven D e b r e c z e n i 

d i s p u t a , XVI. szdbeli polemikus drámai mű,melyet 
Erdélyben, Válaszúton elő is adtak.Tárgya egy nagy 
hitvita, melyet állítólag 1567. Debreczenben János 
Zsigmond rendeletéből tartottak kálvinista és unitá
rius hittudósok. A mű unitárius szellemben készült 
s főleg Melius Juhász Pétert, az unitarismus leghe
vesebb ellenségét, gúnyolja. Jakab Elek fedezte fel s 
tette közzé a Koszorú 1879. évfolyamában. 

Valbert G y ö r g y , Cherbuliez Viktor (1. e.) álneve. 
Valczer (ném. Walzer), keringő (1. e.). 
Valdai, hegység Oroszországban, Pétervár és 

Moszkva közt; a Kaspi tó és a Keleti tenger közt 
vízválasztó, legmagasabb csúcsa a Popova Gora 351 
m., benne ered a Volga, Dnjepr és a Duna. Déli lej
tőjének neve V o l c h o n s z k i erdő. 

Valdemár, dán herczeg, IX. Keresztély király leg
ifjabb gyermeke, szül. 1858. okt. 27. ; tengerész 

kapitány: 1885. okt. 22. vette nőül M á r i a orleansi 
herczegnőt, a chartresi herczeg leányát (szül. 1865. 
jan. 13.) ; három fia van. A bolgár szobranye Batten-
berg Sándor lemondása után V. herczeget választotta 
fejedelemmé, ki azonban sógora, III. Sándor czár 
kívánságához képest visszautasította a választást. 

Valdenziek (valdéziek), középkori keresztény fele
kezet, mely Valdez Péter franczia (lyoni) kereskedőre 
vezeti vissza eredetét. Valdez 1170. vagyonát a sze
gényeknek adományozta s híveivel, az evangéliumot 
hirdetve, járta be a vidéket. A.hivek száma szapo
rodott Dél-Franczia- és Olaszországban: a papsággal 
összeütközések támadtak s III. Lucius pápa egy
házi átok alá vetette az uj felekezetet, de azért az 
nagyban terjedt még Csehországban is; főfészke 
azonban a cotti Alpesek déli völgyei voltak. IV. 
Sixtus 1477. keresztes háborút hirdetett ellenök, 1532. 
a reformatióhoz csatlakoztak. De később francziák 
és piemontiak szörnyű mészárlásokat vittek köz
tük véghez. Kis számmal most is vannak Olasz
országban. 
Valdepenas (-penjá), vörös boráról híres város 

Ciudad Reál spanyol tartomán3'ban. 14.000 lak. 
Valdez Péter, 1. valdenziek. 
Vale, község Szeben m., 1232 lak. 
Vale (lat.), élj boldogul ; valedkálni, bucsut mon

dani ; valedicíio, búcsúbeszéd. 
Valea Vinuluj, két fürdő gyógyforrásai, az egyik 

Máramaros m.. Közép-Vissó, a másik Besztercze-
Xaszód m., Nagy-Ilva községhez tartozik. 

Vale Bolvasnicza. község Krassó-Szörény m. 
1130 lak. 
Valenca (V. do Minho), erős vár Minho portugál 

tartományban Tuy spanyol vár átellenében, 2808 lak. 
Valence (-ánsz), Dróme franczia departement fő

helye, a Rhone m., 24.500 lak. Azelőtt egyetem, könyv
tár, múzeum. 

Valencia, 1) spanyol királyság a Földközi tenger 
m., ter. 22.876 km-. 1,458.750 lak., tartományai : V. 
(ter. 10.751 km2, 733.978 lak.), Alicante.Castillon. Fő
helye V. a Guadalaviar m., a Földközi tenger köze
lében, 171.500 lak. Egyetem (1502 óta), érsekség, 
székesegyház. Élénk ipar (dohány-, selyempapir) és 
kereskedelem. — 2) Casabobo venezuelai állam fővá
rosa a V. tó (Tacariqua) m., 39.000 lak. 

Valenciennes (valanszjen), város Nord franczia 
departementben a Selde m., 21.000 lak. Erős vár, kő
szénbányászat és csipkegyártás. 

Valentinianus, római császár. 1) I. V. F l a v i u s , 
pannóniai származású, 364. Xikaeaban a hadsereg 
Jovianus helyett trónra emelte : Milano volt szék
helye, csak a birodalom nyugati részében uralkodott, 
a keleti részt fivérének, Valensnek adta ; t 375. nov. 
17. a quadok elleni hadjáratában. — 2) II. V., az 
előbbi 2. fia, bátyja, Gratianus, 375. a nyugati rész 
felett társuralkodóvá tette, 388. Theodosius meg
védte Maximus trónkövetelő ellen, 392. a frank 
Arbogast meggyilkolta. — 3) III. V., Constantiusnak, 
Honorius vezérének, és Piacidiának fia, 425. II. Theodo
sius a nyugati rész felett uralkodóvá tette, 455. Petro-
nius Maximus meggyilkolta. 

Valentiny J á n o s , festő, szül. 1842 jan. 1. Nagy-
Lakon, Csanád m. Baján tanult, Aradon kezdett 
arczképet festeni, később Pestre jött s itt genre-ké-
peket is festett, azután Nádasd-Ladányon gróf Ná-
dasdy Ferencz rajztanitója. 1865. Parisba ment s ott 
3 évet töltött, 1873. Münchenbe s onnan Olaszország
ban tett tanulmányutat. Azóta számos arcz-, táj- és 
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genreképet festett, az utóbbiakat főleg a czigány-
életből 

Valéria f ő h e r c z e g n ő , 1. Mária Valéria. 
Valéria, trag. Szigligeti E. (1873. Teleki-jut). 
Valeriána, gyökönke, 1. e. 
Valeriansav (baldriansav), a macska gyökönké

ben, delfinolajban, lábizzadtságban levő sav ; az 
amylalkohol élenyülése által jő létre ; színtelen, erős 
szagú, alkohollal vegyíthető folyadék, fajsúlya 
0'75, 175°-nál forr, színtelen és szag nélküli sókat 
alkot, melyeket a gyógyászatban használnak. A v. 
aethylaether és v. amylaether gyümölesszagu és gyü
mölcsszesz-gyártásnál használják. 

Valerianus Publius Licinius, római császár 
253—260. a légiók Raetiában trónra emelték, 254. 
Gallienus fiát társuralkodóvá tette, 260. Sapores 
perzsa király fogságába jutott, hol meg is halt. 

Valerien, Mont-V. (1. e ) . 
Valerius Flaocus Gajus , római költő, paduai, 

Quintilianus kortársa ; f 89. Kr. u. Az »Argonau-
tica« ez. befejezetlen eposzt irta. 

Valerius Maximus, római történetíró, sz. a Kr. u. 
I. szdban. Műve: »Factorum dictorumque memora-
bilium libri IX.« Tiberius császárnak van ajánlva; 
történeti adomák gyűjteménye. 
Vales (spany.), az Amerikából behozott ezüst alap

ján régebben Spanyolországban kibocsátott utal
ványok. 

Valet (francz., -lé), szolga, inas; a kártyában: alsó. 
Valeur (francz., -őr) érték, értékpapír; v. mor t e , 

oly értékpapír, mely ritkán jő forgalomba. 
Valeus F l a v i u s , római császár, szül. 326 Ciba-

laeban, Pannoniában, 364. fivérének, I. Valentinusnak 
•uralkodótársa; a keleti birodalom jutott neki, hová 
(Moesiába) 369. a hunok által szorongatott nyűg. 
gótokat befogadta. Utóbb ezek fellázadtak ellene s 
a velők való harezban V. 378. aug. 9. a mai Dri-
nápolynál elesett. 

Válfaj, varietas, a faj keretében fellépő, jelenté
kenyebb s az utódokra is átszálló változások alap
ján felállított rendszertani elnevezés. A válfaj lehet 
természetes földrajzi alappal biró v. mesterséges 
u, n. culturrassz.Av.-okon beiül megkülönböztetnek 
egyéni v á l t o z a t o t (variatio, 1. e.). 

Vali, Törökországban tartomány, vilajet, kor
mányzója. 

Vali, 1) Béla, iró, szül. 1858. máj. 3. Szabadkán: 
bölcsészettudor, közokt.-ügyi min. fogalmazó, 1877 
óta nagyban foglalkozik színészeti tanulmányok
kal. A »Magyar Színészet Tört.« művével 1886. 
100 aranyos pályadijat nyert; azóta számos ily 
tárgyú dolgozata jelent meg. 0 hozta haza Vas 
Gereben hamvait Bécsből s adta ki összegyűjtve mű
veit életrajzzal, 1892. mint a kormány képviselője 
a bécsi szinészeti kiállításon a magyar osztályt 
rendezte. Szigligeti Ede életrajzán dolgozik. — 
2) Ernő , orvos és iró, szül. 1862. Szabadkán. Több 
orr- és fültani tanulmányt s Szerbia közegészségi 
állapotárói munkát irt; — 3) Irén, színésznő, szül. 
1871. Szántován, Molnár György tanítványa; salon-
szerepekben tümk ki. 
Validé (arab = anya), a szultán anyja, előbb 

rendesen háremhölgy, aki a szultána rangját csak 
akkor kapja, ha fia trónra kerül. 

Validus (lat.), erős, erőteljes, hatalmas, jogérvé
nyes; v . - i t a s , jogérvényesség; v . - á l n i , vmit jog
érvényessé tenni. 

Valisseló, község Modrus Fiume m., 1170 lak. 

Valjevo, város 5967 lak. Szerbia v.-i kerületében 
(ter. 2907 km2, 114.517 lak.) a Kolubara m. 

Valkai A n d r á s , régi magyar verselő, sz. Kalota
szegen a XVI. szd második negyedében, több verses 
krónikát irt, köztük Bánk bánról (!. B. a költészet
ben) és Hunyadi Jánosról. 

Valkány, község Torontál m., 4260 lak. 
Valkay B e r t a l a n , curiai biró, sz. 1839. szept. 5. 

Duna-Egyházán, 1867. pestmegyei esküdt, 1869. al-
szolgabiró, 1872. dunavecsei járásbiró, 1881. pesti 
táblai, 1890. curiai kisegítő, 1892. rendes biró. 

Valkó, község, Pest m., 1884 lak. 
Valkyrok, 1. Walkürök. 
Váll, humerus, a lapoczkacsont, kulcscsont és fel

karcsont találkozásának tája. 
Válla, község Mosony m., 1239 lak. 
Válla L a u r e n t i u s , humanista,sz. 1407.Rómában, 

f u. o. 1457. aug. 1. mint pápai titkár. »De dona-
tione Constantini Magni« művével keltett figyelmet. 

Valladolid (valja-), spanyol tartomány Ó-Kastiliá-
ban, terűt. 7569 km2, 267.298 lak. Főhelye V. a 
Pisuerga m., 62.000 lak. Egyetem (1346 óta), érsek
ség, azelőtt királyi székhely, székesegyház; ipar. 
Itt t 1506. Columbus. 

Vállaj, község Szatmár m., 1960 lak. 
Vállalat (vállalkozás), vmely jószágnak, építmény

nek a forgalom számára saját koczkázat mellett való 
előállítása. 

Vállalkozó, a vállalat berendezője, vezetője, kinek 
az előállított jószágokon kizárólagos joga van és 
jövedelme a saját gazdaságában fogyasztott v. az 
általa elárusított termeivény értékében rejlik. 

Vállalkozói nyereség, a vállalati jövedelem azon 
része, mely a tőke-, munka- és telekjövedelmi össze
gek levonása után megmarad és a vállalkozó kocz-
kázatának és a termelési tényezőknek az üzleti 
czélra való egyesítésének dija; a v. ny. szerződésileg 
biztosított v. kikötött sohasem lehet. 

Vállalkozói veszteség, a vállalkozói nyereség 
(1. e.) ellentéte, a vállalkozó vagyonában szenvedett 
kisebbedés, csorbulás. 

Vallás, religio, azon viszony, melyben az ember 
az érzékfelettiekhez, kül. az istenséghez van, mely 
viszony az utóbbi iránti szent félelemben, de egyút
tal bizalomban is nyilvánul. A v.-os érzület eredete 
kétségkívül a természet titokzatos erőitői való füg
gés érzetére vezetendő vissza. A magyar nyelv kü
lönbséget tesz a v. és a h i t közt; az előbbi azon 
szabályok összegét jelenti, melyek szerint az ember 
istenhez való viszonyát, életét és cselekedeteit be
rendezi (gyakorlati v.), míg az e l m é l e t i v., azaz 
h i t az embernek az istenhez való viszon3'át s az 
ebből folyó szabályokat figyelmen kivül hagyja s 
csupán az isten megismerésére törekszik. Megkülön
böztetünk t e r m é s z e t i v.-okat, melyek az istenség
ről való képzetet a természet s az emberi élet szem
léletéből merítik s melyeknél végelemzésben a ter
mészet erői képezik a tisztelet tárgyát; továbbá 
k i n y i l a t k o z t a t o t t v. t e r m é s z e t f e l e t t i (posi-
tiv) v.-okat, melyek isten ismeretét természetfeletti 
isteni kinyilatkoztatásra alapítják, mint a zsidó, a 
mohammedán és a keresztény v.-ok. * 

Vállas Anta l , iró, szül. 1809. május 18. Pesten; 
előbb piarista, később jogot és bölcsészetet hallga
tott, 1848. egyetemi tanár, 1850. a német kormány 
eimozditotta, mire 1851. Amerikába költözött ;,ref. 
vallásra tért s mint ev. pap f 1869. jul. 20. New-
Orleansban. Igen sok oldalú iró; irt csillagászati, 
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számtani, gazdasági, fordított földrajzi stb. munká
kat, kiadott térkép-gyűjteményt, 1848 elején megin
dította a » Nemzeti Encyclopaedia« ismerettárt, mely
ből azonban csak 7 füzet jelent meg, mert a szabad-
ságharcz viharai megakadályozták folytatását. 

Vallásalap, 1. vallás- és tanulmányi alap. 
Vallásbölcsészet, a bölcsészet azon ága, mely a 

vallást az emberi szellem egyéb irányú működései
vel való összefüggésében tárgyalja. Főczélja a val
lásos eszmék (isten, halhatatlanság és erkölcsi sza
badság) keletkezését és kifejlődését megvilágítani. 
Kiválóbb művelői: Kant, Schelling, Hegel, Feuer-
fcach Lajos stb. L. Szász Domokos, A vallásos esz
mék története 2. kiadás, Kolozsvár, 1889. 

Vallás elleni kihágások, 1. vallásháboritás. 
Vallás-értekezletek v. h i t v i t á k , a XVI. és XVII. 

szdban tartott ünnepélyes beszélgetések a különböző 
felekezetek theologusai közt a szakadások megszün
tetése czéljából. Többnyire egészen eredménytelenek 
maradtak. Ismertebbek: a lipcsei 1519., a marburgi 
1529., a regensburgi 1541., thorni 1645. stb. Ha
zánkban Nagyváradon, Gyulafehérváron, Debreczen-
ben stb. voltak ily hitviták. 

Vallás- és közoktatásügyi minisztérium, m. kir., 
az !84S. évi IV. t.-cz. alapján szerveztetett, alája 
tartoznak az összes közokt. intézetek, némely szak
iskolák (erdészeti, gazdasági stb.) kivételével, to 
vábbá a művészetek a színészet kivételével, mely a 
belügymin.-hoz tartozik. 10 ügyosztálya van, köz
tük 2 vallásügyekre, 2 pedig a közalapítványokra. 
Némely európai államban a vallásügy az igazság
ügy- v. belügymin. alá tartozik, igy Olasz- és Fran-
cziaországban. Nálunk 1893. költségvetése 7.8 mill. 
frt. amihez nyugdijak, átmeneti kiadások és beruhá
zások czimén még körülbelül 3 millió frt járul; ez 
azonban ez csak az állami költségvetés, amely tehát 
az iskoláknak csak kisebb részét foglalja magában. 
V. és k. m.-ek voltak nálunk eddig a következők: 
br. Eötvös József (1848.), Horváth Mihály (1849.), 
br. Eötvös József (1867.), Pauler Tivadar (1871.), 
Trefort Ágoston (1872.), gr. Csáky Albin (1888.). 

Vallás- és tanulmányi alap, keletkezése a múlt 
századba esik. 1733. III. Károly király pénztárt ala
pított a kath. egyház költségeinek fedezésére, ehhez 
járult 1786. némely feloszlatott szerzetek vagyona, 
a főpapoktól egész 1848-ig fizetett évi adományok, 
és később jelentékeny összeg az úrbéri váltságból. 
Ez a v. a. Ellenben a t. a. 1782. keletkezett az eltö
rült jezsuita szerzet vagyonából, melyhez később 
még más alapítványok járultak. Jelenleg a két alap 
vagyona körülbelül 35 millió frt, a melyben a t. a. 
mintegy 9 milliót tesz ki. A v. a. rendeltetése: épít
kezés, papneveldék fentartása és egyéb egyházi 
czélok; a t. a.-ból iskolákat tartanak fenn (jogaka
démiát, képezdét, legnagyobb számmal gymn.-ot). 
A t. a. iskoláiban csak kath. tanárok alkalmazhatók. 
Az ilyen iskolák neve kir. kath. Az alapok jövedel
méhez csatoltatik a főpapi székek intercalarisa (1. e.) 
is . A v. és t. a. a vall. és közokt. min. tárczája alá 
tartozik, de 1880 óta 18 tagból álló felügyelő bi
zottság is működik, mely királyi kinevezéssel 3 évre 
kapja megbízását. Világi elnöke S z l á v y József 
koronaőr, társelnöke mindig a herczegprimás. 

Vallásfelekezet, 1. felekezet. 
Vallásháboritás, turbatio sacrorum, a törvénye

sen elismert vallások gyakorlatának háboritása, az 
arra rendelt tárgyak, helyiségek megtámadása. Leg
súlyosabb az egyházsértés (violatio eccksiae), mely 

az egyház erőszakos megtámadásában, abba való 
betörésben áll. Büntetőtörvényünk a v.-nak megfe
lelő cselekedeteket a v a l l á s és ennek s z a b a d 
g y a k o r l a t a e l l en i b ü n t e t t e k é s v é t s é g e k 
a l a t t i smer i . Btk. 190—192. §§. 

Vallásos költészet, azon költői művek összeséget 
melyekben vallásos érzelmek v. a vallás köréből veti 
tárgyak vannak feldolgozva. Lehetnek lyrai, epika, 
v. drámai művek. A v. k. egy részét alkotja az 
e g y h á z i költészet, melynek termékei arra vannak 
szánva, hogy a hivők az istentisztelet alkalmával 
énekeljék. L. Kőrösy László, vallásos költészetünk, 
Esztergom, 1874. 

Vallásosság, religiositas, a vallásos érzület, mely 
az ember lelkében lakik és melyből kifolyólag tettein
ket a vallási törvények szerint irányítjuk. Ellentéte a 
v a l l á s t a l a n s á g , mely az isten és ember közti 
viszony meghatározhatlanságaból kiindulva, a val
lási törvényeket nem ismeri el illetékeseknek az em
beri cselekedetek elbírálására. Különbözik tőle a 
f e l e k e z e t n é l k ü l i s é g , mely a vallási alapigazsá
gok érvényét elismeri, de mivel azokat egy vallás
felekezetben sem látja az ő felfogásának megfelelően 
kifejtve és alkalmazva, azért mindegyik felekezettől 
idegennek tekinti magát. 
Vallásszabadság, legtágabb értelemben azt jelenti, 

hogy a vallásügy az államtól el van választva és 
az egyén magánügye, melyért csak lelkiismeretének 
felel; szorosabb értelemben pedig azt, hogy a pol
gári és politikai jogok élvezése a vallástól független 
és a vallásfelekezetek a törvény előtt egyenlő elbá
násban részesülnek, egymással szemben pedig vi
szonosságot élveznek. Nálunk a v. ez utóbbi érte
lemben van kimondva, de csakis a bevett vallásfe
lekezetekre nézve. Ezek között a viszonyt az 1848 : 
XX. t.-cz., a zsidókra nézve az 1867 : XVII. t.-cz. sza
bályozza, az utóbbiakat vallásuk szabad gyakor
latában védi az állam, de viszonosságot a többi bevett 
vallásfelekezettel szemben nem ad nekik. Ezt akarják 
a zsidó vallás receptiójával megszüntetni. 
Vallástan, 1. hittan. 
Vallástörténelem, különböző vallásoknak történeti 

tárgyalása, a természeti vallások legelső és legdur
vább fokaitól a ma uralkodó vallásos nézetekig. 
Vallástudomány, ö s s z e h a s o n l í t ó , a vallások 

keletkezéséről szóló tudomány; legkiválóbb művelője 
Mül le r Miksa. 

Vallatás, a gyanúsítottnak és a tanuknak a régi 
bünperben szokásos kihallgatása ; abban állott, hogy 
a vizsgáló közegek feltevése szerint az igazságot 
eltitkolókat és tagadókat kényszereszközökkel szorí
tották vallomásra. L. kínpad. 

Vállbojt, é p a u l e t t e (epolett), eredetileg a vérte
zetnek a vállak védelmére szolgáló részei; most 
katonai és polgári egyenruhák vállrészein diszül 
alkalmazott bojtok. 
Vállkendő, humerale, fehér gyolcsból készült kendő, 

melylyel a kath. pap istentisztelet alkalmával vállát 
befedi. 

Vállkő, 1. bolt; v á l l s í k , az a sík, mely a boltozat 
egyik v. mind a két átellenes kezdőpontján átmegy. 

Vallonok, a francziákkal rokon, román-faju nép, 
mely Francziaország é. tengerpartját, Belgium egy 
részét, a d.-i Brabantot és Poroszország rajnai vidékét 
lakja. Eredetüket a római elemekkel vegyült gall ős
lakosságtól veszik; nyelvük a franczia nyelv egy 
szóiárása kelta és alnémet elemekkel sürün vegyítve. 
A belga bevándorlókkal (1. e.) együtt számosan jöt-
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tek be hazánkba, a hol az o l a s z o k k a l (1. e.) egy 
fajnak tekintettek, ugy hogy az O l a s z i helynevek 
nagy re'sze nem olasz, hanem vallon letelepülőktől 
származik. A XVI —XVII. szdban mint a császá'-i 
seregek leghasználhatóbb katonái szerepeltek hazánk 
történetében. Számuk Belgiumban most is meghaladja 
a 21/* milliót. 

Valmy (válmi), helység 450 lak. Marne franczia 
departementben; 1792. szept. 20. itt verték meg a 
franczia forradalmi hadak a betörő porosz sereget; 
vezérök Kellermann volt, kinek később I. Napóleon 
V. herczege czimet adományozott. A csatatéren em
lékoszlop. 

Való, minden létező tárgy, tényleges esemény, tü
nemény és igazság, melyet az emberi viszonyok és 
a természet elénk tárnak. L. reális. 

Valóelviség, realismus (1. e.). 
Válogatók, múlt századbeli Íróink egy csoportja, 

melyhez Verseghy Ferencz, Bacsányi János,«Szentjóbi 
Szabó László és Dayka Gábor tartoztak, kik nem 
csatlakoztak kizárólag egy uralkodó irányhoz sem, 
hanem válogattak a különböző költői iskolák kísér
leteiből: epistoláik és elégiáik a francziások, ódáik 
a deákosok modorában készültek, szatirikus és naiv 
verses beszélyeik teljesen magyarosok, dalaikon pedig 
német hatás érzik. L. Haraszti Gyula, költészetünk 
uj népies iránya. Bpest, 1878. 

Valois (-loa), franczia uralkodó család; III. Fülöp 
franczia király 1285. V. grófságot (ma Seine és 
Aisne dep. része) fiának, Károlynak adományozta, 
ki a V. nevet felvéve az uralkodó-ház V.-ágát ala
pította, mely 1328 — 1589. ült a franczia trónon. 
Ekkor kihalt s a korona a Bourbon-ágra szállt. 
Valonea, a Dél-Európában, Kis-Ázsiában és Syriá-

ban tenyésző quercus aegilops és valonia camala 
3—5 cm. átmérőjű g}'ümölcs-csészéje, melyet a gyü
mölcsről erjesztés utján választanak le; van benne 
45°/o csersav; megőrölt lisztjét gyakran makkporral 
keverik, mi által csersavtartalma 19—27°/0-ra sü-
lyed; cserzésre és festésre használják. 

Válóper, a házassági kötelék felbontását czélzó 
peres eljárás. Régebben hazánkban az egyházi bíró
ságok hatáskörébe tartozott, de ma csupán a római 
és gör. katholikusok válópereiben dönt az egyházi 
bíróság, itt is csupán a házassági kötelék fel v. fel 
nem bontása felett. Minden egyéb kérdésben azon 
törvényszék dönt, melynek területén a házasfelek 
utoljára laktak. Nem kath. vallásfelekezeteknél az 
illetékes lelkész csupán három békéltetési kísérletet 
tesz és erről bizonyítványt ad, különben az illetékes 
tvszék határoz. Vegyes házassági v.-ek alperes ille
tékes egyházi bírósága előtt inditandók meg, ez 
azután átteszi felperes bíróságához. A v.-en hozott 
elsőbirósági ítéletet hivatalból terjesztik egész a leg
felső fórumig. 

Valor (lat.), érték, érczpénz nemesfém-tartalma. 
Valossin, kaucsukkal itatott spanyolnád, a halhéj 

(halcsont) helyett használják. 
Valós szám, minden egész, tört v. irrationalis, 

positiv és negatív szám. 
Valószerűség, realitás, a mi a valónak, tényleg 

létezőnek benyomását teszi. 
Valószínűség, 1) közönséges ért. akkor forog fenn, 

ha az okok, melyek vmely feltevés mellett szólnak, 
nem elegendők ugyan a helyesség bebizonyítására, 
de mégis túlsúlyban vannak az ellenokok felett. 
A széptanban v. a műalkotások, kül. a költői művek 
azon kelléke, hogy azt, a mit bennök a szerző mint 

megtörténtet állit szemünk elé, az általa felvett körül
mények és feltételek közt csakugyan lehetségesnek és 
valósággal megtörténhetőnek fogadjuk el; — 2) szám
tani ért., 1. valószínűségi számítás. 

Valószínűségi számítás, vmely esemény valószínű 
bekövetkezésének kiszámítása mindazon egyenlően 
lehető esetekből, melyek erre kedvezők és nem ked
vezők; m a t h e m a t i k a i v a l ó s z í n ű s é g , a kedvező 
esetek számának viszonya az összes egyenlően lehető 
esetek számához; a b s o l u t v.. az, mely egy esemény 
bekövetkezésére, r e l a t í v v, mely két határozott 
esemény összehasonlítására vonatkozik (pl. 2 kocz-
kával egy dobásra inkább 10-et, mint 7-et dobni); 
ö s s z e t e t t v. az, ha vmely esemény valószínűsége 
több egyszerű valószínűség kiszámításán alapszik. 
A v. sz. szerint történik az életbiztosítási táblázat 
kiszámítása, vmint ennek része a l e g k i s e b b négy 
ze tek m ó d s z e r e , mely a megfigyeléseknél elköve
tett hibák valószínű értékeit kiszámítja. 

Valparaiso (-iszo), chilei tartomány, területe 
4297 km2, 215.940 lak. Főhelye V. a v.-i öböl m., 
105 000 lak. Egész Nyugot-Amerika tengerpartjának 
egyik legfontosabb kikötője. Nagy hajóforgalom. 
Élénk kereskedelem. 

Valpó (Valpovo), község Verőqze m., 4755 lak. 
A régi V. vmegyének volt székhelye; vára helyén 
ui kastéh- épült. 
Válság, a színmű szerkezetében a cselekvény ma

gaslata (5 felvonásos tragédiákban a 3-ik felvonás
ban), melyen az összeütközés a legélesebbé vált; a 
hős oly cselekedetet visz végbe, mely sorsát eldönti 
s maga után \-onja a s o r s f o r d u l a t o t (peripetia). 

Válság, kr is is ,gazdasági ért. a termelés, fogyasz
tás v. forgalom körében előforduló nagyobb mérvű 
zavar, mely azt a rendes kerékvágásból kizökkenti, 
ugy hogy a szükséglet és az annak csillapítására 
szolgáló eszközök többé nincsenek egymással össz
hangban. A szerint a hol a v. keletkezik, van ter
melési, fogyasztási, gazdasági, ipar-, kereskedelmi, 
pénz- és hitelválság. L. Pólya, Gazdasági válságok. 

Val-Sugana, a Brenta folyó 50 km. hosszú völgye 
Tirolban az olasz határig; főhelyei Borgo, Tergine, 
Levico, itt van Roncegno fürdő is, továbbá a caldo-
nazzoi és levicoi tó; selyemtenyésztés. 

Váltakozó áram, galvanikus v. inductiós áram, 
mennél váltakozva positiv és negatív áram követke
zik egymásra (1. elektromos gépek). 

Váltakozó rendszer, a népiskolai tanításnál az 
osztályrendszer (1. e.) ellentéte. 

Valtellina (Tellina-völgy), vörös boráról hires, 
termékeny vidék Sondrio olasz tartományban, az 
Adda szeli át, a Splügen és a Stilfsi nyereg hágói
hoz az ut rajta vonul el, mi hadászati szempontból 
fontossá teszi. 
Váltó (francz. lettre de change, ang. bili of 

exchange, ol. letterio di cambio, német Wechsel), 
törvényileg meghatározott ismertető jelekkel ellá
tott okirat; kibocsátója magát váltójogilag kötelezi 
arra, hogy meghatározott pénzösszeget a lejárat 
napján a v. jogos tulajdonosának megfizeti v. pedig 
a fizetéssel egy harmadik személyt biz meg; előbjoi 
esetben s a j á t v á l t ó (1. e.), utóbbiban intézvény. 
A fizetésre kötelezett egyén az intézvényezett, az 
pedig, kit az illető összeg megillet, az intézvényes 
v. ennek jogutóda. A kibocsátó jogilag a váltó
adós, az intézvényes pedig a váltóhitelező, ki tulaj
donjogát a váltó hátára irt f o r g a t m á n y (!. e.) 
által másra ruházhatja át: ezzel forgatóvá lesz. az uj 
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váltótulajdonos viszont forgatmányos, ki a váltó to
vábbításával ismét forgatóvá lesz. Az intézvényezett 
el fogadó vá lesz,ha a váltóra nevét (v. még elfoga
dási nyilatkozatot is) jegyzi, a mivel kötelezi ma
gát, hogy a váltó összegét a lejárat napján meg
fizeti. A váltótulajdonos bemutathatja az intézve-
nyezettnek a váltót fizetés végett; ha ez az elfoga
dást megtagadja, el nem f o g a d á s miatt ó v á s t 
emelhet. Az óvás birói v. közjegyzői okirat, mely a 
váltó bemutatását és az elfogadás v. esetleg a fize
tés megtagadását (nem fizetés miatt emelt óvás) 
megállapítja és a bemutatónak a váltójogilag meg
állapított visszkereseti jogot biztosítja a kibocsátó 
és az összes forgatók irányában, ha az óvás a tör
vényben meghatározott időponton belül (a lejárat 
után legkésőbb a második munkanapon) emeltetett. 
Az elfogadó elleni visszkereseti jog biztosítására 
óvatolás szükségtelen. A váltóösszeg fizetési ideje 
(a váltó lejárata) lehet a kibocsátástól (kelettől) 
számított bizonyos idő múlva, az intézvényezettnek 
való bemutatásakor és az után bizonyos idő múlva 
(látra v. lát után), vmely meghatározott napon v. 
vmely vásári napon. A fizetést a lejárat napján déli 
12 óráig kell eszközölni. A váltó fizetési helye rend
szerint az intézvényezett lakóhelye; ha a fizetés 
más helyen történik, a v.-nak t e l e p i t v é n y a neve. 
A v. forgatója a váltóra jegyezhet vmely, a fizetési 
helyen lakó személyt (szükségbeli intézvényezett), 
hogy azon esetben, ha a v.-t az intézvényes nem 
váltaná be, ennek mutattassák be a v. fizetés végett. 
A szükségbeli intézvényezett a v.-t az azon előfor
duló czégek v. azok egyike iránti tekintetből óvás 
mellett beváltja. A magyar váltójog szerint az ide
gen váltó (intézvény) kellékei: 1) a szövegben e 
szó v á l t ó , 2) a váltóösszeg, 3) az intézvényes neve, 
4) a v. fizetési ideje, 5) a kibocsátó aláírása, 6) az 
intézvényezett megnevezése, 7) a fizetés helye, 
8) a kibocsátás éve, hónapja és napja. A v. először 
a XII. szdban került a florenczi és felső-olaszországi 
vásárokon forgalomba, hogy a külföldi vásárláto
gató bevételét saját országa pénzére váltsák be. 
Különböző országokból gyülekeztek össze a pénz
váltók, kik készpénz ellen a vásárlátogatónak az 
illető lakóhelyén levő kereskedőre intézett váltót 
adtak át és annak meg nem fizetése esetén saját 
magukat kötelezték a fizetésre. A XIV. szdban 
Olaszországban a váltó-forgalom már általánosan 
elterjedt. 

Váltó, vasúti berendezés, 1. kitérő; v. őr, vasúti 
őr, ki a v.-t állítja. 

Váltóalkusz (váltóügynök), kereskedelmi ügynök, 
ki leszámitalandó váltókat közvetít a váltólulajdo-
nos és a pénzintézet közt; a v. közvetítési dija 
nálunk szokványszerüleg '/íoVoo. 

Váltóárfolyam, a külföldön fizetendő és az illető 
ország pénzrendszerére szóló váltó ára; nálunk a 
külföldi v. látra szól, azaz oly váltókra vonatkozik, 
mely bemutatás alkalmával azonnal fizetendő. 

Váltóbélyeg, a váltóösszeg nagysága szerint fize
tendő bélyegilleték. Nálunk belföldön kibocsátott és 
legfelebb 6 hónap, ill. külföldön kibocsátott és leg-
feiebb 12 hónap múlva fizetendő váltó az első bé
lyegfokozat alá esik, azaz 1500 frtig minden 150 frt 
után 10 kr, 1500 frton túl pedig minden 1500 frt után 
1 frt fizetendő; minden más esetben a váltó a II. bé
lyegfokozat alá esik. A v. felülbélyegzés által érvény
telenítendő. 

Váltóbirálat, hitelintézeteknél a váltón előforduló 

személyek vagyoni viszonyainak megvizsgálása oly 
czélból, hogy a váltó jóságát megállapítsák. 

Váltóbiróság, azon bíróság, mely váltóügyekben 
való ítélkezésre illetékes. Hazánk törvénykezési 
rendtartása szerint v. minden törvényszék, kivéve a 
budapesti és pestvidéki kir. törvényszékek területét, 
a hol a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék 
illetékes a járásbíróságok elé nem tartozó kereske
delmi és minden váltóügyben. 

Váltóelévülés, a váltójogi kiváltság elvesztése, 
az által, hogy azt a törvényben meghatározott időn 
belül nem érvényesítették ; az elfogadó ellenében a 
váltóból eredő követelés a lejárat napjától számí
tott 3 év múlva évül el, a váltótulajdonosnak 
ill. a forgatónak visszkereseti joga a kibocsátó és 
az előtte levő forgatók ellenében 3, 6 v. 18 hónap 
múlva évül el (1. váltótörvény 85., 86. §§.) ; hivatalból 
a v.-t nem veszik figyelembe. 

Váltóeljárás, sommás, kivételesen rendes jegyző
könyvi eljárás, melyet akkor alkalmaznak, ha váltó
ból eredő követelést akarnak érvényesíteni. A váltó
per ellenében az adós csak oly kifogást hozhat fel, 
mely v. a váltójogból ered és okiratilag van igazolva, 
v. pedig olyant, melyet a mindenkori váltótulajdo
nos ellen érvényesíthet. 

Váltóforgatás, a váltó továbbadása forgatmány 
(1. e.) által. 

Váltogatás, bizonyos mozgási iránynak, működés
nek stb. határozott időközökben való megváltozta
tása és ismétlése alkalmas berendezés által. 

Váltógazdasági rendszer, 1. mezőgazdasági rend
szer. 

Váltógerenda, keresztbe fektetett gerenda, melybe 
oly gerendák végeit erősitik be, melyeket bármely 
okból (kémény, stb) a falra fektetni nem lehet, s igy 
kell kiváltani. 

Váltóhamisítás, a váltó kibocsátásánál más nevé
vel való visszaélés (hamis váltó) v. a valódi váltón 
eszközölt változtatás (hamisított váltó). A kinek 
hátrányára a v.-t elkövették, az a váltókötelezett
ségtől ment, de a váltón levő összes eredeti aláírások 
megtartják váltószerü hatásukat. 

Váltóintézvényezés, váltó kibocsátása. 
Váltójog, azon jogszabályok összesége, mely a 

váltóból folyó jogviszonyokat szabályozza. Nálunk 
az 1876: XXVII. t.-cz. 

Váltókémlet, a külföldre szóló váltóknak különféle 
tőzsdéken levő árjegyzésének a belföldi értékre való 
átszámítása oly czélból, hogy meghatározzák, hol 
legelőnyösebb a külföldi váltót venni v. eladni v. 
esetleg az árkülönbözetet kihasználni. 

Váltóképesség, személyi képesség váltóügyletből 
eredő váltójogok v. váltókötelezettség elvállalására. 
Az előbbi cselekvő, az utóbbi szenvedő v. Váltó
képes mindenki, ki kötelezettséggel járó szerződést 
jogérvényesen köthet. Kiskorúnak csak akkor van 
szenvedő v.-e, ha önállóan ipart űz (1872: VIII. t.-cz. 
II. §.). A nőnek, ha nagykorú is, az esetben, ha ön
álló ipart nem űz, szenvedő v.-e csak 24. életéve 
után van. Azon körülmény, hogy a váltón oly sze
mély vállalt kötelezettséget, ki nem szenvedő váltó
képes, a többiek által elvállalt kötelezettségekre be
folyást nem gyakorol. 

Váltókezesség, a váltóra, annak másolatára v. 
toldalékára vezetett nyilatkozat, melylyel az aláíró 
készpénzfizetési kötelezettséget vállal, ha azon sze
mély, kiért kezeskedik, kötelezettségének eleget nem 
tenne. A v., mely egyetemleges fizetési kötelezettség-
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gel jár, még akkor is érvényes, ha annak, kiért a 
v.-et elvállalták, nincs szenvedő váltóképessége. 

Váltóláz, malária, a protozoákhoz tartozó plas-
modium maláriáé által okozott fertőző betegség, 
melynél lázas időszakok lázmentesekkel váltakoznak. 
Többnyire rosszullét után Va — 3 órai rázó hideg, fej
fájás, száraz forróság, erre izzadás és álom áll be. 
Egy-két napi szünet után a roham ismétlődik. A v. 
különösen mocsaras tájakon, folyók torkolata men
tén lép fel, leginkább mint h a r m a d n a p o s v.,febris 
intermittens Uriiana, m i n d e n n a p o s , f. i. quotidi-
ana, v. n e g y e d n a p o s , / , quarlana. Melegebb vidé
keken (trópusok) a v. többnyire halálos lefolyású 
(m. perniciosa). Kezelés: erős chininadagok (4 gr. 
naponta) a lázmentes időszakban, arzénkészitmé-
nyek, légváltozás. A v. plasmodiuma behatol a ve-
res vérsejtekbe s azokat elpusztítván, ha hosszabb 
jdeig fennáll, az egyént nagyon elerőtleniti, ugy hogy 
némelykor gyógyíthatatlan senyv (cachexia mala-
rica) áll be. Mint utóbetegségek rendesen vérsze
génység és lépdaganat maradnak fenn. 

Váltóleszámítolás, 1. leszámítolás. 
Váltólovaglás, váltónyargalás (1. e.). 
Váltómásodlat, a kibocsátó és az esetleges forga

tók által aláirott, a váltó eredetijével teljesen meg
egyező, eredeti v. példány, mely azonban a szövegben 
mint másodlat (másodváltó, harmadváltó stb.) van 
jelezve. A v. használata kényelemből v. biztonság
ból történik. Ha a v.-ok egyikét beváltották, a többi 
példányok elvesztik hatályukat. 

Váltómásolat, a v. egyszerű szószerinti másolata, 
ellentétben a v á l t ó m á s o d l a t t a l (1. e.), melyen 
eredetiek az aláírások. A v.-on megjegyzendő, hogy 
meddig terjed az eredeti váltó másolata; forgatmá
nyozásra és esetleges részletfizetés nyugtatványozá-
sára használják. 

Váltónyargalás, többnyire hosszú lejáratú váltók 
kibocsátása az intézvényezettre a nélkül, hogy a ki
bocsátónak az intézvényezett irányában követelése 
volna, és az ily váltó tovább adása, hogy igy pénz
hez jusson. A v. egy neme a v á l t ó c s e r e , melynél 
két v. több czég több váltót bocsát ki olykép, hogy 
ugyanazon czég felváltva elfogadó, kibocsátó v. for-
gatmányozó gyanánt szerepel. 

Váltónyilatkozat, a váltóra vezetett névaláírás, 
melyből kötelezettségek és jogok származnak. 
A v.-nak, ha csak egyszerű keresztvonással történik 
névaláírás helyett, rendszerint nincs érvénye; a testi 
fogyatékosság miatt írni nem tudó kézvonása bírói
lag v. közjegyzőileg hitelesítve érvényes. 

Váltóóvás (óvás), a váltó el nem fogadását v. ki 
nem fizetését v. az intézvényezett vagyoni viszonyai 
bizonytalanságát megállapító okirat. 
Váltópénz, a köznapi használatra szánt kisebb 

pénzdarab, melyet ezüstből, nikkel-, bronz- v. rézből 
vernek, fémtartalma a folyópénznél kevesebb értékű; 
nálunk v. a '/», 1, 4, 10, 20 és 25 kros. 

Váltópiacz, kereskedelmi hely, melynek tőzsdéjén 
az idegen váltók árfolyamait rendszeresen jegyzik. 
Váltótörvény, 1, v.-jog és vtkönyv. 
Váltótörvénykönyv, az a rendszeres és kimerítő 

törvény, mely az anyagi váltójogot tartalmazza. 
Nálunk a codificalására irányuló törekvések 1779. 
kezdődtek, mikor a kir. curia megbízatott, hogy 
kimerítő kereskedelmi és v.-et készítsen; ez meg
történt s a munkálat 1791. jan. 9. az országgyűlés 
elé terjesztetett. Ez bizottsághoz utasította, mely 
jelentését 1795. terjesztette elő, de a javaslat a király | 

ismételt sürgetése daczára nem tárgyaltatott. 1827. 
uj bizottság küldetett ki javaslat készítésére, de ez 
sem vezetett sikerre. Végre az 1839—40. ország
gyűlésen ujabb bizottság Wildner Ignácz bécsi ügy
véd közreműködésével megtette javaslatait. így léte
sült a magyar v. (1840 : XV. t.-cz.). Hozzá Wildner 
maga irt tudományos magyarázatot, mely Jászay 
Pál fordításában 1841. magyarul is megjelent. Jelen
leg nálunk az 1876 : XXVÜ. t.-cz. (váltótörvény) szol
gál a váltójog alapjául. 

Váltóügylet, minden jogi következménynyel járó 
cselekvény, melyet váltóképes egyén váltó alakban, 
váltóra vonatkozólag eszközöl. A v. a váltó kibocsá
tásával veszi kezdetét. 
Váltóügynök, 1. váltóalkusz. 
Váltóürlap, kitöltendő nyomtatvány váltószöveg

gel; az állam váltóbélyeggel ellátott v.-ot árusit, a 
kényelem és a vállóbélyeg könnyebb leróhatása czél-
jából. 

Váltóüzlet, kereskedelmi vállalat, mely idegért 
pénznemek vásárlásával v. eladásával, esetleg kény
szerforgalommal biró országban fémpénz beváltásá
val fogalkozik. 

Változat, 1) variatio, a természetrajzban vmely 
egyes állat- v. növényfaj határain belül megállapít
ható csekélyebb eltérés a faji jellegtől, nagyobbára 
az élet külső körülményeinek közvetlen befolyása 
következtében; — 2) v a r i á n s (1. e.). 

Változó mennyiség, 1. állandó mennyiség. 
Váltság, váltságdíj , 1. vérdij. 
Valujev P é t e r A l e x a n d r o v i c s , orosz politikus, 

szül. 1817. Moszkvában; a közigazgatásban szol
gált, ismételve miniszter; regényt is irt. 
Válút, v. v á l a s z ú t , két- v. többfelé elágazó út;, 

átv. ért. kétes helyzet, midőn pl. életpályát kell vá
lasztani. 

Valuta (pénzérték), 1) az állam által törvényes 
fizetési eszköznek nyilvánított pénznem, mely egy
szersmind általános értékmérő is, és ha csak más 
megállapodás nem történt, az elvállalt fizetési köte
lezettség vele teljesítendő. Alapja lehet arany, ezüst 
v. más fém, v. esetleg mint péld. nálunk papírpénz,, 
eszerint van arany, ezüst, papir v. stb. Az egy
s z e r ű v. (v. arany, v. ezüst v.) csak egy fémből 
vert kuránspénzt ismer el, mely bármely összeg 
erejéig fizetéskép elfogadandó. K e t t ő s v. (bimetal-
lismus(l. e) az arany- és az ezüstpénzt elfogadja törvé
nyes fizetési eszköznek. Vannak államok, hol külön
böző ügyletek tekintetében különböző v. áll fenn 
(simultán, egyenközü v. paralell v.). Lehetséges, 
hogy vmely államban a tényleg uralkodó v. nem az, 
mely törvényileg és jogilag van megállapítva; ná
lunk most ezüst a törvényes, papir a tényleges v. 
A p a p i r v. ugy létesül, hogy kényszerárfolyam 
mellett túlságos sok papírpénzt (1. e) hoznak 
forgalomba és ezzel annak árfolyama a névér
ték alá esik; — 2) a kereskedelmi forgalomban v.. 
a váltó v. más értékpapír készpénz egyenértéke; — 
3) tőzsdei értelemben v. érczpénz és a külföldön 
aranyban fizetendő váltó. 

Valutaszabályozás (valutarendezés), azon állami 
intézkedések összesége, melyek czélja, hogy a tány-
szerárfolyammal biró papírpénzt ismét névértékére 
emeljék és azt érczpénz ellenében beválthatóvá te
gyék. Mivel nálunk a törvényes valuta az ezüstérték, 
v. alatt tulajdonképen a tényleges valutát tevő pa
pírpénz kényszerárfolyamának megszüntetése és az. 
ezüstértéknek mint törvényes fizetési eszköznek hely-
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reállitása lenne. De tekintve az ezüstár folytonos 
hullámzását és azon körülményt, hogy Európa majd
nem összes államában, Oroszországot kivéve, kül. 
pedig azokban, melyekkel élénk kereskedelmi össze
köttetésben vagyunk, az aranyvaluta van érvényben, 
a folytonos árfolyamhullámzások elkerülése czéljá-
ból a nálunk 1892-ben megindult v. az aranyvalután 
fog nyugodni. 

Valvasor J á n o s W e i c h a r d báró, történetíró, 
szül. 1641. Laibachban; két nagy munkát irt Karin-
thia történetéről, melyek hazánkra vonatkozólag is 
tartalmaznak adatot; y 1689. 

Valvatio (lat.), a jószág értékének becslése; kül. 
azon árak dijszabásszerü egybeállítása, melyeken a 
közpénztárak idegen pénznemeket elfogadnak; pénz
értékszabás. 

Valvolinolaj, amer. kőolajból készített kenőcsolaj. 
Valvula (lat.), billentyű. 
Vályi, 1) J á n o s , a főrendiház tagja, a tiszántúli 

ev. ref. egyház ker. főgondnoka, szül. 1826. nov. 
24. Majtison (Szatmár m.), jogot végzett, 1846. ügy
véd, részt vett a szabadságharczban, 1851 óta fő
leg egyháza ügyei körül buzgólkodik, 1855. tanács-
biró, 1856. szatmármegyei segédgondnok, 1860. 
főjegyző, 1861 — 78. orszgy. képviselő, végül a ti
szántúli kerület főgondnoka. — 2) V á l y i J á n o s , 
a főrendiház tagja, eperjesi gör. kath. püspök, szül. 
1837. szept. 22. Ó-Vencsellőn (Szabolcs m.). Papi 
pályára lépett, 1865. szentelték fel, 1869. tanfel
ügyelő, 1870. az egyházjog és történelem hittanára 
az ungvári lyceumon, 1878. tiszt, kanonok, 1882. 
okt. 11. eperjesi püsp. — 3)V. Nagy Ferencz,l. Nagy. 

Vályogföld, agyagföld v. agyag. 
Vályogtégla, jó minőségű agyagból készített s 

csupán kiszárított, de ki nem égetett tégla; jóval 
vastagabb az utóbbinál. 

Vályú, hosszúkás edény; fa gerendából készül 
ugy, hogy hosszirányban bizonyos részét kivájják, 
állatok itatásánál s etetésénél használják. 

Vám, a szállítás alattálló áru v. jószág után ható
ságilag követelt fizetésteljesités, mely a szerint, 
a mint az ország határán v. az országban szedik, 
határvám (1. e.) v. belföldi vám. Ha a v.-szedés egye
düli czélja, hogy az államnak bevételt szerezzen, 
p é n z ü g y i v., ha a belföldi termelést az idegen ver
seny ellen védi, v é d vá m, ha pedig oly magas, hogy 
a behozatalt lehetetlenné teszi, prohibüivv. Meg
t o r l ó v. (retorsiós v.) más állam hátrányos vám-
rendszabályának ellensúlyozására, megtorlására szol
gál, k ü l ö n b ö z e ti v. alkalmazása által egyik or
szág termeivényeit a másikkal szemben előnyben 
részesitik, a h a r c z i v.-nak czélja kedvezőbb vám
rendszabályokat kierőszakolni a másik féltől. 

Vámárkeletpótlék, a százalékban meghatározott 
összeg, mely az aranyban megállapított vámtétel
hez fizetendő, ha a vámdijat papírpénzben törlesztik. 

Vámáru, a vámszabályok szempontjából mindazon 
tárgy, mely be- v. kiviteli vám v. tilalom alá esik; 
minden egyéb tárgynak v á m m e n t e s a neve. A 
vámvonalon át bevitt áru v. a vámterületen marad 
( b e v i t e l i áru) v. pedig azon át a külföldre szállít
tatik ( á tv i t e l i áru). Az áru be- v. kivitele csak 
megjelölt vámuton eszközölhető, minden más ut 
m e l l é k ú t , melyen árut szállítani tilos. 

Vámbéry Ármin , iró és ázsiai utazó, a keleti 
nyelvek tanára a bpesti egyetemen, szül. 1832. 
márcz. 19. Duna-Szerdahelyen, 1854. Konstanti-
nápolyba jutott mint házi tanító, 1861 — 64. dervis

nek öltözve bejárta Középázsiát; utazásának nagy je
lentőségű tudományos eredményei voltak, vissza
térve 1865. egyet, tanár Bpesten. Számos utazási és 
nyelvészeti munkát irt. Főművei: »Középázsiai uta
zások*, »Tsagatai nyelvtanulmányok«, Vándorlá
saim Perzsiában-*, » Vázlatok Középázsiából,« »Bok-
hara története*, »Az iszlám a XIX. szdban«, »A 
török-tatár nép kulturája«, »A magyarok eredete«, 
»A török nép« stb. Ezek nagy része külföldi nyelve
ken is megjelent s európai hírnevet szerzett a magyar 
tudósnak, ki azóta gyakran jár Angliában s főleg a. 
középázsiai viszonyokról szokott előadásokat tar
tani. 0 volt a m. tud. Akadémia bizottságának 
vezetője, mely Konstantinápolyban fontos kutatáso
kat tett s több régi irodalmi emléket hozott haza. A 
m. tud. Akadémia rendes, számos külföldi tud. inté
zet tagja, számos rendjel birtokosa. 
Vámbevallás (vámnyilatkozat), az áruszállító ál

tal a vámhivatalnak átadandó jegyzék, mely az elvá
molás alá kerülő árukat tartalmazza. 

Vámdij-mentesség, vámos közúton, hídon stb., ki
terjed a kir. uralkodóház tagjaira és udvartartásaikra, 
az idegen követekre, a fegyveres erőhöz tartozó 
egyénekre és fogatokra, áll. és törvényhatósági tiszt
viselőkre ; állami javakat és postát szállitóv. állami 
vasutak és a közutak építése és fentartásához, vmint 
árvédelemhez szükséges fogatok, egyházi jelvény
nyel ellátott lelkészek hivatalos működésben, temet
kezési menetek és bucsujáratok, közveszély idején 
kirendelt közerő, mentők, menekülők, tűzoltók és fo-
gatjaik, mezőgazdasági czélból hajtott állatok és köz
lekedő fogatok a határon belül stb. szintén v.-beu 
részesülnek. 1890 : I. t.-cz. 99. §. 

Vámegylet, eredetileg több német államnak Po
roszországhoz való csatlakozása utján létrejött, 
egyesület, melynek értelmében a porosz vámrend
szert alapul elfogadva a v. bensejében a vámsorom
pók megszűntek, a határon szedett vámot pedig kö
zös számlára szedték és az egyes államok lakossága, 
viszonyához arányítva osztották szét. A német v. elő
ször 1834. lépett életbe, később több izben megújí
tották, míg végre az 1866. háború s az általa előidé
zett nagy közjogi átalakulások feleslegessé tették;, 
helyére előbb az észak-német szövetség, azután a. 
német birodalom lépett. 

Vám- és adóvisszatérités, a belföldön lefizetett 
fogyasztási adónak az áru külföldre vitelekor való 
visszatérítése (ki vi te l i j u t a l o m ) ; czélja az áru
nak a külföldön való versenyzését megkönnyíteni. 

Vámfalu, község Szatmár m., 1712 lak. Hozzá tar
tozik Büdössár fürdő. 

Vámfont, 1. vámmázsa. 
Vámháboru, két v. több állam által egymás ellen, 

igen magas küzdelmi vámok alkalmazása, hogy ily-
kép egymás forgalmának ártsanak és így kedve
zőbb vámtételeket erőszakoljanak ki. 
Vámhivatal, az elvámolással járó ügyek kezelé

sével megbízott hivatal; vannak I. és II. osztályúak 
(mellékv.); a hol a v. nem közvetlenül a vámvo
nalnál van, értesítő v. bemondó Örs állítandó fel. 

Vámhivatali vizsgálat, a vámolás alá kerülő áru 
vizsgálása; kétféle, u. m. külső és belső. A külső v. 
v. az árucsomag és tartály v. a málházatlan áru
darabok megszámlálása, jegyeinek és számainak 
összehasonlítása; a belső v. v.-nál minden áru kül
sőleg és belsőleg tökéletesen megvizsgálandó és 
megmázsálás, megmérés v. megszámlálás által az. 
áru mennyisége megállapítandó. 
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Vámilleték, a vámvonalon át behozott áru után 
a vámtarifában meghatározott mértékben fizetendő 
vámdij; a v. lefizetése nélkül a behozott vámköteles 
áru forgalomba nem jöhet es el nem fogyasztható. 
A v. aranypénzben fizetendő, mielőtt az áru szabad 
rendelkezésre bocsáttatik. 

Vámjog, 1. vámszedési jog. 
Vámjövedék, az államnak a be-, ki- és átviteli 

vámokból eredő bevétele. A v.-ből származó bevé
tel az osztrák-magyar monarchiában az utolsó 25 
év alatt majdnem 150°/Vkal növekedett. Legna
gyobb részét a kávé és az ásványolaj szolgáltatja. 
A legnagyobb vámjövedelme van az északameri-
kai Egyesült-Államoknak, melyek bevétele az összes 
európai államok vámbevételének felét jóval megha
ladja. Magas vámjövedelme van Nagy-Britannia, 
Franczia- és Németországnak is; a lakosság szá
mához viszonyítva a legmagasabb vámbevétel Ar
gentínában, Uruguayban és Chileben van. A világ 
összes államainak vámbevétele évenkint mintegy 
1700 millió frtra rúg. 
Vámkartell, szomszédos államok közt létrejött 

szerződés a vámrendszabályok foganatosításának 
biztosítására és kül. a dugárusság nehezítésére. 

Vámkülzet, az állam vámterületéből kiszakított te
rület, melyet mint külföldet tekintenek; a v. terüle
tére az árukat vámmentesen hozhatják be. 

Vámmázsa = 100 vámfont = 50 kg. 
Vámmentesség, a határvám fizetése alól való 

mentesség. 
Vámnyilatkozat, 1. vámbevallás. 
Vámos Béla, szül. 1847. ápr. 29. Magyar-Almá

son (Fehér m.). Jogot végzett, 1870. jogtanár Kecs
keméten, u. o. egyideig a helyi lap szerkesztője, 
1884. országos képviselő. Büntetőjogi értekezése
ket irt. 

Vámos, község 1) Somogy m., 1242 lak.; — 
2) Veszprém m., 1559 lak. 
Vámosfalva, község Máramaros m., 1238 lak. 
Vámos-Gálfalva, község Kis-Küküllő m., 1306 

lak. Határán ásványos forrás. 
Vámos-Györk, község Heves m., 1829 lak. 
Vámos-Ladány, község Bars m., 1251 lak. 
Vámos-Mikola, község Hont m., 1452 lak. 
Vámos-Pércs (Hajdú), község Hajdú m., 2973 

lak. A régi hajdú városok egyike. 
Vámpolitika, a kereskedelmi politikának a külfor-

galomra vonatkozó része; a szerint, a mint a kül-
kereskedés a szabad v. korlátolt forgalom elve sze
rint van szabályozva v. pedig egyenesen meg van 
tiltva, a v. v. a szabadkereskedelmi v. a védvám 
v. a prohibitiv (tiltó) irányban érvényesül. 

Vámpótlék, pótvám (1. e.). 
Vampyr, emlős állatcsalád a repülők (volitantia) 

rendjéből, a hártyásorruak (histiophora) csoportjá
ból. A v. phyllostoma spectrum, 16 cm. h., a forróövi 
Amerikában él, nem vérszívó. 

Vampyr, a Balkán-félsziget szláv és görög népei
nek hite szerint a holtak hazajáró szelleme, mely éj 
idején az élők vérét kiszívja. 

Vámraktár, hivatalos felügyelet alatt álló helyiség 
v. terület, melyet vámtörvényi szempontból külföld
nek tekintenek és a melybe vámköteles áru a továb
bítás idejéig vám mentesen berakható; a vámot 
addig, míg az áru forgalomba nem jut, hitelezik. 

Vámrendtartás, a vámügy szervezetére és igaz
gatására vonatkozó elvek és szabályzatok fog-
alata. 

Vámsorompó, a vámterület határán felállított vá
laszfal, mely a két különböző vámterületet egymás
tól elkülöníti. 

Vámsúly, melynek egysége alapján a vámtarifa 
tételeit megállapítják. 

Vámszedési jog, hatóság v. magános részére en
gedélyezett jog, melynél fogva az általa épített és-
fentartott vmely közúton és közforgalomra szolgáló 
hídon, kompon (réven) és hajón, továbbá város és 
község kövezetének használata fejében a vámsze
dést gyakorolhatja. A v. j.-ot a kereskedelemügyi mi
niszter adja, ki az ez iránt hozzá benyújtott kér
vényt véleményadás végett az illetékes közigazgatási 
bizottsághoz küldi. A v. j. engedélyezését és gya
korlását az 1890 : I. t.-cz. 81 —103. §§-ai szabályoz
zák. Ezen törvény életbelépése előtt tényleg gyako
rolt v. j. a kövezeti vám kivételével a tulajdonos 
által okmányokkal v. a vámjog 20 évi folytonos 
gyakorlásának bizonyításával igazolandó. 

Vámszövetség, az a vámügyi viszony (v. maga a 
törvény), mely a magyar állam és Ausztria közt 
fennáll s melyet az 1865/7: XVI. t.-cz. állapított meg 
és pedig 10 évi időre; azóta ismételve meghosz-
szabbittatott. 

Vámtarifa, az elvámolandó áruk rendszeres egybe
állítása, az egyes áru után fizetendő vámdij meg
nevezésével. A vámdijat v. az áru értéke után szá
zalékban ( é r t ékvám) v. darabszám v. az áru mér
téke v. súlya után ( sú ly vám) szedik be. Ha a v.-t 
csak a belföld szükségletére való tekintettel állapítják 
meg ésarra más államokkal kötött szerződések be
folyást nem gyakorolnak, a u t o n ó m v. a neve. A v. 
általános jellegére nézve á l t a l á n o s , melyet autonóm 
módon állapítanak meg, és a szerződési viszonyban 
nem levő összes államok irányában alkalmaznak ; 
k ü l ö n ö s , mely csak bizonyos államokkal szemben 
irányadó ( s z e r z ő d é s e s v.). A különös v. tételei 
különbözetiek, compensationalisak v. kiegyenlítők. 

Vámterület az állami terület, mely közjogilag 
azonos vámtörvények alatt áll. A v. nem mindig esik 
össze az államterülettel. 1848 előtt a magyar ko
rona országait is vámvonalak választották el egy
mástól, 1867 óta a magyar és az osztrák állam terü
lete egy v.-etalkot; ez a k ö z ö s v., ellenben ön
á l l ó v. alatt azt értik, hogy a közjogi kapocs fen-
tartásával a magyar állam teljesen külön v.-et alkos
son, mely függetlenül szabályozza vámügyeit. 

Vámügy, határvámügy, 1. határvám. 
Vámügyi tanács, tanácskozó testület Bpesten a 

kereskedelmi minisztérium keretében. A vámtarifával 
kapcsolatos ügyekben van hivatva szakvéleményt 
mondani. Elnöke a keresk miniszter, tagjai a mi
niszter által kinevezett szakférfiak. 

Vámtörvény, a vámdij beszedésére vonatkozó el
járásokat magában foglaló törvény. 

Vámvonal, az állam területét a külföldtől elvá
lasztó határvonal ; a tengermelléken a szárazföld és 
az állam területéhez tartozó szigetek partja; a v. 
hosszában fekvő térség, melynek szélességét a kor
mány határozza meg, határkerület. 

Van, ázsiai török vilajet, Arméniában, ter. 17^800 
km8,200.000 lak. Főhelye V. a Van tó (3655 km2) m. 
30.000 lak. Vár. Élénk kereskedelem. 

Van, a németalföldi nemesi családnevekben a né
met »von«-nak megfelelő szócska. 

Vanadin, vanad, fém, szélesen elterjedt, de mindig 
csak kis mennyiségben fordul elő, urán- és vas-
érczekben, agyagban, a Thomas-Gilchrist folyamat-



VAN BÍRÓ VAPORISATIO V 
= = = = = 1785 = 

nál nyerik a vasgyártásnál. V. savas ammóniák 
aniliníekete előállítására, metavanidinsav az arany
bronz pótlékául szolgál. 
Van bíró a felhők felett, Ali a villamos ég. B a j z a : 

Apotheosis. 
Vancouver (vonkúvr, Quadra), sziget Brit-

Columbia partján, ter. 33.0K2 km2, 27.000 lak. Fő
helye Victoria, 1871 óta Canadához tartozik. 

Váncsai I s t v á n , esztergomi érsek, az első magyar 
bibornok, előkelő család ivadéka, 1238. váczi prépost 
és kanczellár, 1239. váczi püspök, a mongolok 
pusztítása után a püspökség helyreállítója ; 1243. 
esztergomi érsek, 1252. praenestei bibornok-püs-
pök lett, f 1266. július 10. Rómában. 

Váncsod, község Bihar m., 1768 lak. 
Vandalismus, 1. vandálok. 
Vandalitia, Andalusia. 
Vandálok, germán néptörzs, előbb az Óriás-

hegység északkel, oldalán, majd Dácziában s a Du
nánál, az V. szdban Galliában, 409. Spanyolország
ban (róluk neveztetett el Vandalusia — Andalusia) ; 
429. Genserich királyuk alatt Afrikába nyomultak s 
birodalmat alkottak, melyet 534. Belizár megsem
misített. Többször átcsaptak Italiába ; 455. Rómát 
borzasztóan pusztították, innen v a n d a l i s m u s a. 
m. rombolási düh, kül. műkincsek elpusztítása. 
Vandenpeereboom Gyula , belga pofíiikus, szül. 

1843. Courtraiban, jogot végzett, 1878. képv., 1884 
óta vasúti, posta- és távirda-miniszter. 
Vanderbilt Korné l , szül. 1794. máj. 27. Izland

ban (New-York), szegény szülőktől, gőzhajóépitész és 
vasúti vállalatok által 100 millió dollárnyi vagyonra 
tett szert; Nashvilleben V.-egyetemet alapított; f 
1877. jan. 4. New-Yorkban. 
Van-Diemen A n t a l , németalföldi tengernagy, sz. 

1593.; 1636—49. a Kelet-Indiában levő hollandi bir
tokok főkormányzója, azokat uj hódításokkal gya
rapította; 1642. ő küldte Tasmant (1. e.) a déli ten
gerre expeditióval, mely az ausztráliai szigetek egy 
részét s a szárazföldet felfedezte. Róla nevezték el 
az újonnan felfedezett nagy szigetet V a n d i e m e n -
f ö l d n e k , ma Tasmania (1. e.); f 1645. 

Vandiemen-föld, Tasmania (1. e.). 
Vándor, állj meg! korcs volt anyja vére, Más faj 

állott akihunyt helyére stb. K ö l c s e y : Zrínyi dala. 
Vándor egér, mus decumanus, patkány, 1. e. 
Vándormadarak v. k ö l t ö z ő k , 1. madarak. 
Vándornép, 1. nomád nép. 
Vándor sá ska , oedipoda migratoria, 1. sáska. 
Vándorszínészek, 'oly kisebb színtársulatok, me

lyek állandó, biztos állomáshelylyel nem birnak, 
hanem szerte kóborolnak az országban. 

Vándortanító, a földmüv. miniszter alá tartozó 
tanító, ki a szőlőmüveles és borászat, a földmüvelés, 
fatenyészet, a gyümölcs-, kender- és lentermelés és a 
méhészet köréből időnkint és helyenkint a gazda
közönségnek gyakorlati útmutatásokkal egybekötött 
előadásokat tart. A különféle szakmák szerint van: 
szőlőszeti, borászati stb. v. 

Vándorvese, ren mobilis, mindkét v. az egyoldali 
(kül. a jobb) vese helyzetváltoztatása, gyakori nők
nél erős fűzés, terhesség, gyors lesoványodás, köhö
gés stb. után. Kezelése: műtéti visszahelyezés és 
fixálás, bandageok stb. 

Van Dyck, 1. Dyck Antal. 
Van Dyck-barna (van dejk-),vasoxydból ismételve 

izzásig hevítés által nyert barna festék. 
Van Dyck-vörös (van dejk-), angolvörös. 

Van-e, ki e nevet nem ismeri? mondja P e t ő f i 
Megyeriről, »A tintás üveg* ez. költ. 

Vangerow K á r o l y Adolf, német jogtudós, szül. 
1808. jun. 5. Schiffelbachban Marburg m., 1833. 
u. o. tanár, 1840. Heidelbergában, 1849. titkos 
tanácsos; f 1870. október 11. Főműve: A »pan-
dekták«. 

Vangvana, Zanzibárban a szuahéli négerekhez 
tartozó nép, felszabadított rabszolgák. 

Vanília, vanília, növény a kosborfélék (orchideáé) 
rendjéből. A v. planifolia, kúszó élősdi növény, 
Kelet-Mexikóban, Dél-Amerikában, Jáván és külö
nösen Réunionon termelik, honnan a legtöbb v. jön; 
ez szolgáltatja az illatos, egész 30 cm. h., hüvely-
szerű, húsos toktermést, mely a felszínén jegeczek-
ben kiváló v a n i l l i n t tartalmazza és élvezeti sze
rek, kül. csokoládé illatositására szolgál. Vanillint 
nyernek coniferinből is, mely a tűlevelűek cambiu-
mának nedvében fordul elő, továbbá szegfűszeg
olajból és kőszénkátrányból is; a vanillin színtelen, 
erősen v. szagú, égető ízű, könnyen oldható, fellen-
githető vegyület; a v. tökéletes pótléka. 

Vanília, 1. vanília. 
Vanillin, 1. vanília. 
Vanitas vanitatum (lat.), hiúságok hiúsága, azaz 

minden hiu, Bölcs Salamon a Prédikátor könyvében 
1., 2. és 12., 18. Vanitatum vanitas, Kölcsey F. egy 
humoros költeményének czime. 

Vanity fair (ang., vániti fér), hiúság vására, 
Thackeray híres regénye, ford. Récsi Emil. 

Vanjamvezi, nép Német-Kelet-Afrikában, a bantu
négerekhez tartozik. 

Vánkos, 1. párna. 
Vánkosfa, 1. párnafa. 
Vanloo, németalföldi festő család, a kiválóbbak; 

J a k a b , 1614—70. történeti és arczképfestő; fia La
j o s , 1642—1712. freskókat festett; fia K á r o l y , 
1705—65. a párisi festész-akadémia igazgatója s 
XV. Lajos első festője. 
Vannes (vánn), Morbihan franczia departement 

főhelye a morbihani öböl m., 15.000 1. Kikötő, hajó
építési műhelyek, halászat. Az ó-korban V e n e n a s , 
Július Caesarnak a gallok ellen viselt hadjáratában 
nagy szerepet játszott. 

Vannovszki P é t e r S z e m e n o v i c s , orosz tábor
nok, szül. 1822. nov. 24.; 1849. a hazánkban mű
ködő orosz seregben szolgált, 1861. tábornok, az 
1877 — 78. háborúban az egyik orosz sereg főve
zére, 1881 óta hadügyminiszter; nagyban fejlesz
tette a véderőt; a franczia-pánszláv irány híve. 

Vannutelli, 1) Se ra f ino , bibornok, szül. 1834. 
nov. 26. Gennazzanoban, 1875. brüsszeli, 1880—87. 
bécsi nuntius; — 2) Vincze, az előbbi öcscse, szül. 
1836; 1883 óta lisszaboni nuntius. 
Vanucchi, olasz festő, 1. Sarto. 
Vanucci, olasz festő, 1. Perugino. 
Ványoló, 1. bőripar. 
Vápa, két fedélsik metsző vonala, melyek beugró 

szöget zárnak be; v. iv, boltsüvegek áthatolásánál 
a boltháton mélyedés alakjában keletkező iv, mely 
rendesen felkerülék. 

Vapereau (vápró) L a j o s G u s z t á v , franczia iró, 
szül. 1819 ápr. 4. Orleansban. Életrajzi, irodalomtör
téneti stb. lexikonokat adott ki. . 

Vapeur (franca., -őr), 1) gőz; — 2) musselinszerü 
szövet. 

Vapor (lat.), gőz, pára; v.-arium, gőzfürdő. 
Vaporisatio (lat.), elpároltatás. 

Az Athenaeum K ézi Lexikona, 113 
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Var, folyó Francziaországban a Tengeri-Alpesek-
ben ered, Olasz- és Francziaország közt a batárt 
alkotva Nizza közelében a Földközi tengerbe szakad. 
Tőle nyerte nevét V. franczia depart., ter. 6028 
km2, 284.000 lak. Főhelye Draguignan. 

Var, pörk, kosz;, p o k o l va r , lépfene. 
Vár, állandó erődítések által annyira megerősített 

hely, hogy a védőrség által nagyobb ostromló csa
pat ellenében hosszabb időn át megvédhető; czélja, 
városok, hadszergyárak, vasúti csomópontok, kikö
tők stb. fedezése. A lovagvárakból és városi erődíté
sekből a bástyarendszer fejlődött, főleg Vauban (1. e.) 
által a XVII. szdban; azután az olló alakú, később 
sokszög alakú rendszer következett. 1870 óta elfoga
dott rendszer szerint a voltaképeni várat előretolt 
erődök veszik körül. Magyarországi várak: Komá
rom, Pétervárad, Arad. 

Vara (spany.), hosszmérték Spanyolországban = 4 
palmos == 0'912 m., Paraguayban = 0'839 m., Bue-
nos-Ayresben = 0 866 m., Caracasban és Cuba szi
getén = 0 873 m., Portugálliában = 5 palmos = l'i 
m., Mexicóban — 9.8869 m., Chilében == 0.837 m. 

Varacsk, 1. varangy, varangyos békák. 
Várad, 1. Nagy-Várad. 
Váradi, 1) A n t a l , költő és iró, szül. 1854 május 2. 

Závodon Tolna m., a bpesti egyetemen bölcsészetet 
hallgatott, tanári és tudori oklevelet nyert. Egész 
korán kezdett irodalommal foglalkozni s több szép
irodalmi lap munkatársa volt. 1870 óta számos 
eredeti és fordított müve jelent meg önállóan. Irt 
költeményt, elbeszélést, regényt, tankönyvet, népies 
munkákat, irodalomt. dolgozatokat; fordított német
ből, francziából főleg színdarabot. De különösen ki
tűnt mint drámaíró. Első nagyobb hatású műve 
Iskarióth, mely állandóan műsoron van. Ezt követ
ték: Eredendő bűn, Tamora, a Tőr, Daemon,s más szo
morú- és vígjátékok, melyek közül több akadémiai ju
talmat nyert. Előbb a bpesti II., azután az V. kerületi 
főreáliskola és a szini tanoda tanára, s itt a szinészeti 
osztály titkára és könyvtárnoka. A Kisfaludy- és a 
Petőfi-társaság tagja, a nemz. színház drámabirá-
lója; — 2) K á r o l y , iró és tanár, szül. 1861. okt. 
21. Budapesten, 1884 óta a szegedi kegyesr. főgym-
násium tanára. Irt »A középiskola kérdése* ez. mü
vet (.Szeged, 1889.) és paedagogiai dolgozatokat, s 
részt vett a szegedi Dugonics-társaság megalapitá-
ban; — 3) Pé te r , kalocsai érsek, Vitéz János párt-
fogoltja, ki Olaszországban taníttatta; esztergomi 
kanonok, 1475. királyi kanczelláriai titkár, 1479. 
titkos kanczellár, 1480. kalocsai érsek és főkanczel-
lár, egyike Mátyás király legmeghittebb embereinek. 
Gyors emelkedését azonban még gyorsabb bukás 
követte, mert a király Beatrix ösztönzésére fogságba 
vetette s a főkanczellári méltóságtól megfosztotta. 
Árva várában töltött 5 évet, csak 1489 nyarán, 
a pápai követ közbenjárására cserélte fel azt a vi
segrádi tisztes őrizettel; teljes szabadságát pedig 
Mátyás halála után Corvin János rendeletére nyerte 
vissza. A királyválasztás alatt Corvin legbuzgóbb 
hive; Ulászló megválasztása után visszavonult, de 
a királylyal barátságos viszonyban állott, f 1501 
elején. Fraknói Vilmos: V. P. élete (1883.). 
Varadia, község Temes m., 3362 lak. 
Váradi püspökség, a Szent László által alapított 

prépostságból keletkezett a XI. szd végén; első püs
pökéül a krónikák Könyves Kálmán királyunkat ne
vezik, de bár kétségtelen, hogy Kálmánt egyházi pá
lyára nevelték, püspöksége nem történeti tény, csak 

krónikái adat. Okleveleink S i x t u s t emiitik V. első 
püspökéül (f 1112.). Az egyházmegye kezdetben a 
váradi, bihari és békési főesperességből állott s a ka
locsai érsekség alá tartozott; székesegyházát maga 
Szent László építette fel, a ki temetkezési helyéül vá
lasztotta. Ama szoros viszonynál fogva, melyben 
Várad Szt-Lászlóval állott (v. ö. S z t - L á s z l ó és 
N a g y v á r a d ) , a püspökség is kiváló kegyelet tár
gya volt nemzetünknek. Az első századok püspökei 
közül Miklós (1163—80), Lodomér (1268—79.) a 
primási székbe jutottak. A XIV—XV. szdokban a 
főpapság legkiválóbb alakjai ültek a püspöki széken; 
igy Báthory András (1329—45.), Zudar Imre (1367— 
1378.) és Zudar János (1383—95.), Scolari András 
(1409—26.), Vitéz János (1445-65.) , Beckensloer 
János (1465 — 68.), Pruisz vagy Proötniczi János 
(1476-90.),Kálmáncsehi Domokos (1495-1501.). A 
mohácsi csatában Perényi Ferencz püsp. (1514—26.) 
elesvén, a püspökség kezdetben a János-párti jeles 
hadvezér, Czibak Imre kormányzása alá került, Fer
dinánd ellenben Maczedóniai Lászlót nevezte ki püs
pökké. 1534-től Fráter György, János király láng
eszű kincstartója viselte a v. püspöki méltóságot.. 
Forgách Ferencz, a kiváló történetíró (1556—67.> 
püspöksége alatt a székváros az erdélyiek hatal
mába jutott s a hitújítás fokozatos térfoglalása a. 
püspökséget az enyészet szélére vitte. 1565. a szé
kesegyház kifosztatott s az 1560. tordai országgyű
lés kimondta apüspökségi és káptalani javak saecula-
risatióját. A püspöki méltóság azontúl üres czirrs 
volt egész a törökök kiűzetéséig, a midőn Benkovics 
Ágoston (1682—1702.) lett az egyházmegye újjáala
pítója. A székesegyháznak általa megkezdett építé
sét gróf Csáky Imre, a későbbi kalocsai érsek és bi-
tornok (1702—32.) fejezte be. Legújabb püspökét 
közül br. Bemer L á s z l ó (1843 — 49.) a szabadság-
harcz után megfosztatott püspökségétől; Szaniszló-
Ferencz (1850—68.) lemondott; ezt követte Lipov-
niczky István (1868 — 85.), majd a tudós Ipolyi Ar
nold (1886.) rövid kormánya után 1887-től Schlaucrt 
Lőrincz (1. e.). A váradi káptalan, melyet Szt László-
alapított, 1566. eloszolván, 1698. nyerte vissza jó
szágait; jelenleg 16 stalluma van, ide számítva a 
stallum literarium-ok&t (1. e.). A plébániák száma 
11 esperességben 64. Bunyitay Vincze, A v. pkség. 
története, 3 kötet. 

Váradi regestrum, a káptalan jegyzőkönyve az. 
1205 — 35. évekből a káptalan előtt lefolyt istenitéle
tekről. 389 eset feljegyzését tartalmazza s a tatárjá
rás előtti kor jogi, egyházi stb. ^iszonyainak, vmint 
a családtörténeti adatoknak legbecsesebb kútforrása. 
Egyes magyar kifejezései nyelvészeti szempontból' 
is érdekessé teszik. Fráter György adta először ki 
nyomtatásban 1550.; bővebben ismerteti Kerék
gyártó Árpád. Adatok a m. tört. XIII. szd kútfőinek, 
ismeretéhez. 

Várady, 1) F e r e n c z hírlapíró és költő, szül. 1860.. 
jut. 23. Kaposvárott. Tanulmányait Pécsett végezte-. 
1880. hirlapiró s a »Pécsi Figyelő* munkatársa, ké
sőbb szerkesztője lett. 1885—90. helyi élczlapot is-
szerkesztett, 1890 óta Baranya m. allevéltárnoka. 
Munkái: »Versek* 1877., »Ujabb költeméayek* 
1879., »Tavaszom virágai« 1882., »Rimek és pró
zák* 1883., »Lant« (elbeszélő és leiró költemények)-
1884., »Tövisek« (Szatírák) 1886., ^Rokonok* (víg
játék) 1888., ^Emlékül* 1889., »Hulló levelek* 1892. 
Ez év vége óta az általa alapított »Pécsi Napló« poli
tikai napilap szerkesztője;— 2) Gábor , iró és p o -
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litikus, szül. 1820. nov. 11. M.-Szigeten, előbb ka
tonai pályán; részt vett a szabadságharczban, mely
ben dandárnok lett, menekült, visszatérve ügyvéd, 
1861. Mármaros megyei alispán és tvszéki elnök, 
orsz. képviselő, azóta igen sokáig a ház tagja. Az 
irodalom terén is működött, számos tárczája és 
egyébb czikke jelent meg. > Országgyűlési levelei« 
összegyűjtve is megjelentek. 1892. megkezdte emlék
iratai közzétételét. A máramarosi és bpesti honvéd
egylet alelnöke, a máramaros-ugocsai ev. ref. egyház
megye gondnoka; — 3) K á r o l y , orsz. képv., szül. 
1859. nov. 8. Tornán. Jogot végzett, 1892. orsz. 
képviselő. A »Magyar Egyesület" egyik kezdemé
nyezője és titkára. 

Várakozási illeték, azon katonatiszt húzza, ki a 
saját hibáján kivüli okokból kénytelen lemondani. 
A v. i. rendesen valamivel magasabb a nyugdíjnál. 

Váralja, várhegy alján épült helység. 
Váralja, község 1) Hunyad m., 589 lak.; — 

2) Tolna m., 1691 lak.; - 3) Szilágy m., 376 lak. 
Határán a valkói vár romjai. 

Varangy, bufo, kétéltű állatcsalád a farkatlanok 
(ecaudata) rendjéből. A v.-ok teste idomtalan, bőrük 
varacskos és mirigyekben bővelkedik, látájuk haránt
hasadék. A k ö z ö n s é g e s v., b. vulgáris, 12 cm. h., 
Európában és Közép-Ázsiában, sötét nedves helyeken 
él, sokáig böjtöl, a csigákat, rovarokat pusztítja. 
Bőrmirigyeinek váladéka csipős, de nem mérges. A 
b. calamita, zöldesszürke, barna-narancs szemöl
csökkel s hátsávokkal, 6 — 7 cm. h., Európában, 
Ázsiában, Észak-Afrikában gyakran házakban, bűzös 
folyadékot választ ki; a b. variábiliss.viridis,fehéres, 
hátán bársonyzöld foltokkal. Nálunk mindhárom kö
zönséges, a b. alpinus nálunk a Magas-Tátrában él. 

Varangybékák, bombinatores s. pelobatides, béka-
család-szemölcsös, mirigydús bőrrel; látájuk füg
gélyes. Ide tartoznak a földi b é k á k , pelobatides 
és a k e r e k n y e l v ü e k , discoglossidae (alytes obste-
tricans, bombinator igneus, vereshasú béka). 

Varannó, község Zemplén m., 1701 lak. 
Varannó-Csemernye, község Zemplénm., 1293 lak. 
Varas-béka, 1. varangy, varangy-békák. 
Várasd, rend. tan. szab. kir. város Várasd vm., 9994 

lak. Régi vár, gymnasium, kereskedelmi iskola, selyem
fonó, kőedény- és szeszgyárak. Törvényszék, járásbir. 
és adóhiv. 

Varasd-goluboveczi helyi érdekű vasút , enge
délyezték 1888-ban 90 évre, alaptőkéje 1.590,000 
frt, a pálya hossza 36'65 km., iránya a csáktornya
zágrábi helyi érdekű vasút varasdi pályaudvarából 
kiindulva Tuzus, Ivanec, Lepoglava és Ocura köz
ségek érintésével Goluboveczig és ennek Ocura állo
másától Szt-Jakabig. 

Varasd-Teplicz, 1. Toplice-Varasdinske. 
Várasd vármegye, Horvát-Szlavonországban, ha

tárai: Zala, Belovár-Kőrös és Zágráb vmegyék és 
Stiria. Ter. 2521'28 kms, 258.066 lak. A k. Alpesek 
d. ágának folytatásai, a Macelj, Ivanczicza, Kalnik 
és Sljeme hsgek foglalják el területét, közöttük az 
1437 km.a terjedelmű Z a g o r i a völgy katlan, a 
Krapina folyó medenczéje van; völgyektől szeldelt 
dombvidék, melynek kies völgyeit gazdag barnaszén
telepei mellett is szegény nép lakja. Fővize a 
Dráva és Krapina. Van 35 község és egy sz. kir. 
város. Közigazgatásilag feloszlik 8 járásra. Tartozik 
a 16. és 53. sz. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, 
a 25. és 27. honvéd-ezredhez és a 81,, 88. népfel
kelési járásokhoz. Székhely Várasd. 

Varázs-ige, rejtélyeshangzásu szó v. mondat, mely-
lyel a néphit szerint csodás eredményt lehet előidézni. 

Varázs-ír , a néphit szerint büverejü zsir, melylyel 
bárki, ha hónalját és talpait megkeni, oda repülhet, 
hova akar. 

Varázsital, 1. bájital. 
Varázslat, 1. bűbájosság. 
Varázs-süveg, 1. ködsüveg. 
Várbakoló, faltörő kos (aries). 
Vardar, folyó Törökországban, Macedóniában, a 

Sardaghban ered, a szaloniki öbölbe torkol; az 
ókorban Ax ios . 

Várday Pál , esztergomi érsek; II. Lajos alatt ó-bu
dai prépost, 1519. kincstartó, 1521. veszprémi, 1523. 
egri püspök. A mohácsi csatából megmenekülve, 
Szapolyay megválasztatása mellett működött, a ki 
1527. jan. 1. esztergomi érsekké tette. Midőn János 
király Lengyelországba menekült, Ferdinándhoz pár
tolt. 1542. kir. helytartó, 1543. a török elfoglalván 
Esztergomot, Nagy-Szombatba helyezte át székhe
lyét; f 1549. decz. 12. 

Varech, Francziaország északi részén, Normandiá
ban tengeri növények (fucus és laminaria) elégetésé
ből nyert hamu, sziksó és jód nyerésére használják. 

Varéga, vad, emberevő nép Afrikában a Nyagve 
és Albert-Edward tó között. 

Varegok, í. normannok. 
Varennes-en-Argonne (varenzanárgon), város 

Meuse franczia departementben; 1791. jun. 22. itt 
tartóztatták le a Parisból menekülő XVI. Lajost és 
családját. 

Váres, város Bosznia szerajevoi kerületében, 1807 
lak., vasbányászat. 

Varese, város Como olasz tartományban a nagy 
v.-i tó m., 6000 lak. A milánóiak kiránduló helye. 

Várfalva, község Torda-Aranyos m., 1059 lak. 
Határában két régi várrom; egyik a Fütyes hegyen 
a régi Torda vár; a másik isolált hegyen a dák, 
később római vár hatalmas és négyszögű kövekből 
rakott falainak maradványai. 

Várfogház, 1. várfogság. 
Várfogság, egy neme a súlyosított fogházbüntetés

nek, melyet régebben különösen politikai bűntette
sekre alkalmaztak, kik azt e czélra rendelt erődök
ben töltötték ki. Ilyenekül szolgáltak Kufstein," a 
brünni Spielberg, Munkács stb. A katonaságnál most 
is alkalmazzák. Várfogház: Theresienstadt, Komá
rom, Arad, Eszék, Pétervárad várakban van. 

Varga O t tó , tanár és iró, szül. 1853. jun. 24. Kis-
Csömötén, Vas m., a középiskolát Kőszegen és Sop
ronban, az egyetemet Bpesten végezte s tanári ok
levelet nyert; 1880—91 aradi, azóta bpesti főgymn. 
tanár. A középiskola számára azonos elveken nyugvó, 
rendszeres történeti és földrajzi tankönyveket 8 kötet
ben irt, melyek utolsó része 1893. jelent meg; nagyon 
elterjedtek, némelyik több kiadást ért s az egyik 
olaszra lefordíttatott. Irt vezérfonalat a világtörté
nethez, magyarra átdolgozta Nordenskjöld (1. e.) 
egyik művét. Legismertebb műve az » Aradi Vértanuk 
Albuma^ diszmű, mely szerkesztésében 1890. jelent 
meg s már harmadik kiadást ért; oroszra is le akar
ják fordítani. Irt számos értekezést, czikket stb. 

Vargabetű, kerülő, félrecsavarodás az egyenes útról. 
Vargahal , tinca vulgáris, czigányhal, czompó (1. e.). 
Vargánya, cantharellus, gombafaj.. A s á r g a v. 

ét i v., c. cibarius, tojássárga, sima, belül sárgás
fehér. Kalapja eleinte domború, később tölcsérszerü; 
alsó felületén levő tompa, elágazó lemezei részben a 
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tönkre is lefutnak. L. ehető gombák ez. színes mel
léki, és képmagyarázat I. köt. 

Várgede, község Gömör-Kis Hont vm., 910 lak. 
Várrom; savanyuviz-furrás és fürdő. 

Vargha G y u l a , író és költő, szül. 1853. nov. 4-én 
Káván Pest m. Gymnasiumot és jogot Budapesten 
végzett s itt avattatott a jog- és államtudományok 
tudorává. Egészen fiatalon, még mint joghallgató, 
lépett az országos magyar kir. statistikai hivatalba, 
hol jelenleg min. osztálytanácsos és aligazgató. Iro
dalmi munkásságát a szépirodalom terén kezdte. 
Költeményei leginkább a Budapesti Szemlében je
lentek meg, 1881. pedig egy kötet dalt adott ki. Ve
gyes lyrai és elbeszélő költeményei nincsenek össze
gyűjtve, ellenben Schiller költeményeinek fordítása a 
Kisfaludy-Társaság kiadásában jelent meg tőle. Köz
gazdasági és statisztikai irodalmi működése 1885. 
kezdődik "Magyarország pénzintézetei« czimű na
gyobb munkájával; azóta e szakban nagy tevé
kenységet fejt ki. A Kisfaludy-Társaság r., a m. tud. 
Akadémia lev. tagja. 
Vargics Imre , orsz. képv., szül. 1834. Temesvárt, 

14 éves korában részt vett a szabadságharezban, 
aztán jogot végzet:, később temesmegyei aljegyző 
és tvszéki ülnök, 1872 óta orsz. képviselő. 

Várgróf, régi Íróinknál a ném. »Burggraf« után 
* porkoláb*, a középkorban a németeknél grófi czim-
mel felruházott nemes, kit a fenségi hatalommal biró 
várúr v. egyház a vársereg kapitányává nevezett ki, 
megbízván őt a vár s a város védelmével, az építke
zés, ipar, vám s kereskedés felügyeletével. 

Vargyas, község Udvarhely m., 1726 lak. Vargyas 
és Homoród-Almás (1. e.) közti területen, a Vargyas 
patak felső részénél elterülő mészkőhegyekben szá
mos barlang. 

Vargyas E n d r e (kapuvári), iró, szül. 1842. decz. 
3. Kapuvárt; hallgatott hittudományt, jogot, kül
földön utazott, 1869. Sopron vm. aljegyzője, 1871. 
Esztergom. Győr, Komárom másod-, 1876. Győr 
m., 1887. Veszprém m. kir. tanfelügyelője. Ifjúsága 
óta foglalkozik irodalommal, számos lap munkatársa 
és szerkesztője volt, igen sok népszerű v. ifjúsági 
munkát, elemi isk. tankönyvet irt, melyek német, 
horvát, tót és szerb nyelvre, az egyik olaszra is 
leforditvák. Népszerű természettan (1892.) czimű 
művét a földmüv. minisztérium első díjjal jutal
mazta. Megírta a szabadságharcz történetét (két 
kiadást ért, németre is leford.). Neje, szül. P e t z 
Vilma, Deák Ferencz unokahuga, előbb a győri polg. 
leányiskota igazgatónője, később a bpesti áll. felsőbb 
leányiskola tanára, szintén foglalkozik irodalommal. 

Várharcz, várak megtámadása és megvédése. 
Várhatunk! (Wir können warten!), Schmerling 

hires mondása, mikor 1861. a magyarok vonakodtak 
az osztrák birodalmi parlamentben részt venni. 

Várhely, község Hunyad m., 1046 lak., 1. bőveb
ben Gredistye. 

Varia (lat.), mindenféle, vegyes. 
Variábilis (lat.), változó, állhatatlan. 
Variae lectiones (lat.), 1. variáns. 
Variálni (lat.), változtatni; a zenében: egy thémát 

különböző módon előadni, czifrázni. 
Variáns (lat.), vmely iró vagy költői mű szövegé

nek a szerzőtől eredő különböző fogalmazásai v. a 
fennmaradt szöveg eltérő olvasásmódjai. A helyes 
olvasásmódot megállapítani az a l s ó b b s z ö v e g 
k r i t i k a dolga, mig a m a g a s a b b kritika belső 
okokból a szöveg v. mű hitelessége felett itél. 

Variatio (lat.), változat, 1. válfaj; tőzsdei ért. árfo
lyamok ingadozása. 

Varicella (lat.), bárányhimlő. 
Varicocele (gör.), viszérsérv, az ondózsinór visz-

ereinek kóros tágulata, mely nem annyira veszedel
mes, mint kínzó fájdalmakat okozó. 

Varicositas (lat.), visszértágulat. 
Varietas (lat.), különféleség, változatosság, válfaj; 

(1. e.); v. delectat, a változatosság gyönyörködtet. 
Varinas (Barinas), dohánytermeléséről hires város-

Venezuelában 4000 lak. 
Variola (lat.), valódi himlő, 1. himlő. 
Várispánság, a királyság első szdaiban a királys 

várakhoz tartozó terület, mely az ország többi terü
letéből kiszakítva, a v á r i s p á n hatósága alatt ál
lott. A v á r s z e r k e z e t , melyet a törzsszerkezet fel
bomlása után Szent-István létesített, a magyar hon
védelmi rendszer alapját tette. Az ország várai 
királyi birtokok voltak, s a várakhoz tartozó óriási 
földterületek lakosai, a várjobbágyok, a hűbériség, 
elve alapján a várak fentartására szükséges szol
gálatokat teljesítették. A várföldek nem alkottak, 
tömör és összefüggő területet, és a várispánság ha
tárai nem csak hogy nem estek szükségkép össze a: 
politikai v á r m e g y e határaival,de némely vármegye 
több várispánságot is foglalt magába. Magának az. 
intézménynek részletei ma sincsenek felderítve; külö
nösen homályosak az érintkezési pontok a várispán -
ságok és vármegyék közigazgatási hatóságai, a vár-
ispánok és vármegye-ispánok hatáskörei között. 
Pesty Frigyes, ki a kérdéssel bővebben foglalkozott,. 
annak csak földrajzi részét oldta meg, s a legtöbb, 
névről ismert várispánság fekvését megállapította. Az. 
általa felsorolt várispánságok a következők: a) Du
náninneni kerület: Pozsony, Stomfa, Sempte, Nyitra,. 
Trencsén, Bolondócz, Liptó, Turócz, Zólyom, Bars, 
Hont, Nógrád, Bács, Bodrog, Galgócz; — b) Dunán
túli ker.: Mosony, Soprony, Locsmánd, Vas, Vesz
prém, Győr, Szolgagyőr, Bana, Komárom, Zala, So
mogy, Fehérvár, Karakó, Tolna, Koaszt, Baranya ; — 
c) Tiszáninneni ker: Szepes,Zemplén, Borsva, Gömör,, 
Borsod, Heves, Szolnok, Csongrád; d) Tiszántúli 
ker.: Krassó, Kéve, Temes, Arad, Csanád, Békés, 
Szabolcs, Bihar, Zaránd, Kraszna, Szatmár. A vár
szerkezet felbomlásával es a várföldek eladományo-
zásával IV. Béla alatt ez intézmény is megszűnt és-
banderialis rendszernek engedett helyet. Pesty Fri
gyes: A magyarországi várispánságok tört. (1882.> 

Varix (lat.), viszértágulat. 
Varjas, község Temes m., 5003 lak. 
Várjobbágyok, 1. várispánság. 
Varjú, madár a hollók (corvidae) családjából. A v e 

tés i v., c. frugilegus, 4 7 - 5 0 cm. h., Közép-Euró
pában, Szibériában, nyaka biborszinben fénylik; a 
fekete v., c- corone és a h a m v a s v., c cornix^ 
47—50 cm. h., az előbbi Közép-Európa, Franczia-
ország, Szibériában, az utóbbi Észak-Európában, 
Magyar-, Olasz-, Görögországban, Ázsiában és-
Egyiptomban _ él. A csóka, c monedula, 33 cm. h., 
Európában, Ázsiában, feje fekete; egyebütt kékes
szürke; beszélni is megtanul. 

Varjú J á n o s , iró és tanár, szül. 1861. febr. 10. 
Balassa Gyarmaton, 1887 óta Szegeden a kegyesr. 
fó'gymnasium tanára. Irt »A régi rómaiak nyilv. játé
kairól* (1886.), »Az ó-classicus irodalmak művelő
déstört, hatása és szerepe a középiskolában« (Sze
ged, 1890.) és classica-philologiai dolgozatokat. Te-
rentiusnak több vígjátékát fordította. 
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Varkar-Vakuf, város Bosznia travniki kerületé
ben, 1390 lak. 

Varkocs, hajfonat, czopf. 
Várkony, község Borsod m., 2202 lak. 
Vármegye, megye, comitatus, az országnak oly 

közjogilag szervezett területrésze, melyben az állam
polgárok saját területükre s tagjaikra nézve a köz
igazgatási s önkormányzati ügyeket állami fel-
"ügyelet alatt maguk gyakorolják, intézik el. A vár
megyei intézmény a királysággal egykorú váris-
.pánságokban birja gyökerét, melyek elöljáróinak, 
.a. várispánoknak közigazgatási hatáskörük kezdet
ben csupán a várföldekre, később azonban a vár 
kerületén belül fekvő nemesi birtokokra is kiterjedt. 
Vármegye és várispánság fogalma ekként a legtöbb 
tekintetben fedte egymást, ámbár voltak oly váris
pánságok, a melyek kerületébe nemesi birtokok nem 
tartoztak. A várszerkezet felbomolván, közigazga
tási tekintetben teljesen helyet adott a politikai 
vármegyéknek, melyek a nemesség önkormányzati 
jogának gyakorlására hivatott intézménynyé alakul
tak át. A vm. élén a vármegyeispán (főispán) állott, 
ennek helyettese volt az udvarbíró, később alispán; 
a vm. közönségét a vm. területén birtokos egyházi 
és világi főurak és nemesek tették, kik időszaki köz
gyűléseiken gyakorolták az önkormányzati és öntör-
vényhozási hatalmat. A vmegyék felosztása járá
sokra már a XIII. szdban veszi kezdetét; a járások 
tisztviselőit a XIV. szdtól szolgabírónak (iudex no-
bilium) nevezték; ezek száma eredetileg minden vár
megyében 4 volt; mellettük állottak az esküdtek, 
kiknek tisztéből később a táblabírói intézmény fejlő
dött ki. A vármegyék hatósága kezdetben főleg a 
honvédelemre és a bíráskodásra terjedt; lassanként 
váltak azok az önkormányzati jogok gyakorlása 
mellett az állami feladatok végrehajtóivá. 1848. előtti 
szervezetükben a köv. főbb jogaik voltak: 1) részt 
vettek a törvényhozásban, közgyűléseiken válasz
tott 2—2 követök által, kiket utasításokkal láttak 
el : 2) törvényszékeik és szolgabiráik által gyako
rolták a birói hatalmat; 3) közgyűléseik és saját 
tisztviselőik által kormányozták magukat; 4) a 
törvényeket és kormányrendeleket saját közegeik ál
tal hajtották végre, ez utóbbiakkal szemben azonban 
az ellenőrzési jogot is gyakorolták, a mennyiben az 
alkotmányba ütköző kormányrendeletek ellen felírtak 
s ha ez nem vezetett eredményre, annak végrehajtá
sá t megtagadták, a rendeletet tisztelettel félretet
ték«; azért nevezte őket (a törvénysértő, idegen 
szellemű kormány nyal szemben) az 1848 : XVI. 
t.-cz. az a l k o t m á n y v é d b a s t y á i n a k ; 5) tiszt
viselőiket az alispántól lefelé — a XVII. század óta 
3-ad évenként — maguk választották; 6) költség
vetésüket maguk állapították meg s az u. n. házi 
adót vetették ki; 7) házi pénztáruk, hiteles pe-
csétjök és levéltáruk, s saját czimerük és zászla-
jok volt; 8) statútumokat alkothattak és 9) köz
gyűléseiken országos ügyeket tárgyalhattak s egy
mással és a kormánynyal levelezhettek. A várme
gyék száma időnként külömbözött. 1848 előtt a 
a szabad kerületeken kívül 55 vm. volt, ebből az 
anyaországhoz tartozott 49. a mai Szlavóniához 3, 
a mai Horvátországhoz 3, Erdélyben volt 9 vm. Az 
ujabb törvényhozás a törvényhatóságokat rendezve 
és testületileg szabályozva, a szabad kerületeket, 
vidékeket és székeket eltörölte, s az 1870 : XL1I., 
1876 : XXXIII. és 1886 : XXI. t.-czikkek óta a vm. 
száma (a társországok kivételével) 63. Modern szer-

vezetöket 1. törvényhatóság és tvhatósági tisztvi
selő. Minden egyes v.-ét 1. az illető név alatt. 

Vármegye szava (A), regény, irta Kvassay Ede. 
Vármellék, község Vas m., 1478 lak. 
Vármező, község Szilágy m., 1729 lak., területén 

római álló tábor nyomai; azon castrum-sorozat tagja, 
mely Csáki-Gorbótól a Sebesi várig (hajdan Rescu-
lum) a római határvonal (limes) erődítésére szolgált. 

Várna, község Trencsén m., 1274 lak. A Vág é, 
partján; itt szakad a Vágba a szeszélyes Béla patak. 

Várna, város Bulgáriában a Fekete tenger mellett, 
25.000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem, 1878-ig erőd 
(1. várnai csata). 

Várnai csata, 1444. nov. 10. vívatott az I. Uiászló 
és Hunyadi János által vezérelt magyar sereg és a 
török közt. Ulászló Cesarini Julián bibornok (1. e.) 
unszolására felbontva a Murád szultánnal kötött bé
két, 1444. szept. végén indult Bulgáriába. Okt. 16. 
Xikápolynál egyesült Hunyadi 5000 főnyi seregével, 
melyhez Vlad, Drakul havasalföldi vajda fia • 4000 
emberrel csatlakozott. Gallipolinál 128 keresztény 
gálya állott, hogy megakadályozza a kis-ázsiai török 
sereg átkelését. De a szultán által megvesztegetett 
velenczei és genuai gályák fejenként 1 aranyért át
szállították a törököket. U. a keresztény fejedelmek 
által elhagyatva, 19.000-nyi hadával Várna alatt ta
lálkozott a 40.000-nyi főnyi török sereggel. Eleinte 
a magyarok voltak előnyben, de U. harczi tüzében 
előre nyomulva, a törökök soraiba jutott s elesett; 
ezzel a harcz el volt döntve, mert a magyarok fu
tásnak eredtek; Cesarini bibornok, Rozgonyi Simon 
püspök, Báthory István főudvarmester és számos 
más országnagy a csatatéren lelte halálát. Az egy
háziak az esküszegés büntetését látták a csatavesz
tésben, melyről a következő, Janus Pannoniusnak 
tulajdonított distichon jött forgalomba: 

Romulide Cannas, ego Varnam clade notavi 
Discite mortales non temerare fidem. 
Me nisi pontifices misissent rumpere foedus, 
Non ferret Scythicum Pannonis ora iuguni. 

Vaszary Kolos, A várnai csata (1864.). 
Varnhagen von Ense K á r o l y Ágos t , német iró, 

szül. 1785. febr. 21. Düsseldorfban, mint diplomata 
működött, 1819 óta Berlinben élt; f 1858. okt. 10. 
Művei főleg életrajzi és kritikai tartalmúak és a ném. 
irodalomtört. szempontjából értékesek. 
Varol-hid, 1. agy. 
Város, városi község, általában nagyobb, népe

sebb község, kisebb-nagyobb önkormányzati jogok
kal és önálló szervezettel, melynek lakóházai rende-
dezett egészet tesznek, szabályosabban, csinosabban 
épültek, melynek lakói inkább iparral, kereskedelem
mel, szellemi munkával, nem pedig foldmiveléssei és 
marhatenyésztéssel foglalkoznak. Alföldi városaink 
részben földműves városok ugyan, de ipari, kereske
delmi és művelődési tekintetben szintén központjai 
a körülöttök elterülő vidéknek. Egykor a v. egyik 
főjellemző vonása az volt, hogy fallal volt körítve s 
falaiban nyert kiváltságos helyzete látható kifejezést. 
Ma a várost külsőleg csinosabb, rendezettebb utczái, 
közigazgatási tekintetben önkormányzata, társa
dalmilag közintézetei és fejlettebb, pallérozottabb 
szelleme külömböztetik meg a vidéktől, a községek
től. A XIX. szdban a v. mindenütt nagy lendületet 
vett s különösen a lakosság szaporodott roppant 
arányokban, 1891. a világ azon v.-ainak száma, me
lyeknek egyenként 100.000-néí több lakosuk volt, 
243-ra ment. A legnagyobb város London (1377) 
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csak 35.000) most 5,633.332 lak. Budapest Európa 
legnagyobb városai közt a 11-ik helyet foglalja el. 
A magyar állam területén a városi lakosság száma a 
legújabb hivatalos adatok szerint 2,645.054 vagyis 
350.505 lakossal több, mint 1880. A v.-ok száma az 
anyaországban 132, Fiume kerületben 1, Horvát-
Szlavonországban 21, összesen 154 Közigazgatási 
szempontból ezek közül az anyaországban és Fiúmé
val 25 törvényhatósági joggal felruházott v. szabad 
kir.,a többi rend. tan. v. Szervezetüket 1. törvényható
ság, és törvényhat. tisztviselő, történeti fejlődésöket 
1. városok története. 

Városi tanács, 1. törvényhatóság. 
Városliget, általában közkert a város közelében; 

a bpestiamult század végén keletkezett gr. Batthyány 
József bibornokpártfogása alatt. Terjedelme323,002.9 
négyszög öl. Első alakjában rendezését József nádor
nak köszöni. 1865. két részre választatott; é. részén 
39,270,6 n. öl terjedelemmel az állatkert keletkezett. 
A v.-be a kőbányai vizek vannak bevezetve, s táp
lálják a nagy tót, melynek két szigete a Szécsényi 
(Drót) és a Nádor (Páva) sz. van. Az utóbbin Zsig-
mondy V. által fúrt artézi kut, mélysége 978.4 m. 
vize hőmérséke 74° C. A viz fürdőkben és kereske
delmileg értékesíttetik. A tó partján áll a korcsolya-
ház. A park az 1885. kiállítási építkezések lebontása 
után sokat szépült. A kiállítási épületek közül a nagy 
iparcsarnok, a királyi és képzőművészeti pavillonok 
maradtak. Mozgalmas képet nyújt minden része 
különösen a nagy kör és a Stefánia sétányok, vmint 
a népmulatságok csoportja (Wurstlprater). Főköz
lekedési útja volt régebben a Király-utcza, most az 
Andrássy-ut. 

Városlőd, község Veszprém m., 2248 lak. Kő
edénygyár. 
Városmajor, Bpest második kerületében, keletke

zett II. József alatt 1780—1790 közt, midőn a Krisz
tinaváros épült. A régi Budapestnek egykor kedvencz 
városligete; most közelében nyaralók. 
Városok története A városi intézmény nyomai ná

lunk először Szt István alatt mutatkoznak, a ki Székes-
Fehérvárt olasz mintára városi ki váltságokkal ruházta 
fel. A városi rend bölcsője a várrendszer volt, a vá
rak tövében keletkezett, s a várispánok alatt álló né
pes helységekből lettek a későbbi szabad városok. 
A tulajdonképeni városi rend a XIII. szdban, a mon
golok betörése után alakult meg s a XIV7. szdban 
lépett az országos rendek sorába. A városi rendnek 
a törvényhozásban való részvétele, melyre már III. 
András idejéből találunk esetet, 1405-ből válik ál
landóvá. E jog azonban kizárólag a királyi városo
kat illette, melyek királyi kiváltságlevél alapján a 
földesúri hatóságtól mentesítve, a megyei törvény
hatóság alól kivéve, s közvetlenül a királynak alá
rendelve, területükön maguk gyakorolták a törvény
hatóságot. E kir. városok tették az ország negye
dik rendjét. Bírósági szervezet tekintetében különb
ség volt a tárnoki és a személynöki sz. kir. városok 
között; amazok (Buda, Pest, Kassa, Pozsony, Nagy-
Szombat, Bártfa, Eperjes és Sopron) a tárnoki szék
hez, a többiek a kir. személynökhöz felebbezték 
pőréiket. Az 1608. k. u. I. t.-cz. az országgyűlésen 
való részvétel jogát csupán a tárnoki városokra szorí
totta, de a gyakorlatban a többi sz. kir. városok is 
érvényesítették a jogot. A sz. kir. város testületileg 
véve úgy tekintetett, mint egy nemes személy, a 
testületi nemesség azonban a polgárokra nem ter
jedt ki, hanem az abból kifolyó jogokat csupán a 

város mint erkölcsi testület gyakorolta. További 
jogai közé tartozott: külön czimer és pecsét haszná
lata, plébános-választás, helyhatósági szabályok 
alkotása, vásártartás stb. A sz. kir. városi kiváltsá
got valamely község csak úgy nyerhette, ha magát a 
földesúri hatóság alól megváltotta; a királyi kivált
ságot törvénybe kellett czikkelyezni, s csak ha ez 
megtörtént, gyakorolhatta az országgyűlésen való 
részvételi jogot. A városok követei az alsó táblán 
foglaltak helyet, s együttvéve csak egyetlen szava
zattal rendelkeztek. Az 1848. törvények a sz. kir. 
városokra nézve csak ideiglenes intézkedéseket tet
tek; a végleges rendezést az 1870: XLVI1I. és az 
1876: VI., VII., XII., XX. és XXXIII. t.-czikkek eszkö
zölték, melyek 28 sz. kir. várostól elvették törvény
hatósági jogukat, s 19 más ily jogot élvező várossal 
együtt bekebelezték azokat az illető vármegyékbe, 
a többieknek törvényhatósági hatáskörét pedig a 
mai közigazgatási viszonyok szerint szabályoz
ták. Szalay József: Városaink a XIII. szdban (1878.) 
Demkó Kálmán A Felső-Magvarországi városok a 
XV-XVIII. szdban (1890.). 

Város-Szalónak, község, 1. Szalónak. 
Várpalánka, község Bereg m., 1637 lak. 
Vár-Palota, község Veszprém m., 5161 lak. Völgy

ben fekszik a régies külsejű kastély, a hajdan erős 
P. vár. Négyszegletben épült, sarkain bástyatornyok
kal; a török 1593—1687. birta. A várostól é.-ny.-ra 
Puszta-Palota (1. e.). 

Varrat, sutura, a koponyacsontok zeg-zugos szélű 
összeköttetése. Fontosak a koponyán: a n y í l v. 
(s. sagittalis), elül a k o s z o r ú vagy h o m l o k i v. 
(s. coronalis), hátul a n y a k s z i r t i v. l a m b d a v. 
(s. lambdoidea). A sebszélek egyesítése selyem-, 
catgut- v. fémfonál segélyével. 

Varrentrapp G y ö r g y , német orvos, szül. 1809. 
márcz. 20. Majna-Frankfurtban, u. o. mint orvos 
működött; f 1886. márcz. 15. Erdemet szerzett a 
közegészségtan körül, Németországban szünidei gyer
mektelepeket létesített. 

Varró M a r c u s T e r e n t i u s , kiváló római tudós, 
szül. 116., f 27. Kr. e. Számos műve közül csak ket
tőt birunk: »De re rustica* (gazdasági) és »De lingua 
latina« (nyelvészeti munka). 

Varrógép, mechanikai berendezés a kézzel való 
varrás helyettesítésére. A v.-nél a tűnek lyukja közel 
a hegyéhez van, a varrásnál a tűn keresztül húzott 
czérna hurkot alkot, mely a varró lemez alatt létező 
czérnaszál által v. csak egyszerűen v. itt is hurkolás 
által szilárdan tartatik; az előbb említett egyszerű 
v.-nél, ha az alsó czérna elszakad, az egész varrás 
felbomlik. Az alsó czérna v. hajócskába v. pörgettyű
ben van feltekerve. Legelterjedtebb v.-ek a S inge r - , 
Howe- és Wehler-Wilson-félék. 

Varrottas, himzés, hímzett kézi munka, melyet 
hazánk külömböző vidékeinek népe házi-iparszerüleg 
készit, részint saját használatára, részint eladásra. 
Csinálják Aradmegyében, Besztercze vidékén, a 
Szepességen, a Székelyföldön, sőt a bukovinai székely 
telepeken is. A leghíresebb azonban s főleg az 1885. 
országos kiállítás óta nagyon ismert K a l o t a s z e g 
(1. e.) vidékének magyar falvaiban készülő v., mely 
régi minták után három külön technikai eljárás 
( i n v a r r á s o s , í r á s o s és f e h é r e s v.) szerint külön 
e czélra szintén Kalotaszegen házilag szőtt és prae-
parált vásznon (fod o r v á s z o n ) készül. Ha az 
ékítmény is színtartó anyaggal van hímezve, a 

I fodorított vászon száz évig is eltart. A v. készítését 
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a kalotaszegi községek iskoláiban is tanítják s mint 
Siázi ipar, melynek czikkei hazánkban és a külföldön 
mindinkább élénk keresetnek örvendenek, folyton több 
faluban terjed el. Van e czikkekből több külföldi 
nagy városban is állandó raktár. L. Pentsy I. és 
Szentgyörgyi L. Kalotaszegi varrottas-album (minta-
rajzgyüjtemény); a húsz füzetre tervezett vállalat 
1891. indult meg. 
Varrótű, 1. tű. 
Varsa v. ve r se , a halak betévédésére számító, 

hálózatból v. vesszőből font különféle szerszám, 
mely bárhova áthelyezhető. 

Varsaháló, egy kávás, villás rúdon levő zsákháló, 
& halat botlóval kergetik belé. 

Varsányi G y u l a , iró, szül. 1863. Varsányban 
(Nógrád m.). Egy ideig kereskedői pályán volt, majd 
iró lett s Bpesten él. Költeményeit 1885. adta ki kö
tetben, 1890. »Uria« ez. tragédiája Teleki-jutalmat 
nyert (megj. Szépirodalmi Könyvtár). 

Varsó, orosz-lengyel kormányzóság, ter. 14.572 
kms, 1,443.823 lak. Főhelye V. (Varszava), az egykori 
Lengyelország fővárosa, a Visztula m., 456.000 lak. 
Egyetem (1816. alap., 1832 — 69. megszűnt), közép
iskolák, csillagda, képtárak (Ossolinski), műgyüjte-
mények, füvészkert; székesegyház (1360. alap.). 
Tereit (Zsigmond, szász) számos szép palota (királyi, 
kormányzói) disziti, kiváló épületei a Lazienki és 
Belvedere. Czitadella, 1883 óta erődítések; külvárosa 
Prága. 1526-ig a maszoviai herczegeknek és 1587 óta 
& lengyel királyok székhelye, 1656. jul. 28—30. 
X. Gusztáv svéd király és a brandenburgi választó
fejedelem győzelme a lengyel király fölött. 1764—73. 
•és 1793. az oroszok szállták meg, 1794. apr. 17—18. 
AZ oroszokat lemészárolták; 1807—13. a v.-i nagy-
iherczegség fővárosa, 1830. nov. 29. felkelés, 1831. 
szept. 6. és 7. a v.-i ütközet, 1863. jan. 22. a lengyel 
felkelés kitörése. 

Varsód község Tolna m., 1455 lak. 
Várszerkezet, 1. várispánság. 
Várta (ném. Warte), őrállás, őrhely. V.-ház, őrház. 
Vártüzérség, 1. tüzérség. 
Varua, afrikai nép a felső Kongó m., Kaszongo tar

tományban (Kongó állam). Tiszteletük tárgya Kun-
.gve, a Baura és Kasongo dynastia alapitója. 

Varus P u b l i u s Q u i n t i l i u s , Kr. e. 6. Syria hely
tartója, u. o. a felkelő zsidókat engedelmességre 
kényszeritette, Kr. u. 6. Germania helytartója, ezt 
•a római tartományok módjára szervezte; Kr. u. 9. 
Arminius- a teutoburgi erdőben 3 légiójával tönkre 
verte; öngyilkos lett. 

Varzin, falu, 1867 óta Bismarck herczeg birtoka, 
Köslin porosz kormánykerületben, kastély, 800 lak. 

Vas (lat., többesszáma vasa), edény, ér; vascu-
iosus, edénydus; vasa vasorum, a véredények tápláló 
edényei. 

Vas, a legnevezetesebb fém és elem, v. jele Fe., p. 
s. 56; f. s. = 7.84. Termés állapotban csak ritka 
(1. termésvas), de vegyületei a v a s é r c z e k gyakran 
•s óriás tömegekben fordulnak elő. Előállítása kohá
szati utón történik a vasérczekből az u. n. m a g a s 
k e m e n c z é k b e n való olvasztás által. Ez alkalom
mal a v. szinitődik, az idegen anyagok pedig az al
kalmazott pótlékokkal alakulnak s mint v. s a l a k 
lecsapoltatnak az olvasztóból; a megolvadt nyers 
•vasat pedig időnként kibocsátják. A v.-kohászolás 
fő műveletei következők: először égetik az érczeket, 
'hogy porhanyóvá váljanak, azután könnyen olvadó, 
•salakot képező anyagokkal, u. n. p ó t l é k o k k a l ke

verik; ezen pótlékok minősége a vasérczektől függ, 
ha ezek sok silicatot tartalmaznak mészkövet, ha 
silicatban szegényebbek, homokot v. agyagot alkal
maznak pótlékul. E keveréket azután faszén-, kőszén
nel v. kokszszal a magas kemenczében megolvasztják. 
Valahányszor a kemenczében lévő elegy a megol
vadás következtében alább sülyed, új elegyet tölte
nek a kemenczébe; a megolvadt vas a fenékre száll, 
míg a salak fölötte foglal helyet s időről időre lecsa-
poltatik. A magas kemenczében tüzelő anyagnak 
faszenet használnak, mely hamujának kedvező ösz-
szetétele folytán a legjobb vasat adja. A nagy tö
megben való üzemhez kokszot használnak és hamu
jának kevésbbé kedvező összetételét a pótlékok és a 
nagyobb hőmérsék által egyenlítik ki. Az olvasztás 
folyamatának előmozdítására fújtatóval vezetik a 
levegőt a kemenczébe s tüzelő anyagban való meg
takarítás végett a levegőt előzőleg 700 —800°-ra 
hevítik. A nagy kemencze méretei és üzeme oly mér
vűek, hogy 700 — 900, sőt Angliában 1800 mázsa 
nyers vasat nyernek egy-egy nap; magassága fa
széntüzelésnél 8—10 m., koksztüzelésnél 15 — 19, 
sőt 32 m. A nagy kemencze üzembe helyezése végett 
a tűzhelyet bizonyos magasságig fával rakják meg, 
erre kokszot tesznek kevés mészkővel, azután salakot 
és a pótlékokkal kevert érczeket, s ezeket kokszszal 
és mindig kevesebb salakkal a torokig váltakozó 
rétegekben feltöltik. A fát meggyújtják, lassanként 
levegőt fujtatnak be és igy előállítják azt a hőmér-
séket, melynél az érezek redukálása és a vas olvasz
tása bekövetkezik. A kemenczében a fujtató előtt a 
szén szénsavvá ég el, mely az izzó tömeg között 
felszállva szénoxyddá redukálódik. Ez a vasoxydot 
szinisiti, a szivacsos vas a kemencze alsó, forróbb 
részében szénsavat vesz fel és elolvad a további 
sülyedésnél. A magas kemencze megszakítás nélkül 
több éven át is működhetik; a nyert vas az u. n. 
n y e r s v a s v. ö n t ö t t v a s ; tartalmaz 2 —6% sze
net, ezenkívül siliciumot, phosphort, ként, mangánt; 
az iparban három nemét különböztetjük meg u. m.: 
1) fehér- , 2) s z ü r k e - , 3) f e l e s - n y e r s v a s a t . Az 
első kemény, törékeny s fehérszínű, a szén vegyileg 
van benne egyesülve. Legjobb minőségét t ü k ö r 
v a s n a k nevezik. A szürke nyersvas nem oly ke
mény, színe világos v. sötétszürke, a szén mint gra-
phit van benne keverve; főleg öntött czikkek ké
szítésére használják. A feles-nyersvas az emiitett 
kettőnek keveréke. A nyersvasból a kovács-vasat 
és aczélt állítják elő: széntartalmának egészen 
0'5°/o-ig való megfosztás által a v e r t v. k o v á c s 
v a s a t nyerik. A kovácsvas gyártásához csaknem 
kizárólag a fehér nyersvasat használják s ezt erősen 
oxydáló tűzben olvasztják nyílt tűzhelyen v. láng-
kemenczékben, k a v a r ó k e m e n c z é k b e n . A meg
olvadásnál a tömeget vasrudakkal keverik; a levegő 
hatása folytán ( f r i s s í t és ) , a nyersvasban levő szén 
mint szénoxyd és szénsav elszáll; a tömeg mind
egyre sűrüdik s végre összefüggő tömeggé, v a s 
k e n y é r r é válik Az igy nyert tömeget a kemen-
czéből kiveszik s pörölyök alatt lapokká, rudakká 
alakítják. A vertvas világos szürke, kovácsolható s 
forrasztható, szövezete rostos, de ezen szövezetet 
rázkódás, lökés, stb. folytán elveszti, szemcséssé 
s törékenynyé válik pl. a vasúti kocsik tengelye. 
Olvadási pontja 1800—2000 C. fok körül áll. A ka
varó kemencze jó tüzelő anyagot kíván, rendesen 
hosszulángu kőszenet; hol ily jó tüzelő-anyag nem 
áll rendelkezésre, a csekélyebb minőségűt gázokká 
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változtatják át és hevített fujtató levegővel égetik el, 
v. a gázokat és levegőt regenerátorokban (1. e.) he-
vitik. Ezen eljárás által nyert kovácsvason (hegesz
t e t t vas ) kivül ujabban fo ly t v a s a t is állítanak 
elő. Ez a bessemerlésen (1. Bessemer-aczél) alapszik, 
s csak a bessemer-körtében levő széntelenitett vas
hoz adott tükörvas mennyiségétől függ, hogy folyt 
aczélt v. folyt kovácsvasat nyerjünk. A vasnak har
madik faja, mely széntartalmát tekintve a nyers és 
kovács v. vertvas között áll, az aczé l , lásd ezt s a 
I. Vasgyártás czimü mellékletet. 

Vasad, község Bihar m., 1233 lak. 
Vas álarczos (masque de fer), XIV. Lajos uralko

dása alatt élt titokzatos személyiség, ki előbb Pig-
nerolban, majd Ste-Marguerite szigetén s 1698 óta 
a Bastilleban fogva tartatott s kinek állandóan egy 
fekete (vas v. bársony) álarczot kellett viselnie. 
t 1703. nov. 19. és Marchiali név alatt temettetett 
el. Kilétéről a legtarkább nézetek merültek fel. Néme
lyek XIV. Lajos ikertestvérének tartották s ezen fel
fogást dolgozta fel Dumas »Bragelonne gróf« ez. 
regényében. Mások szerint Harmoises lothringeni 
lovag lett volna, ki a király élete ellen 1673. össze
esküvést szőtt. Legújabban Bazaries százados, an-
tesi tiszt állítólag felfedezte a v. titkát. Sikerült 
ugyanis XIV. Lajos és Louvois miniszter némely 
eddig megfejthetlen titkos jegyű iratát elolvasnia s 
ezekből kiderült, hogy az álarczos fogoly De Bu-
l o n d e tábornok, ki 1691. a piemonti hadjáratban 
Coni ostromát minden igaz ok nélkül abban hagyta 
s ezzel a hadjárat sorsát veszélyeztette. Árulásáért 
elfogták, de nem végezték ki, hanem megengedték 
neki, hogy álarezosan Pignerol falain sétáljon. Még 
csak az szorul megfejtésre, mi volt az ok, melyért 
a király megkegyelmezett életének. 

Vasalás, nedves fehérneműnek, ruhának stb. meleg 
vas, az u. n. vasaló alatt való simává tétele; 
más értelemben a ló, ökör patkolása; vmely fa- v. 
kőtárgynak megvédése végett vaslemezzel való bo
rítása. 

Vasallus (lat.), hűbéres, alattvaló. 
Vásár , vevők és eladók összejövetele; jellemző vo

nása, hogy az eladásra szánt áruk is a hely színén 
vannak. Nagyobb városokban hetenkint tartanak v. 
(heti v.), azonkívül pedig rövidebb hosszabb időkö
zökben nagyobbszerü v.-t (országos v.), melynek tar
tására az engedélyt a kereskedelmi ministeriumnál 
kell kieszközölni. Minden v.-nak van u. n. v á s á r 
r end j e , és a nagyobb v.-ok látogatói közt sajátos 
v á s á r j o g szokott kifejlődni. A v. utolsó napján 
szokták a fizetéseket eszközölni és ált. elszámolni. 
Híresek a lipcsei, nisnijnovgorodi, beaucairei, messi-
nai v.-ok; a magyarországi v.-ok közül a budapesti 
világhírű. Ma már a forgalmi viszonyok megválto
zásával a v.-ok elvesztették előbbi jelentőségüket. 

Vásáráru, a vásári eladásra készített, rendesen 
kevésbbé jó minőségű áru, ellentétben a megrendelt 
munkával. 

Vásárcsarnok, nagyobb városokban levő intéz
mény, hol a mindennapi élet szükségletének fedezé
sére szolgáló élelmi czikkek kaphatók. Budapesten 
is tervezik minden egyes kerületben egy v. több v. 
és ezenkívül egy központi v. felállítását. 

Vásárfia, vásárról hozott ajándék. 
Vásárhely, község Zemplén m., 1100 lak. 
Vásárhelyi , 1) A n d r á s , a XV. század végén s a 

XVI. szd elején élt egyházi énekszerző, valószínűleg 
.ferenezrendi barát, ki Mohácsnál hős halált halt. 

1508-ból való fenmaradt éneke Szűz Máriához. L. 
Szilády Áron, Régi m. költők tára, I. köt. 1877.; — 
2) G e r g e l y , tudós jezsuita, érdemes egyházi író, 
szül. 1561. Maros-Vásárhelyen, t 1623. okt. 18. Le
fordította Canisius Péter kátéját, mely 'rövid időn 
4 kiadást ért, továbbá Kempis Tamás négy köny
vét. Több hitvitázó s vallásos művet irt s ő adta 
ki nálunk az első naptárt; — 3) Pál , mérnök és író, 
szül. 1795. Szepes-Olasziban; 1819. mérnök s a 
Kőrös-szabályozás előmunkálataiban, később a Du
naszabályozásban vett részt; 1833. az aldunai mun
kálatok igazg. mérnöke. Ekkor Angliában tanulmány
utat tett s visszatérve a Széchenyi-utat építette s az 
Alduna szabályozási munkáit sok sikerrel vezette. 
Megnyerte gróf Széchenyi István bizalmát s vele 
a Tisza folyót kezdte tanulmányozni; 1845. készí
tette el a Tisza-szabályozás terveit s igazgató mér
nökké neveztetett ki, de már 1846. ápr. 9. f. Irt 
latin, magyar és német szakmunkákat. A m. tud. 
Akadémia rendes tagja volt. 

Vasari (-zári) G i o r g i o , olasz építész, festő és 
műtört. író, Michelangelo tanítványa, szül. 1511. 
jul. 30. Arezzoban; t 1574; jun. 27. Flórenczben. 
Történeti és arczképfestményei mellett szakművei 
fontosak. 
Vásári jelentés, a vásár lefolyásának részletes 

leírása, a forgalomba kerülő áruk árának megjelö
lésével. 

Vásárjog, 1. vásár. 
Vasárnap, lat. dies solis, a hét első napja, melyet 

a keresztény világ Krisztus feltámadásának emlékére 
általánosan megünnepel. De ha azt vesszük, hogy a 
magy. nyelv a hét első napját hétfő-nek, másodikát 
ked d-nek (= kettedik) nevezi, ugy a v.-ot a hét 
utolsó napjának kell tekintenünk, mely a 6 dolog
tevő napra mint nyugnap következik. A v. elneve
zés vásár+nap alkatrészekből áll, mivel régente e 
napokon szokták a vásárokat tartani, midőn t. i. 
a vidék népe a templomba isteni szolgálatra egybe
gyűlve egyszersmind csereberélni is szokott, minek 
nyoma a templomi búcsúnapokban ma is megvan. 
A vasárnap török neve szintén bazár günü -= vásár 
napja. 

Vasárnapi betű, az afcécze 7 első betűje közül az, 
mely az év első vasárnapjára esik, ha az újév első 
napját .4-val jelöljük. Ha pl. jan. 4-ike vasárnap, 
akkor D a v. b. A naptárkészitésnél a változó ünne
pek kiszámítására szolgál. 

Vasárnapi iskolák, tanintézetek, melyekben ugy 
a felnőttek, mint a gyermekek, kik rendes iskolai ki
képzést nem nyertek s a hét egyéb napjain el van
nak foglalva, vasárnaponként elemi oktatásban ré
szesülnek. A v. i. alapitója az angol Raikes volt. 

Vasárnapi munkaszünet , 1. munkaszünet. 
Vásáros-Namény, község Bereg m., 1501 lak. A 

Tisza partján. A Tisza idáig hajózható. Közúti vas
híd a Tiszán. 

Vásárra szóló váltó, melynek lejárata vmely vá
sári napra szól. Ha a vásár csak egy napig tart, 
ezen a napon, ha tovább mint egy napig, de legfel
jebb 8 napig tart, az utolsóelőtti napon, ha 8 aap-
nál tovább tart, a 8. vásárnapon fizetendő. 

Vasárut, község Pozsony m., 1358 lak. 
Vasas, község Baranya m., 1303 1. Kősíénbányák. 
Vasas német, 1. cuirasse. 
Vasas szén, a kemény, tömött ásványi szén neve. 
Vasas-Szent-Péter napja, Pctrus in vmculis, aug. 

1-je. mint Sz. Péter apostol fogságának emlékünnepe. 



YASIPAE. I: Vasgyártás. 

B. Kokszkemencze. 6. Pörköli) szin. 
Az Athenaeum Kézi Lexikona. 

1. Jlagaskemeucze elrendezése. 

3. Bessemerkörte. 

2. Gözpoi'oly. 4. Hengermű. 



Y A S I P A K . I I : Vasöntés. 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 

1. Kupolapest. 2. Formagép. 

3. Öntöde belseje. 

B. Darus üst. 

4. Scottféle kerékformagép. 6. Villa. 7. Villás üst. 
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Vasaty (-ti) J á n o s , cseh politikus, szül. 1836. 
.aug. 10. Skronicban, jogot végzett, ügyvéd, 1879 
•óta az osztrák képviselőház tagja, a cseh nemzeti 
•érdekek szószólója. 

Vasbádog, szilárd és nyújtható kovácsolt vasból, 
többnyire hengerelés utján előállított vaslemez (fe
kete bádog), vastagsága egész O017 mm. terjed, 
páczolják és ónnal v. horganynyal bevonják (1. bádog). 

Vasbánya, a vasérczek termelése végett nyitott 
bánya, hazánk igen sok vidékén van: a főbbek 
Diósgyőr, Libetbánya, Rudobánya, Frigyesfalva, 
Dognácska, Anina-Steyerlak, Oravicza, Miklósfalva, 
Szepes-Remete, Szomolnok, Meczenzéf, Krompach, 
sBetlér, Oláhpatak, Dobsina. Rudna, Henczkó, Derno, 
Krasznahorka-Váralja stb. 
Vasbányászat, a vasérczek felkeresése s a vas

bányák észszerű kiaknázására irányuló munkál-
ikodás. 

Vasco de Gama, 1. Gama. 
Vascularisat io (lat.), uj véredények fejlődése. 
Vasdényey Géza , a szabadkai tvszk elnöke, szül. 

1853. febr. 14. Kutason Somogy m., 1871. ügyvédi 
•vizsgát tett, 1877. pénzügymin. fogalmazógyakor-
;nok, 1878. győri tszki aljegyző, 1S82. magyaróvári 
jb. albiró, 1885. curiai segédtanácsjegyző, 1890. 
szabadkai tszki elnök. 

Vasdrót, 1. drót. 
Vaselin, k o s m o l i n , o z o k e r i n , zsirszerü, szín

telen, szagtalan, közömbös anyag, melyet amerik. 
.petróleumból, paraffinból és ozokeritból állítanak 
•elő. Szénhydrogénekből áll, nagyon állandó, nem ava-
sodik, nem jegeczedik s nem szárad, 30—60° nál 
olvad, forró alkoholban oldódik, kenőcsök, pomádék, 
bőrkenőcs készítésére, az illatszerészetben, a gyó
gyászatban mint kenőcs-alapanyagot, fedőszert, esz
közök bezsirozására stb. használják. Sárga és fehér 
faja használatos. A v. o l a j , színtelen s ; zagtalan 
kenő- és hajolaj, az előbbihez hasonló tulajdonsá
gokkal. 

Vaselinolaj, 1. vaselin. 
Vasember, szinmű Cs iky G. (1887. Teleki-jut.). 
Vasér, vasércz tartalmú telér. 
Vasércz, mindazon vastartalmú ásvány, mely a 

vaskészitésre alkalmas; vegyi összetételre nézve 
főleg oxydok; legfontosabbak: siderit, limonit, hae-
matit és magnetit. 

Vasfa, a Dél-Amerikában termő robinia panacoea, 
a Mauritjus szigetén tenyésző Stadtmannia opposi-
tifolia, a Fokföldön termő olea undulata vmint a 
sideroxylon fajok igen kemény, sötétszinü, nehéz 
fája, műszerek, henger stb. készítésére használják. 

Vasfay G á s p á r , a "•Vitéz FranciscóruW szóló 
XVI. szbeli magyar verses beszély szerzőjének neve 
a mű első kiadásán (Debreczen, 1574.), míg az 
1579-iki kiadás Ráskay Gáspárt nevezi meg szer
zőül. Lehet, hogy a két név egy. Ráskay Gáspár 
II. Lajos király alatt főkamarás, tárnokmester és 
temesi főispán volt, 1526. Szapolyai hive lett s 
1540. Nógrádmegye főispánja. Nővére Ilona alsó-
lindvai Bánffy Ferencz neje volt s igy rokonságban 
állt Bánffy Istvánnal, kinek családi ünnepére irta a 
költeményt. 

Vasfinomitó, a vasgyárak azon része, hol a vas
érczek olvasztásából nyert tisztátalan, silány minő
ségű nyersvasat a benne levő rondító anyagoktól 
kohászati, folyamatok utján megtisztítják, finomitják. 

Vasfolt, fehérneműn, ruhán nedves vastárgyakkal 
való érintkezés v. vmeiy vassó hatása folytán kép

ződő sárgás pecsét, mely vasrozsdából áll; igen 
könnyen eltávolítható, ha a foltot az u. n. sóska
sónak meleg oldatával mossuk. 

Vasfonal, erősen csinozott, egyszerű v. czérná-
zott pamutfonál, varrásra és szövésre használják. 
Vasfüggöny, vaslemezekből v. vasredőnyökből 

készített elzáró eszköz a színpad és nézőtér között, 
hogy a színpadon kiütött tűz a nézőtérre ne terjed
hessen. Minden felvonás után leeresztik és a követ
kező felvonás előtt felhúzzák. Mozgatása emberi 
erővel v. súlylyal es viznyomással történik. Altalá
nos alkalmazást a bécsi ringszinház: katasztrófa 
(1881. decz. 8.) után nyert. 
Vas Gereben, családi nevén R a d á k o v i c s József, 

regényíró, szül. 1823. Fügéden (Tolna m.), egy 
ideig ügyvédkedett, majd egészen az irodalomnak 
szentelte erejét, t 1868 jan. 26. Bécsben, hova a 
delegatiók alkalmából mint a pesti lapok tudósítója 
utazott. Sokat és sokfélét irt: regényeket, korrajzo
kat, adomagyüjteményeket. Valamennyit tősgyöke
res magyarosság s eredeti, egészséges humor jel
lemzi. Ismertebb művei: »Régi jó idők« (1857.), 
»A nemzet napszámosai* (1857.), »Egy alispán* 
(1858.). »Nagy idők, nagy emberek' (1859.), »Pörös 
atyafiaké (1860.), »A tekintetes urak* (1864.) ez. 
regények; »Garasos aristokratia« (1865.). »Dixi« 
(1865"). »Juratus élet« (1866.) stb. ez. korrajzok. 
L. Vali Béla, V. G. élete és munkái, Bpest. 1883. 

Vasgyár, az ipartelep, hol a vasgyártmányokat 
előállítják. A v.-ak a szüksépes nyers vasat v. ma
gok termelik v. vaskohókból kapják. Hazai vasgyá
rainkról 1. vasipar. 

Vasgyártás, a különböző vasfajták és vasgyárt
mányok előállítása, !. vas, továbbá a vasgyártás ez. 
melléklet s a hozzá tartozó képmagyarázat (II. kt. 
végén). 

Vasgyúró, népmesei óriás, erős ember. 
Vashámor, vaspöröly (1. e.). 
Vashegy, 1. ratkói hegység. 
Vasica Mala, község Szerem m., 1860 lak. 
Vasipar, a legkitűnőbb vasat Svédország és Nor

végia szolgáltatja, finom vasat áliit elő Spanyol-
és Oroszország is, vmint Németország és Ausztriá
ban kül. Stiria és Karinthia. Vasbádoggyártás terén 
kül. Cseh- vmint Szászország és Porosz-Szilézia, 
a sodronygyártás terén kül. Németország (Westfalía, 
Érczhegység) tűnik ki. A nyers aczéigyártás kül. 
virágzik Ausztriában (Stiria. Tirol, Salisbury), Né
metországban. Franczia-, Spanyol-. Orosz- és Svéd
országban. Öntött aczéigyártás terén első helyen 
Angolország áll. A magyar vasipar ujabban roppan: 
haladást tett és nemcsak minden tekintetben ver
senyez a külfölddel, de egyes czikkeknél (vasut-
kerék, turbina, őrlőhenger stb.) felül is múlja. A 
magyarországi vasipar főbb helyei: Resicza, Anina, 
Diósgyőr. VajdaHunyad, Brezó, Kabolya-Polyána, 
Salgótarján, Nándorhegy, Ruszkabánya, Nadrág, 
Kudzsir. Prakfalu, Breznóbánya és Budapest. 

Vaskalap, a régi szabású háromszögletes v. úgy
nevezett éghasitó kalap gúnyneve. 

Vaskalaposság, szűkkeblű pedanteria, az ó-sza-
básu, elavult szokások és tanok melletti nyakas 
megmaradás. 

Vaskapu, számos szoros-ut elnevezése, 1) dunai, 
1. Duna- és Vaskapu-szabályozás: — 2) Hunyad-
megyében. 1. Vaskapu szoros: — 3) Ruméliában a 
Vardar folyó 550 m. hosszú szorosa: az üszküb-
szaloniki vasút megy át rajta; — 4) hegyszoros 
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Derbentnél Daghestanban, a Kaukázus k. vége és a 
Kaspi tenger közt; a VI. szdban épült kaukázusi fal 
kiindulópontja; — 5) hegyszoros Algériában, Con-
stantine tartomány ny. határán. 

Vaskapu, leírását 1. Duna; szabályozásának elő
készítését, 1. Dunaszabályozás. A szabályozási 
munkálatok 1892-ben jelentékenyen előre haladtak; 
az ezen évre előirányzott munkarész nagyrészt tel
jesíttetett s igy az egész műnek 1895. való befeje
zése biztosítottnak látszik. Az 1892 : XXXII. t.-cz. a 
Vaskapun át vezetendő hajózó csatornának 1 m.-rel 
való lemélyítését rendelte el; a csatorna kirobban
tása a körülzárt mederben szárazban történik. A 
vállalat 3 zúzógépet, 5 fúrókkal felszerelt furóhajót 
és a lazított kőanyag kikotrására 4 kotrógépet alkal
mazott. A munka kezdetétől 1892. végéig az előirány
zott főmunkamennyiségekből teljesítve lett: 1) a sza
bad folyamban való szikla-eltávolitási munkáknak 
25'2°/0-a; 2) a Vaskapu-csatornából eltávolítandó 
sziklamennyiségnek 49'9°/o-a: 3) a kőhányási mun
káknak 56'8°/0 a; 4) a vegyes anyagból való feltöl
tési munkáknak 73'6°/0-a. 
Vaskapu szoros.j Hunyad m.-ben, a Pojána 

Ruszka hsg és Retyezát hsg közti mélyen bevágó
dott széles völgyelés (656 m. m.), mely a Temes-
Bisztra völgyéből a Hátszegi medenczébe vezet s a 
fenti két hsget is egymástól élesen elválasztja. A 
harmadkori tenger egyik összekötő szorosa volt a 
magyar és erdélyi medenczék közt. Történelmileg is 
fontos ut volt Erdély felé; Traján döntő harczai e 
körül folytak; a törökök nem egyszer az utón ron
tottak be s verettek is ki. 

Vaskémle, a vasérczek vastartalmának tűzi utón 
való meghatározása. 

Vaskémlészet, mindazon vegyelemzési eljáráso
kat ismertető tudományág, melyre a vaskohásznak 
s a vasgyártással foglalkozónak szüksége van. 

Vaskéneg, vas és kénből álló vegyület és ásvány 
neve, 1. pyrit. 

Vaskenyér, kenyéralaku izzó vastömeg, mely a 
vasgyártasnál pöröly alá kerül, hogy a salakszerü 
tisztátlanságokat kiverjék, kisajtolják belőle s nagy
jából formálják. 

Vaskereszt, porosz katonai érdemrend, alap. 1813. 
márcz. 10. III. Frigyes Vilmos király, csak az 
1813—15. hadjáratok idején adomanyoztatott; ké
sőbb a tagok évdijat is kaptak. 1870. jul. 19., a 
franczia hadüzenet napján Vilmos porosz király, 
a későbbi német császár megújította azok számára, 
kik az ellenség előtt kitüntetik magokat v. hadvi
selés körül otthon szereznek érdemet. A nagyke
resztből s 2 osztályból áll; nemcsak egyesek, hanem 
egész ezredek is kapták, melyek zászlajokon vise
lik. L. Érdemrendek szines mellékletünket (12. sz.) 
I. kötetben. 

Vaskészelés, vasfinomitás, 1. vasfinomitó. 
Vaskészitmények (gyógyszerek): 1) ferrum 

pulverisatum, sötétszürke, íztelen, nehéz por; — 
2) /. reductum hydrogenio, szürke, fénytelen, ízte
len, igen finom por; — 3) / . carbonic. saccharatum, 
10°/o vasat tartalmaz, zöldesszürke, édeses fémizü 
por; — 4) /. lacticum (tejsavas v.), zöldesfehér, 
apró, tűjegeczü, — 5) /. natrio-pyrophosphoricum, 
fehér, jegeczes, enyhén sósizü, 13°/o vasat tartal
maz; — 6) liquor f.-i oxydaíi s. oxychloridum f.-i 
soluium, sötét barnavörös, átlátszó, szagtalan folya
dék, gyengén összehúzó ízü (3Vs°/o vas); — 7 ) / . oxy-
dat. dialysat. soluium, hig, sötétbarna folyadék. 

5°/o vassal; — 8) extrád, maialis ferris. f.-ipbmati, 
zöldesfekete, kb. 8°/0 vassal; — 9) u. e. tinctura 
alakban; — 10) tinct. f.-i acelici aetherea, barnás
vörös, eczetaether szagú, savanyu, összehúzó folya
dék; — 1 1 ) / . oxydat. sulfuric. solutum, sárgás
barna, átlátszó, kissé sűrű, nagyon összehúzó 
folyadék lOVo vassal; az antidotum arsenici készí
téséhez használják; — 12)/ . sesquichlorat. crystal-
lisatum, barnássárga, levegőn szétfolyó tömeg, mely 
egyenlő mennyiségű vizzel adja a — 1 3 ) / sesqu. 
solul. s. oleum Martis-t, melyet vérzéscsillapitásra, 
ecsetelésre stb. használnak; — 14) spirit. f.-isesqui-
chlor. aethereus s. tinctura nervino-tonica Bestu-
scheffi, aranysárga, összehúzó, vasizű; — 1 5 ) / sul
furic. oxydulatum, v a s g á l i c z , kékeszöld, jegeczes 
por, káli carb.-mal a Blaud-féle sápkór-ellenes lab
dacsok készítésére szolgál; — 16) syrupus ferri 
jodati, színtelen v. sárgás, vasizű; — 17) pilulae 
f.-ijodati s. pil. Blankardi; — 18) piltdae ferratáé, 
O'i gr. tejsavas vasat tartalmaznak; — 19) globuli 
martiales, fekete, kálium ferrotartaricumot tartal
mazó golyók vasas fürdők készítésére. 

Vaskő, község Krassó-Szörény m., 1167 lak. 
Vaskő, vasércz (1. e.). 
Vaskoh, község Bihar m., 655 lak. Járásbir. 
Vaskohászat , a kohászati tudomány azor. ága, 

mely a vas és aczél előállítását s ezek áruinak 
gyártását tanitja, a szükséges gépeket, berendezé
seket stb. ismerteti s a vaskohótelepek ésszerű ter
vezésére útmutatásokat nyújt. Kerpely Antal >Vas-
kohászattan*. 

Vaskohó, azon ipartelep, hol a vasat, u. n. n y e r s 
v a s a t (1. e.) érczeiből magas kemenczében való ol
vasztás által nyerik. A v. rendesen öntőművel s a 
vasáruk gyártásához szükséges berendezésekkel 
és gépekkel is el van látva. 

Vaskorona-rend, I. Napóleon által 1805. június 
5. milanói koronázása emlékére alapított lovagrend, 
mely nevét a Theodolinda longobard királyné alatt 
593. Krisztus keresztjének egyik szegéből készít
tetett monzai koronából vette. Napóleon bukása után 
I. Ferencz császár mint Lombardia és Velencze királya 
1816. újjá alakította. Jelenleg az osztrák császár
ságnak 5 ik lovagrendje. Három osztálya van; jel
vénye a kétfejű sas és ez alatt a vaskorona; a sas 
kék mezejü szivpajzsában F betű; színei arany és 
sötétkék. A rend ünnepnapja ápril 7. (1. Érdemrendek 
(16. sz.) szines mellékletünket I. kt.). 
Vaskorszak, a bronzkorszak után következő tör

ténetelőtti kor, melyben a fegyverekat és eszközöket 
vasból készítették; a v.-ból valók Szendrőn (Borsod m.) 
talált és a nemz. múzeumban elhelyezett vaskard, to
vábbá a m. Akadémia gyűjteményében levő másik 
vaskard, úgyszintén a szobi sírok, melyekben külön
féle vaseszközöket találtak (1. vastörténet). 

Vaskovand, vaskéneg. FeS», pyrtt, fémfényü, sárga 
ásvány, mely kristályokban, hintve, halmazokban 
stb. fordul elő, törése kagylós, egyenetlen; k. 6 — 6.5, 
karcza barnás-fekete, aczéllal tüzet ad, mikor is ké
nessav szaga érezhető. Leihelyei: Selmecz, Kapnik, 
Borsa, Polhora, Szomolnok, Buda stb.; Piemont 
(Traversalla), Szászország (Freiberg). Használják 
kénsav, vasgálicz, timsó előállítására, az ezüstko
hókban a hintett nemes-fémek gyűjtésére az olvasztás 
alatt. 

Vaskút, község Bács-Bodrog m., 5258 lak. 
Vaskutya, a régi magy. konyhában sok horoggal 

biró állvány, melyre a nyársot fektették. 
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Vaslakk, igen kedvelt fekete lakkfesték, nyerik kö-
szénszuroknak kátrányolajban való feloldása által. 

Vasmacska, a hajóknak vlmely helyhez való erő
sítésére szolgáló eszköz, 1. horgony. 

Vasminium, agyagos vasoxydból nyert sötét veres
barna szinti mázolófesték a minium pótlására. 
Vasmintázás, a vastárgyaknak öntéséhez szük

séges fövény-minta előállítása (1. mintázás). 
Vasmű, a vasat és aczéit készítő s a különféle vasáru-

czikkeket gyártó ipartelepek. A hazai kincstári vas
müvek a m. k. központi vasmü-igazgatóság alá tar
toznak, mely a k. pénzügyminisztérium bányászati 
ügyosztályának része, élén a központi vasmü-igaz-
gató áll. 

Vasocker, b a r n a , földes barnavaskő; s á r g a v. 
sárga vaskő, v ö r ö s v., tisztátlan vörös vasércz. 

Vasolvasztás, a nyers vasnak előállítása a vas-
érczekből, 1. vas 

Vasomotorikus idegek, a véredények szűkülését 
és tágulását kormányzó idegek, melyek a nyultagyban 
lévő v, centrum igazgatása alatt állanak. Vaso -
n e u r o s i s o k , ezen idegek betegségei. 

Vasöntés, az öntött vasáru-czikkek gyártása; a 
v.-hez legalkalmasabb a szürke nyersvas, melyet v. 
közvetlenül a nagyolvasztóból öntenek a formákba 
v. előbb láng v. kupola kemenczében újból megol
vasztanak. (L. >vasöntés« czimü mellékletet s a 
hozzá való képmagyarázatot a II. kt végén.) 

Vasöntvény, az öntés utján nyert vasáru-czikkek 
gyűjtő neve. 

Vasorrú bába, népmeséinkben szereplő boszorkány, 
a gonoszság megtestesülése, 1. bába. 

Vaspálya, 1. vasút. 
Vasparipa, 1. kerékpár és velocipéde. 
Vaspát, ásvány, gyakran golyó, belsőleg rostos 

alakulásokban (sphaerosiderit), néha borsókőalaku, 
sárgás, barna, szénsavas vasoxydul, 48'3°/o vassal, 
gyakran sok mangánnal, magnesiával, horganynyal 
•és agyaggal, vashydroxyddá oxydálódik (fehér-, 
foarnaércz), legfontosabb angol vasércz. 

Vasperecz, vasból való békó, bilincs. 
Vaspléh, vasbádog, 1. bádog. 
Vaspor, igy nevezik a vastárgyak: kályhák, ta-

karéktüzhely-lemezek befeketitése s fényesitéséhez 
használt grafitot. 

Vaspöröly, a vasnak megdolgozására szolgáló 
pöröly, 1. hámor. 

Vas-próba, 1. tüzes vaspróbája. 
Vasque (francz., vaszk), szökőkút medenczéje. 
Vasrozsda, a vas felületén a levegő behatása 

folytán képződő vöröses szinü réteg, mely vasoxyd
ból áll s mint ujabban kiderítették, kevés hydratvizet 
is tartalmaz. A rozsdásodás ellen mázolás, lakkal 
való bevonás, zsírozás stb. által védik a vastár
gyakat. 

Vassalak, a vasérczek olvasztásánál kifolyó ma
gasabb fokú silicat vegyületből álló, üvegszerü, 
gyakran igen szép színezetű megolvadt tömeg. 

Vasskó Elemér, hírlapíró, szül. 1867. máj. 31. 
Bpesten; jogot végzett, azután a Budapesti Hirlap 
belmunkatársa; irt tárczákat, fordította Zola egy 
regényét (Raquin Teréz) stb. 

Vassziporka, az izzó vasról a kovácsolásnál leváló 
s szétfröccsenő vasoxydul-oxydból álló vegyület. 

Vastagbél, intestinum crassum, a bélcsőnek a vé
kony- és végbél közötti részlete. Részei: a vakbél, 
coecum, és r é m e s e v. h u r k a b é l , i. colon, némelyek 
ide számítják még a vég be le t , i. rectum. 

Vastag étel, a főzelék népies elnevezése. 
Vastagh, 1) Géza , állatfestő, szül. 1866. szept. 1. 

Kolozsvárt; — 2) G y ö r g y , festő, szül. 1836. ápril 
10. Szegeden. Ott végezte a középiskolát, a sza-
badságharezban honvéd; visszatérve Szegedre 1853. 
óta arczképeket, szent képeket festett, 1854. Bécs
ben s később külföldön tett nagyobb tanulmá
nyokat. Romániában s a Királyhágón tul tanulmá
nyozta az oláh népéletet s innen meritett genreképei 
alapították meg hírnevét. Egy ideig Kolozsvárt, 
azután Bécsben élt, hol rnint arczképfestő is feltűnt. 
A hetvenes években Bpesten telepedett meg s arcz-
képein és genreképein kivül falfestményei az opera
házban is kiválók. 

Vastagkő, i n d i a i m e t s z é s , a köszörült (metszett) 
drágakövek egyik alakja; oktaederszerü. Felső vége 
nagyon, az alsó kevésbbé tompított, a brilliáns törzs
alakja. 

Vastalp, különféle keresztmetszetű keresztalj a 
vágányok megerősítésére; a talpfát helyettesíti. 

Vastar talmú vizek, 1 ásványvizek. 
Vastermelés és fogyasztás. A világ összes nyers

vas termelését évenkint több mint 20 milliárd kgra 
becsülik. Első helyen áll Angolország, melyre az 
összes termelésnek mindegy 40°/0-a jut. A második 
helyet az északamerikai Egyesült-Államok foglalják 
el EZ össztermelés 20°/o ával, Németország mintegy 
15°/okal, Francziaország 10%-kal, azután követ
kezik Belgium, Orosz- és Svédország, Ausztria-Ma
gyarország pedig a kilenczedik helyet foglalja mint
egy 3 millió q. évi termeléssel. A fogyasztás terén 
első helyen áll Angolország évenkint mintegy 50 
millió q.-lal, azután az Egyesült-Államok, Német-, 
Francziaország, Belgium; az osztr.-magy.monarchia 
évi vasfogyasztása mintegy 10 millió q. (fejenként 
mintegy 25 kg.). 

Vas története. A vas ismeretét Közép- és Észak-
Európában az árja népek terjesztették, kik közül a 
kelták már 2000. Kr. e. az Atlanti tenger partjáig ju
tottak. De a vas használatának elterjedését a tetsze
tősebb bronz sok ideig késlelteté. Az egyiptomiak Lep-
sius szerint már 300. Kr. e. általánosan használták a 
vasat s képeiken kék színnel jelölték. A trójai há
ború -idején a görögöknél a vas használata még 
nem igen volt elterjedve és még igen nagy értéke 
volt (Homer Iliásában és Odysseájában a bronz 
neve 359-szer, a vasé csak 42-szer fordul elő). He-
siodos (800. Kr. e.) nemcsak a vasnak előállításáról, 
hanem annak különféle felhasználásáról is beszél. A 
görögök a vas technikai feldolgozását valószínűleg a 
chalyboktól (kik talán azonosok a cykloposokkal) 
tanulták, kik a Fekete tenger környékén laktak. A 
görög vasipar főfészke Euboea szigetén volt; Likur-
gos rendeletéből Spartában 900. Kr. e. vaspénz ho
zatott forgalomba, s Xenophon dicséri a spártai vas-
pisezot és a lakedaemoniai aczéit. Az etruszkok már 
a VII. szdban Kr. e. vasfegyvereket használtak, s 
vasiparuk főleg Elba szigetén virágzott. A rómaiak 
az etruszkok és punok legyőzetése után az etruszk és 
spanyol vasbányák birtokába jutottak, s ez időtől 
kezdve általános lett náluk a vas használata. Közép 
Európában a Kr. e. évezred közepén a »hallstadti cul-
tura«, később a »La-Tene cultura* egyengette a vas
korszak útját. Britanniában Július Caesar már fejlő
dött vasipart talált. Piinius dicséri a noricumi vasat; 
hazánkban Háromszék m.,Bessenyőfalu mellett akad
tak őskori vasolvasztók nyomaira. A népvándorlás 
a fejlődésnek indult vasipart sok helyen tönkre tette. 
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A középkorban Stiria volt Európa vasiparának leg
fontosabb helye, itt alkalmazták valószínűleg elő
ször az olvasztók fúvóinak mozgatására a vizi erőt; 
ennek következtében már nagyobb kemenczéket épít
hettek, melyekben öntővas is keletkezett. Ezen idő
ben a stájer vasiparral csak a svéd vasipar verse
nyezhetett, melynek czikkei igen keresettek voltak s 
sok esetben pénz számba is mentek. Németország
ban a Rajna vidéki salakgarmadák tanúskodnak a 
középkor vasiparáról. E korszak vége felé leginkább 
a bajor és wesztfáli vasolvasztók váltak híresekké. 
Anglia vasipara a középkorban nem emelkedett jelentő
ségre. Hazánkban a magyarok bejövetele előtt a quá-
dokés vendek űzték a vasgyártást, s a magyarok a fel
vidéken a Bana v. Bánya várát találták, melyből később 
Selmeczbányalett. A legrégibb Árpád-kori vasbányák 
a Hodrus és Vihnye közötti hegységben lehettek, 
melyeknek érczeit a vihnyei vasgyárban dolgozták 
fel. Ezenkívül még Breznicskán, és Rhóniczon voltak 
vasolvasztók, u. n. tót kemenczék; a XIV. szd elején 
Dobsina vasipara volt jelentékeny. A vasgyártás 
emelkedésére a fegyvergyártáson kiviil a többi kéz
műipar (ajtók, ablakok diszes vasalása, bútorok, 
dísztárgyak) és a czéhrendszer megalapítása ked
vező befolyással volt. A középkorban a porhanyitás 
és tisztítás végett az érczeket már pörkölték, s ezen 
művelet szabad halmokban történt. A vasolvasztók
ban kizárólag faszén volt a tüzelő anyag. A kiol-
vasztásnál a vasérczeket alacsony tűzhelyeken vagy 
magasabb kemenczékben szénnel szinvassá redukál
ták, mivel azonban a vas némi szenet is vehetett 
fel, a kapott termék kovácsvassá v. aczéllá válto
zott. Nyersvasat még nem igen voltak képesek elő
állítani, s ennek készítésére és frisselésére csak a 
középkor végén jöttek rá. Ugyanakkor kezdték az 
öntött vasat használni, különösen ágyukhoz. Az 
újkorban főleg a hadászat által megkívánt sok nyers
vasnak előállítása fejlesztette a nyers vas gyártását 
és a kohók és nagy olvasztók használatát. A nyers 
vas gyártásában Stájer- és Svédország az újkorban 
is jelentékenyek voltak, továbbá a rajnai tartomá
nyok, Szilézia stb. De a XVII. szd elejétől kezdve 
Anglia vette át a vasgyártás terén a főszerepet, mi
dőn az erdők java részének kiirtása következtében 
a faszén mindinkább nehezen volt beszerezhető és 
az angol kohászok a kőszén használatához fordultak. 
Hazánkban aXVIII. szd második felében kezdtek meg-
hononosodni a nagy olvasztók; kiváló volt a kis-ga-
rami (rhóniczi) vasgyár 2 kohóval és Tiszolcz vas
ipara, hol 1680. építették az első kohót, melynek ha
tása alatt 100 év folyamán az összes gömörmegyei 
tót kemenczék eltűntek. Kisebb-nagyobb olvasztókat 
Jarabán, Pojnikon, Polhorán, Libetbányán stb. épí
tettek, frisselő és verő mű pedig Bisztrán, Beszter-
czebányán, Jaszenán. Mortenicen stb. keletkezett. A 
XVIII. szd második felében a déli országrészekben 
is fejlődött a vasipar. Német-Bogsánban 3 vasol
vasztót, később (1771.) a resiczai telepen két nagy 
olvasztót építettek. Az erdélyi nagy olvasztók ujabb 
keletűek. Magyarország évi vastermelése e század 
elején 270.000" mázsa volt. (L. Edvi Illés Aladár. A 
vas az ó- és középkorban. A nyersvas-gyártás tör
ténete az Újkorban. Magyar Mérnök- és Épit.-Egylet 
Közlönye. 1891.) 

Vastus (lat.), puszta, mérhetlen nagy. 
Vasút, közlekedési ut. melynél a kocsikat vassíne

ken gőz, elektromosság, légnyomás, kötélsodrony, 
láncz v. önsúlya továbbítja, de főleg melynél gőz a 

hajtó erő. Már a görögök vallási czélból épitett mű-
utjaik felszínén simára kivájt, keskeny csatornaalaku 
vágányokat készítettek, melyekben a szentelt kocsik 
kerekei mozogtak. A középkorban a bányák belsejé
ben fapályákat készítettek deszka- v. gerendaszálból 
a kocsik részére; a XVI. szdban a fapályák kopásá
nak csökkentésére elkezdték a fekvő gerendákat va
salni, később Angliában a bányán kivül is használ
ták a fapályákat s a XVIII. szd második felében, 
midőn a bekövetkezett gazdasági válság folytán a 
vas ára tetemesen alászállott, Reynolds homorú fel
színű öntött lemezeket szegeztetett a szállító pályák 
gerendáira, s ezekbői keletkeztek sokféle átalakulá
sok után a jelenlegi sinek. Ezeket előbb öntött, 1820 
óta kovácsolt vasból készítették. A gőzmozdonyt, 
melyet azelőtt kisérletkép mint gőzkocsit utczákon 
járattak, Trevethik használta először vaspályán 
1804. a dél-walesi Merthyr-Tidwill vasúton. Nagy 
fejlődést nyert a mozdony Stephenson által, ki a 
gőzkazánba helyezett íüzcsövek által a tűzfelületet 
kellően nagyobbította, s így az általa 1829. szer
kesztett locomotiv képes volt saját súlyának 3-szo-
rosát átlag 14 (angol) mértföld óránkénti sebesség
gel vontatni. Sík és kisebb emelkedésű pályán a 
vontató erőnek a pályára való áthárítása avval az 
adhaesióval (súrlódás) történik, mely a mozdony 
súlyából keletkezve, a kerekek és sinek között előáll. 
Meredek pályán ezen súrlódás már nem elégséges a 
vontatás előidézésére, s v. a súrlódást kell megfele
lően öregbíteni, v. pedig a mozdony és a pálya kö
zött külön kapcsolatot létesíteni. Az előbbi elv alá 
tartozik a Fe l l - r endsze r , melynél a vágány rendes 
sínjein kivül még egy középső sinszálat alkalmaz
nak és a mozdonynak még vízszintes hajtókerekei 
is vannak, melyek a középső sinszálhoz erősen szo
ríttatnak: ilyen rendszerű volt a Mont Cenis-n 1865. 
épült ideiglenes vasút 1: 12 emelkedésekkel. A má
sodik elv alá tartozik a f o g a s k e r e k ű v a s ú t , 
melynél a vágány középvonalában fogasrúd van 
elhelyezve, melybe a locomotiv gőzhengere; által 
hajtott fogaskerék nyúlik, s igy a locomotiv hajtása 
a fogaskeréknek a rúdon való fordulása által törté
nik: Rigi vasút 1: 4 emelkedéssel (1870.), budai 
svábhegyi v. (1874.). salgótarjáni kőszénbánya v. 
(1882.). — Sodronykötélpályánál állandósított gép 
van. mely a vonatot kötél segítségével a meredek lejtőn 
felhúzza. — Fontosságuk szerint osztályozva a v.-
kat van: fő v. v. e l ső r a n g ú v., mely az ország 
egész forgalmának egyik főerét alkotja; nehéz moz
donyok, erős vágányok és hidakkal, s a pálya lehe
tőleg mérsékelt emelkedésekkel és kanyarulatokkal; 
m e l l é k v. 2. r e n d ű v., mely az ország egyes vidé
két a főv.-sal összeköti; h e l y i é r d e k ű v. 3. r a n g ú 
v., mely szűk kiterjedésű helyi forgalmat közvetít. 
A vágányszélesség v. nyomköz szabványos mérete 
fővasutaknál általában 1.435 m. (Oroszországban 
1.523), keskeny vágányu mellékvasutaknál l.o és 0.75 
m.. mezei v.-nál 0.4 m. A vasútépítésnél az a l é p í t 
m é n y t általában ugy készítik, mintáz útépítésnél. 
A német vasutak egyesületének nálunk is érvényes 
műszaki megállapodásai szerint a szabványos nyom-
közü v.-nál rendszerint a legnagyobb emelkedés 1: 
40 (1 mre 25 mm., 25°/oo) és a legkisebb görbületi 
sugár 300 m. Az alépítményhez a földmunka, hidak 
s egyéb műtárgyak és az alagutak tartoznak. A 
f e l é p í t m é n y áll a. kavics- v. kőágyból, melybe a 
vágányt és alátámasztását ágyazzák. A vágány alá
támasztása lehet: keresztalj (talpfa, vastalp); hossz-
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alj (hossztalpfa, vash.) v. magánalj (kőből v. vas
ból). Vasútnak úttal való keresztezésénél az utat a 
pálya színében (v.-i átjáró), v. felette (áthidalás) v. 
alatta (aluljáró) vezetik. Egyik vágányról a másikra 
való átmenetet váltó, fordító korong és toló pad 
(1. ezeket) eszközli. A mozdony kazánjának vizzel 
való ellátására vizállomások szolgálnak, melyek ezen 
czélra kúttal, szivattyuművel és víztartóval vannak 
ellátva. A vasúti forgalomra a megfelelő járművek 
és jelzések szolgálnak. A személyvonat mozdonya 
hajtókerekekkel nagy sebességre és kisebb teherre, a 
tehervonat m.-a kis kapcsolt kerekekkel kis sebes
ségre és nagy teherre. A jelzések a forgalom bizto
sítására szükségesek, s elektromosok, láthatók és 
hallhatók (1. blokkmű és semaphor). L K. Lipthay 
Sándor. A vasutépitéstan, Bpest, 1886—92. Csík-
vári Jákó. A közlekedési eszközök története, Bpest, 
1882.; Vörös László. Vasúti évkönyv, 1878 óta; 
Landau Gusztáv és Walther Ágost. Az európai helyi 
érdekű rendes és keskenynyomu vasutak. Budapest, 
1878.; Dobiecki Sándor. Helyiérdekű vasutak. Buda
pest, 1893. 

Vasutak hossza, 1893 elején a magyar állam 
területén forgalomban levő összes vasutak hossza 
volt 11.959958 km.; ebbő! az állam tulajdona 7.365'594, 
az állam kezelése alatt 2.479.766, magántársulatoké 
2.114.598 km. Az államvasutak (1. e.) legfőbb ve
zetése a kereskedelmi miniszter ügykörébe tartozik. 
Élén a központi igazgatóság áll Bpesten ; feloszlik 
5 főosztályra és pedig ált. igazgatási (üzleti), pénz
ügyi, kereskedelmi, építési, gépészeti főosztályokra. 
Elnök-igazgatója Ludwigh Gyula (1. e.). A központi 
igazgatóság alatt működnek az üzletvezetőségek és 
pedig Budapesten (dunajobb-, dunabalparti és déli), 
3, a vidéken 6 (Miskolcz, Szeged, Debreczen, Kolozs
vár, Arad és Zágráb). Az egész világ vasúthálózata 
mintegy 600 ezer km., melyből Európára 220, Ame
rikára 320, Ázsiára 31, Afrikára 9, Ausztráliára pe
dig 17 ezer km. jut, A legnagyobb vasúthálózata 
van az Egyesült-Államoknak 259.667 km. (39.8), 
Németország 41.793 (8.6), Francziaország 36.348 
(9.5) Nagy-Britannia 32.088 (8.3), Oroszország 
30.140 (3 1), Ausztria 15.145 (6.4), Olaszország 
13,063 (4.2). 
Vasutak telekkönyve, 1. telekkönyv, központi. 
Vasút- és táviró-ezred, feladata háborúban ka

tonai czélokra vasúti v. távirdai szolgálatot teljesí
teni és pedig elrombolt vasutakat v. távírót helyre-
állitani,'uj vasút v. táviró építésénél közreműködni, 
forgalmi szolgálatot teljesíteni, vasutat v. távírót 
szétrombolni. Az osztrák-magyar véderőben 1 ily 
ezred van a közös hadsereg kötelékében ; békében 
áll az ezredtörzsből, 3 zászlóaljból, egy vasúti- és egy 
táviró pótkeretből, összesen 91 tisztből, 1679 kato
nából 4 lóval, háborúban mintegy 177 tisztből, 
19.802 katonából 517 lóval. 
Vasúti egyezmény, a vasutak között létrejövő 

megállapodás az üzemkezelésre, a díjszabás meg
állapítására stb.-re vonatkozólag; a legutóbb létre
jött ily v. e. a b e r n i n e m z e t k ö z i v. e., melyhez az 
osztrák-magyar-monarchia vasutai is csatlakoztak. 

Vasúti idő, a zóna-időszámítás behozatala előtt a 
vasúti menetrendeknél mérvadó idő. 

Vasúti kamatbiztositás, 1. kamatbiztositás. 
Vasúti leszámító hivatal, az egyes vasúti válla

latok kölcsönös tartozását és követelését megállapító 
intézmény; nálunk Szegeden székel. 

Vasúti távírda, 1. távírda. 

Vasúti tisztképző tanfolyam, intézet az utazás, 
pályafentartás, állomás és továbbítás szolgálatának, 
teljesítésére szolgáló személyzet kiképzésére, nálunk. 
Baross Gábor léptette életbe. 

Vasút története. Az első gőzmozdonyu vasút 1830. 
szeptember 15. nyílt meg Liverpool és Manchester 
között. Az európai szárazföldön Belgiumnak volt az 
első locomotivos vasútja, 1835. máj. 5. Brüsszeltől 
Mechelnig; Németországban 1835. decz. 7. Nürn
bergtől Fürthig; Francziaországban 1837. aug. 26. 
Paristól St. Germainig; Ausztriában 1837. nov. 23 . 
Florisdorf-wagrami vonalrész; Oroszországban 1838. 
szept. 22. Pétervártól Zarskoje Zeloig; Hollandiában 
1839. Amsterdamtól Harlemig; Olaszországban 1839. 
okt. 3. Nápolytól Porticiig. Magyarországon az első 
lóvonatu vasutat 1827. aug. 20. nyitották meg ün
nepélyesen, mely a kerepesi vámsorompólól Kőbá
nyáig vezetett; 1837. megkezdték a pozsony-nagy-
szombatí lóvasut építését (később locomotivos vas-
uttá alakíttatott át). Ez időben alakult szitányi 
Ullmann Mór alatt a »magyar központi vasut« vál
lalat, melynek czélja volt a Marchegg-Pozsony-Pest-
Debreczen vonalat kiépíteni, s ennek Pestről Váczig 
terjedő első szakasza, mint első hazai vasútvonal 
1846. július 15. ünnepélyesen megnyittatott. Szé
chenyi István gróf is alakított társulatot Bécs-Ujhely-
hez csatlakozó vasútvonal kiépítésére, melynek az 
ország határától Sopronig terjedő részét 1847. aug. 
20. nyitották meg. 1848. összesen 178 km vasutunk 
volt, s Széchenyi, mint az első magyar felelős kor
mány közlekedési minisztere előterjesztést tett az 
ország vasúti hálózatának kiépítése iránt, melynek 
az 1847/48 : XXX. t.-cz. volt az eredménye. Széche
nyi 4 fővonalat tervezett, melyek a fővárost az örö
kös tartományokkal, saját tengerpartjával, a kelettel 
és az északkal összekössék, s ezen sugárvonalakon 
kivül a félre eső vidéknek a forgalomba való bevo
nására megfelelő mellékvonalakat, összesen 298 mfld 
hosszúságban. A bekövetkezett forradalom a tör
vény végrehajtását megakasztotta, s az abszolutis-
tikus kormány alatt a vasútépítés lassan haladt 
előre, és az ország érdekeinek czélzatos mellőzésé
vel. 1854. megalakult a cs. kir. osztrák államvasut-
társaság, 1856. a tiszavidéki és 1858. a cs. kir. déli 
államvaspálya társaság, melyek a már kiépített és 
építésben lévő vonalakat átvették, s azok hálózatát 
tovább fejlesztették. Az uj vonalak tervezésénél 
mindinkább kitűnt, hogy az 1848. törvényhozás 
által kitűzött elveket czélzatosan mellőzik és az 
ország érdekei tekintetbe nem vétetnek. Már a déli 
vasút kiépítésénél kedvezőtlen benyomást tett, hogy 
hazánk fővárosa nem a magyar tengerparttal, ha
nem a legrövidebb ut elkerülésével Triesztnél hoza
tott összeköttetésbe a tengerrel. De méltó felháboro
dást szült a bécsi befolyások alatt létrejött »Orient« 
nevű vasúti vállalatnakaz a terve, mely a Kelettel való 
összeköttetést fővárosunk teljes mellőzésével a Duna 
jobb partján, Uj-Szőnytől Belgrád felé irányuló vo
nalban akarta létesíteni. Ez és hasonló tervezések 
ellen, melyek hazánk közforgalmát soha helyre nem 
hozható csapással fenyegették, a magyar gazdasági 
egyesület ^emlékirata a magyarországi vasutak tár-
gyában« szállott sikra, mely hatásosan ellensúlyozta 
a haza közérdekét veszélyeztető tervezeteket s egy
úttal megvetette vasúthálózatunk későbbi kifejlődé
sének alapját. Az alkotmány visszaállítása után a 
kormány 1867. bemutatta az országgyűlésnek az 
uj vasúthálózat tervezetét s ennek alapján vasutaink 
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aránylag rövid idő alatt a közgazdasági érdekeknek 
megfelelően kiépültek. Mig 1867 végén csak 2283 km. 
vasutunk volt, addig 1874. már 6418 km. állott ren
delkezésre, s igy az alkotmányos korszak első 6 
évében majdnem kétszer annyi vasút épült; mint 
1846—67. terjedő időszakban. Ezen lázasnak mond
ható vasútépítési korszak után, melynek az 1873. 
bekövetkezett pénzügyi válság véget vetett, s mely
ben nem minden vonal a helyes irányban és a kellő 
takarékossággal épült, a különféle irányban a határ
hoz vezetett közforgalmi és hadászati vasutak ki
építésével és a meglévők nagy részének államosítá
sával, vmint a viczinális vasutak jelentékeny fejlesz
tésével, az ország bár nagy pénzügyi áldozatok 
árán elérte, hogy vasúti hálózata közgazdasági és 
forgalmi érdekeinek megfelel. (L. Kisf. Lipthay Sán
dor. Vasutépitéstan. Bpest 1885., Fenyvessy A. Az 
első magyar vasút.) 

Vasutügy háborúban. Hogy a vasutakat háború 
esetén katonai czélokra teljesen ki lehessen hasz
nálni, a mozgósításkor a vasutügy legfőbb vezetése 
egy magasabb vezérkari törzstisztre, mint a tábori 
vasutügy főnökére bizatik, ki a hadsereg főparancs
noka alatt áll s a vasutak összes anyagával rendel
kezik. Melléje rendelvék a vasutezred parancsnoka s 
egy zászlóalj-parancsnok; alája rendelvék a katonai 
szállító hatóságok s a vasúti ezred által kiállított 
századok. A katonai szállító hatóságok: 1) a köz
ponti vezetőség, 2) az alája rendelt vasutszállitási 
vezetőségek, melyek a szükségletnek megfelelő szám
ban a hadszinhelyen állíttatnak fel, minthogy az e 
színhelyen levő összes vasutak felett a rendelkezés 
joga a közös hadügyminisztérium által megállapí
tandó naptól kezdve a hadsereg főparancsnokára száll 
s a főparancsnokság e jogot az említett központi 
és helyi vasutszállitási vezetések utján gyakorolja. 
Vasvár, község Vas m., 3172 lak. Hajdan vára és 

apátsága volt, de a török időkben elpusztult. 
Vasvári béke, 1664. aug. 10. köttetett meg I. Li

pót király és a török közt. A szentgotthárdi ütközet 
után Montecuccoli és a magyar seregek tele remény
nyel akarták folytatni a háborút, midőn Renninger 
császári követ titokban 20 évre megkötötte a békét, 
melyet Lipót szept. 27. megerősített. A feltételek 
olyanok voltak, mintha Lipót lett volna a vesztes 
fél. Érsekújvár, Nógrád és Nagyvárad a török bir
tokában maradt, s Lipót kötelezte magát, hogy Zerin 
várát felépitetlenül hagyja s 4 hónap alatt 200.000 
tallért küld a szultánnak. A lealázó békeföltételek 
által előidézett elkeseredés egyik főoka volt Wesse
lényi és társai összeesküvésének. 

Vas vármegye, határai Sopron, Veszprém, Zala 
vmegyék és Stiria. Ter. 5.035.31 km2, 880.371 lak. 
K. része lapályos és területén nyúl be az Alpesek 
közé a nagy magyar medencze a gráczi öbölbe. A 
Knöflach táján szétágazó k. Alpesek é. vonulatának 
hsgei a (Wechsel-) Rozália hsg borítják. A Rába, 
Répcze, Pinka, Lapincs, Gyöngyös, Marczal és Mura 
öntözik. A síkság termékeny, a hsgek erdőben 
gazdagok. Az ipar virágzó, különösen a posztó- és 
bőrgyártás. Van 617 községe és két r. t. városa. 
Közigazgatásilag felosztatik 10: felső-őri, kis-czelli, 
körmendi, kőszegi, muraszombati, németujvári, sár
vári, szentgotthárdi, szombathelyi és vasvári járá
sokra. Tartozik a 48. és 76. és. és k. hadkiegészítő 
kerülethez, a 18. és 20. honvédezredhez, az 59. és 
66. népfelkelési járáshoz. Székhelye Szombathely, 
melylyel 10 orsz. képviselőt választ. 

Vasváry (Fehér) Pál , szatmármegyei orosz pap 
fia, születési éve ismeretlen; Nagy-Károlyban tanult, 
1843. került fel a pesti egyetemre, s ott csakhamar 
jelentékeny szerepet játszott az irodalmat művelő 
fiatalság kis körében. Horvát István temetésén & 
volt az ifjúság szónoka. 1847. a gr. Teleki Blanka 
által alapított nevelő-intézett tanára lett. 1848 elején 
jelent meg Történeti Névtár ez. önálló munkája. 
A márcziusi napok előzményeiben V. az összekötő 
kapocs az irók s az ifjúság között; márczius 15-én 
ő terjesztette a népgyűlés elé a 12 pontot. Másnap 
tagja lett a közcsendi bizottságnak s a következő 
napok történetében a néptribun szerepét vitte. Július
ban a pénzügyminisztériumba nevezték ki titkárnak, 
de egyúttal mint futártiszt tett Kossuthnak szolgá
latokat, 1849. elején Bihar, Szatmár és Szabolcs 
megyékben szabad csapatot szervezett, melylyel má
jus 1-én Erdélybe indult. Ott az oláh lázadók ellen 
harczolt jul, 13-ig, a midőn az oláhok a fontineli 
síkságon csapatját szétverték s őt magát megölték. 
Thallóczy Lajos, V. P. s a pesti egy. ifjúság (1882.). 
Vasvirág, xeranthemum, növény a fészkesek (com-

positae) rendjéből. A x. annuum, Közép- és Dél-
Európában, diszvirág. 

Vasvitriól, vasgálicz, FeS04, vasvegyület; zöld, 
jegeczes, 7 tömecs kristályvízzel, a levegőn felületén 
megsárgul s végre szétesik; íze édeses fanyar, mint 
a tintáé. Használják tinta, berlini kék és kénsav elő
állítására, kelmefestésre, világító gáz tisztítására, 
fertőtlenítő szerül, az arany lecsapására, gyógy
szerül, a fényképészetben (kül. kénsavas ammóniák
kal alkotott állandó kettős sóját) stb. Előállítják: 
szétmállott kénkovandból és mágneskovandból (pyr-
rhotin), gyakran a timsógyártás mellékterménye gya
nánt. Előfordul bányákban mint m e l a n t e r i t ; lei-
helyei: Oravicza, Ruszkabánya, Besztercze, Urvölgy, 
Selmecz, Szomolnok stb.; Szászország stb. 

Vaszar, község Veszprém m., 1946 lak. 
Vaszary Kolos , bibornok, esztergomi róm. kath. 

érsek, Magyarország herczegprimása, a főrendiház: 
tagja, szül. 1832. febr. 12. Keszthelyen, ott és Pan
nonhalmán tanult, 1854. a benczés-rend tagja, ez. 
évben Komáromban a történelem és latin nyelv
tanára, 1856. rend-tanár Pápán, ott Füssy Tamással 
••Egyetemes történelem-* megírásához fogott és vele 
1857. a »Magyar Plutarch«-ot alapította; ez időben. 
számos tanügyi, kritikai és egyházi tárgyú czikket 
irt; 1861. az esztergomi főgymnasium tanára; itten. 
irta 1863. Világtörténelmét (3 köt.), 1865. középisk. 
használatra átdolgozta Horváth Mihály »Magyarok. 
története« ez. művét, 1864. "Várnai csata« ez. na
gyobb monographiát irt, 1869. a győri főgymnasium. 
igazgatója, 1884. ünnepelte tanári működésének 30. 
éves fordulóját, ekkor a Ferencz József-rend lovag
keresztjét nyerte, 1885 tavaszán pannonhalmi fő
apát, 1891. j un. a Ferencz József-rend nagykereszt
jét nyerte, ez év okt. 27. esztergomi érsek, titkos
tanácsos, 1893. jan. 15. bibornok. Egyik régibb 
műve (M. Tört. Életrajzok) 1892 végén uj kiadás
ban jelent meg. 

Vaszilij-Osztrov, Pétervár egyik városrésze, szi
get a Neva torkolatában; rajta épült az egyetem,, 
vámház, tőzsde stb. 

Vasziova, község Krassó-Szörény m., 1120 lak. 
Vászon, len-, kender- v. szőszfonálból, rendesen, 

közönséges szövőszéken előállított szövedék, mely
nek láncz- és bélfonala egymást keresztezi. Füvön, 
való locsolás által v. műúton fehérítik, keményités-
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és simítás által csinozzák és hozzák k ö z ö n s é g e s 
v. név alatt forgalomba. A fehérített fonalból szőtt 
v. c r e a s v. A kereskedésben található n y e r s , ter
m é s z e t e s és t a r k a vászon is, melyet színes fonál
ból v. nyomás által készítenek. A tarka v.-nál a 
kékszínű szálak kivételével a többi leginkább gya
potfonal, mert a len- és kender fonal nem jól fest
hető. A kézzel font v. nem oly tartós, de a mosásnál 
fényesebb és simább marad, mint a géppel gyártott. 
A c r e a s v. ( b ő r v á s z o n ) igen sűrű szövésű, főleg 
Sziléziában, Cseh- és Morvaországban gyártják. 
A w e s t f á l i a i v. finomabb fajtái az o s n a b r ü c k i 
és r ó z s a v. A h o l l a n d i v. fehér, finom, sűrű ; az 
i r l a n d i v. halványított gépfonalból készül, szilárd 
szövetű. A v. legfinomabb fajtája a b a t i s t , . ennél 
könnyebb v. szövet a l inón , c h o l e t s , r o u e n n e s 
és l e n g a z e . A v. ipar leginkább virágzik Ausztriában, 
Csehországban,Westfaliában, Szász-, Angol-, ír-, Skót-
és Francziaországban. A jó v. hengeres, göbmentes, 
egyenlő vastagságú fonalból készül és egyenletesen 
szövött : finomságát és értéket a rr.ejjékfonal száma 
szerint határozzák meg. A legdurvább fajta a vi
torlavászon. 

Vászoncseléd, fehércseléd, nőszemély. 
Vat (holl.), németalföldi folyadékmérték, régeb

ben = 232.830 1., jelenleg = 1 hl. 
Vata l á z a d á s a , a pogány magyarok utolsó nagy 

küzdelme a kereszténységgel, 1046. Péter király 
uralkodása végen tört ki. Vata magyar főúr, a po
gány vallás titkos hive, a Péter zsarnoksága elleni 
lázadást felhasználva, nyíltan szakított a keresz
ténységgel s visszatért a pogány szertartásokhoz. 
Példáját sokan követték, s az Oroszországból haza 
tért András és Levente herczegektó'l a pogányság 
visszaállítását követelték. András nem volt elég erős 
a lázadók megfékezésére s a mozgalom országszerte 
elharapódzott; a papokat legyilkolták, a templomo
kat lerombolták. A vérengzésnek Szt Gellért csanádi 
püspök (1. e.) is áldozatul esett. A forradalomnak 
András csak megkoronáztatása után tudott véget 
vetni. 

Vatalé v. v a t o l a , tájszó : csobolyó (1. e.). 
Vateria, kopa l f a , növény a dipterocarpeák rend

jéből. A v. i nd ica , Kelet-Indiában, manilakopalt és 
magvából növényi faggyút szolgáltat. 

Vates (lat.), jós, látnók, költő. Vaticinium, jóslat, 
jövendőmondás. 

Vatikán, a pápa hires palotája Rómában, hatalmas 
épület, ^melynek építését a VI, szdban kezdték meg, 
22 udvarra és 11.000 szobája van, benne a hires könyv
tár (200.000 kötet, 25.000 kézirat), nagyszerű mű-
gyüjtemények, a Sixtina kápolna, Michelangelo Raffael 
és sok más nagy művész alkotásai. E' palotáról az 
egész pápai kormányt, a curiát is V. névvel szokták 
jelezni, ellentétben a Quirinállal, mely alatt az olasz 
kormányt értik. 

Vatikáni magyar emlékek, 1. r ó m a i m a g y a r 
e mlékek . 

Vatikáni magyar okirattár, 1. római magy. emlékek. 
Vatikáni zsinat, a huszadik közzsinat, tartatott 

Rómában, a Vatikánban ; összehívta IX. Pius (1. e.) 
pápa ; működését 1869. decz. 8. kezdte meg mint
egy 700 főpap jelenlétében. A nyilvános üléseken 
maga a pápa, máskülömben Reisach bibornok, ennek 
halála után pedig de Angelis bibornok elnökölt. 
A zsinat főfeladata a pápa csalhatatlanságának hit
elvvé emelése volt; az ide vonatkozó vita 1870. 
május 14. kezdődött s heves folyamot vett, mert számos 

magyar, osztrák, német főpap ellenezte az uj dogmát 
s tiltakozva ellene sokan el is utaztak Rómából. 
Mindazonáltal a zsinat két szó kivételével egyhan
gúlag (550 szavazat) elfogadta a jul. 18-ki ülésben 
az uj hitelvet, mely előtt később az addigi ellenzék, 
is meghajolt. Minthogy 1870. szept. 21. az olasz, 
csapatok megszállták Rómát, a zsinat elnapolás-
alakjában okt. 20. berekesztetett. 

Vatta, község Borsod m., 958 lak. 
Vatta, lazán összefüggő gyapotszálakból készített 

tábla, mindkét felén gyengén enyvezve, bélésre és a. 
gyógyászatban használják. 

Vattel Imre, jogtudós,szül. 1714. aug. 25. Couvet-
sen Neuchatelben, 1744—58. szász követ Bernben,, 
aztán titkos tanácsos a szász min.-ban Drezdában ;. 
t 1767. decz. 20. Neuchatelben. Főműve a nemzet
közi joggal foglalkozik. 

Vauban (voban) S e b e s t y é n le P r e s t r e de, fran-
czia tábornagy, szül. 1633. máj. 15. Burgundiában;, 
előbb spanyol, 1655. francz. szolgálatban, 1658. t á 
bornok, 1669. a francz. várak főfelügyelője, 1703. tá
bornagy; részt vett 140 csatában és ütközetben, ve
zette 53 vár ostromát, épített 33 várat. A várépités-
ben külön rendszert alapított, mely a bástya rend
szeren nyugodott. Számos katonai, a várépitésre és-
vivásra vonatkozó kézirata és emlékiratai maradtak,, 
melyek halála után adattak ki. f 1707. márcz. 13-
Párisban; 1881. Avallonban szobrot emeltek emlé
kének. 

Vaucanson (vokánszón) J a k a b , franczia mechani
kus, szül. 1709. febr. 24. Grenobleban, f 1782. nov.. 
21. Parisban; hires önműködőket készített, feltalálta, 
a róla elnevezett lánczokat. 

Vaucluse (vóklüz), franczia departement, ter. 3548. 
km2, 245.000 lak. Főhelye Avignon. Nevét a regé- • 
nyes szikla-völgyben fekvő V. falutól nyerte, hol< 
Petrarca tartózkodott, hires forrás. 

Vaudeville (francz., vódvíl), eredetileg szatirikus-
franczia népdalok, minők kül.BasselinOlivier franczia. 
népies költőtől (1350—1418.) maradtak nagy szám
mal s ezek nevéből: >Chansons du Vaux de Vire«. 
(franczia városka a Normandiában) keletkezett a v._ 
elnevezés; most víg színmű közbeszőtt dalokkal és-
couplet-kal. Parisban számos v . - s z í n h á z is van. 
V . - sze rep , énekes, zenés szerep. 

Vaugirard (vozsirár), Paris XV. kerül., 111.212 lak. 
Vautier (votjé) Ben jámin , német festő, szül. 1829... 

ápr. 24. Morgesben (Genf mellett), Düsseldorfban, 
tanult, 1866 óta u. o. tanár. A sváb és rajnai nép
életről készített számos humoros, kedélyes művet. 
Jeles illustrator is. 

Vauxhall (vókszhál), Lambeth londoni város
résznek régebben nagy kertje és mulatóhelye. 

Vavrik 1) A n t a l , curiai bíró, szül. 1843. máj. 23... 
Egerben, 1867. ügyvéd, 1869. pestvidéki tvszki jegyző,.. 
1870. egyesbiró, 1872. pest V. ker. albiró, pesti tszki 
biró, 1876. V. ker.jbiró, 1885. táblai, 1891. curiai 
biró. — 2) Béla, bpesti it. táblai tanács-elnök szül. 
1834., jogtudor, 1858. tszki figyelő, 1861. egri j o g 
tanár, 1869. hevesmegyei tanfelügyelő, 1871. egri 
tszki elnök, 1887. maros-vásárhelyi, 1890. bpesti it. 
táblai tanácselnök, beosztva az ig.-miniszteriumhoz. 

Vay gróf i és b á r ó i c s a l á d , Szabolcs vm. leg
régibb családainak egyike, melynek családfája a. 
XIV. szd derekán élt D é n e s i g vihető fel. 1414.. 
czimerujitást, 1507. a rokon Ibrányi családdal együtt 
czimerbővitést kapott. V. Ádám 1760., Miklós tábor
nok 1783. és László 1794. bárói rangra emeltettek,. 
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1800: 

Ádám ága kihalt. A grófságot az idősebb bárói ág
ból eredő Á b r a h á m szerezte meg 1830. ágazatá
nak. — 1) Ádám gróf, a főrendiház tagja, szül. 
1830. okt. 23. Berkeszen. A hatvanas években kép
viselő, egy ideig Szabolcs m. főispánja. — 2) Béla 
báró, a főrendiház tagja, szül. 1830. szept. 29. Alsó-
Zsolczán. Jogot végzett, résztvett a szabadságharcz-
ban, 1852. bejárta Európát, visszatérve prot. egy
házi hivatalokat viselt, 1861 — 72. orsz. képviselő, 
1872 óta Borsod m. főispánja. — 3) Dénes báró, 
a főrendiház tagja, szül. 1847, aug. 3. Bánréven 
(Gömör m.). Jogot végzett, kamarás. — 4) M i k l ó s 
báró, koronaőr, a főrendiház elnöke, szül. 1802. ápr. 
29. Alsó Zsolczán. Jogot végzett, 1825. Zemplén
megye aljegyzője, 1827. főjegyző, majd alispán, részt 
vett az 1S40. országgyűlésen, 1844. septemvir, 1845. 
a budai helytartóság első tanácsosa és titkos taná
csos, több ízben kir. biztos, 1847. koronaőr, részt 
vett az 1848. országgyűlésen, szervezte Erdélyben 
a népfelkelési, később kormánybiztos Czecz mellett. 
A szabadságharcz után börtönbüntetésre Ítélték. 
1860. okt. 20. kanczellár, 1861. okt. 20. lemondott, 
később Borsod megye főispánja, 1884. a főrendiház 
alelnöke, 1888. elnöke. Egyházi téren is kiváló szere
pet játszik, a íiszáninneni reform, egyházkerület fő-
gondnoka. A m. tud. Akadémiának 1841 óta igaz
gatósági tagja, a Szent-István rend nagykeresztese. 
- 5) M i k l ó s báró, szobrász, szül. 1830; f 1886; 
Ferenczy és a berlini Rauch mellett képezte ki ma
gát a szobrászatban. Művei Vörösmarty, Kisfaludy, 
Deák stb. szobrai. Spiritismussal is foglalkozott. 
— 6) P é t e r gróf, szül. 1864. Gyónón; jogot végzett, 
megyei szolgálatba lépett; irt útirajzokat. — 7) Sán
dor báró, a főrendiház tagja, Miklós legifjabb fia, 

•szül. 1833. aug. 18. Fiatalabb éveiben orsz. kép 
viselő volt. -— 8) S a r o l t a grófnő, szül. 1859. Irt 
költeményeket és tárczákat. — 9) T i h a m é r gróf, a 
főrendiház tagja, szül. 1847. szept. 10. Deregnyőn 
(Zemplén m.).Jogot végzett. 

Váz, 1) a. m. vázlat (1. e.); — 2) csontváz, 1. csont
rendszer ; — 3) madárijesztő. 

Váza (lat.), diszedény, öblöny; az ó korban folya
dékok tartására, ajándéktárgyakul, ivókehely stb. 
gyanánt használt, alakra igen sokféle edény, ma 
leginkább virágtartók, dísztárgyak stb. 
Vázlat (ol. schizzo), 1) futólagos terepábrázolás, 

mely gyakran nincsen is bizonyos léplek szerint 
rajzolva; vmely építmény főbb vonalainak megraj
zolása; — 2) vmely megírandó dolgozatnak nagy
jában való körvonalozása; tárczaszerü elbeszélés, 
mely csak az események főbb pontjait érinti s a 
részletek kidolgozásával nem törődik. 

Vázrajz, a térkép-rajzolásnak az a része, mely azon 
terepelemeket ábrázolja, mélyek vízszintes kiterje
désükben nyernek kifejezést (hosszúság- és széles
ségben), mint növényzetek, építmények, vizek, utak. 
Vazsecz, község, Liptó m., 2768 lak. 
Vázsonyi Vi lmos , hírlapíró, szül. 1868. Sümegen 

Zala m., jogot végzett, élénk részt vett az ifjúsági 
mozgalmakban, számos czikket irt a hírlapokban, 
jogi szaklapokban stb. Önálló müvei: »Önkormány-
zat« (1890.), »A választási elv a külföldi közigaz
gatásban* (1891.), »A szavazás decentralisatiója 
az országgyűlési képviselőválasztásoknak (1892.), 
»A királyi placetum a magy. alkotmányban« (1893.). 

Vazul, s z e n t , 1. Basilius. 
Vazul herczeg, Mihálynak, Géza fejedelem testvé

rének fia, Szár László testvére; Szt. István, fiának 

Imrének halála után, őt szemelte ki örökösévé, de-
kicsapongó életet folytatván, vezeklés és javulás vé
gett a zoborhegyi klastromba záratta. Gizela ki
rályné azonban a velenczei Péter érdekében meg 
akarván akadályozni V. trónrajutását, 1032. Buda 
fia Sebős által kiszuratta szemeit és füleibe ólmot 
öntetett. V. a börtönben veszett el; hihetőleg az ő 
fia volt az a Domiszló herczeg, a ki Szt István ha
lála után Csehországban tartózkodott, s kiről Géza 
király 1158-iki oklevele is megemlékezik. 

Vazul, színmű Szigligeti Edétől (1838.). 
Vecht, a Rajnának elágazása Utrechtnél, Műiden 

m. a Zuider-tóba szakad. 
Vécs, község, 1) Heves m., 1184 1. — 2) Maros-V. 

Maros-Torda m. A helység szélein, magaslaton 
sánczczal övezett ódon nagy várkastély; négy szeg
letbástyája omladozik. Az oláhok pusztitották el 
1848. Római castrumnak nyomai; Déda felé római 
ut vezet, melyet a nép T r a j á n u t j á n a k nevez. 
(L Maros-Vécs alatt is). 

Vecsernye, vesperae, a katholikusok délutáni ájta-
tossága, zsoltárénekléssei és imákkal. 

Vecsés, község Pest m., 3271 lak. 
Vecsey József,bölcsészetiiró, szül. 1803. febr. 13. 

Debreczenben, hol mint ref. lelkész s a főiskolán 
mint a bölcsészet tanára működött, f 1855. szept. 
12. Buzgón terjesztette a hegeüsmust. 
Vécsey b á r ó i és gróf i c s a l á d , Ugocsa megyé

ből származott. A báróságot S á n d o r hajnácskői 
várkapitány szerezte meg 1592.; br. V. Á g o s t 
vezérőrnagy 1813. grófi rangra emeltetett, de ez ág 
fiágon kihalt. — 1) J ó z s e f báró, a főrendiház tagja, 
szül. 1829. Sárközön (Szatmár m.). Bölcsészetet és 
jogot hallgatott; 1847. Afrikában és Ázsiában járt, 
visszatérve tengerésztiszt; 1858. Miksa főherczeg 
hadsegéde. Megválva a katonai pályától Szatmár-
megye alispánja; 1861. orsz. képviselő; 1865—67. 
Szabolcs m. főispánja; — 2) K á r o l y gr., 1848/49.-i 
honvéd tábornok, az aradi vért. egyike, V. Ágoston 
gr csász. tábornok (sz. 1775., f 1857.) fia, sz. 1809. 
Pesten. Katonai pályára lépett; 1843-ban kapitány, 
1845. őrnagy a nádor huszároknál, 1848. a magyar 
hadseregbe lépett, 1849 tavaszán már mint tábor
nok átvette Vetter tábornoktól Arad ostromának ve
zetéséi s a várat június 28. feladásra kényszerité. 
Előzőleg már bevette Szolnokot és a temesvári gyár
várost, miért a kormány 1849. május 28. a 2. oszt. 
érdemrenddel tüntette ki. A fegyverletétel után 1849. 
aug. osztrák fogságba került s halálra Ítélve bitófán 
f okt. 6-án; — 3) M i k l ó s báró, a főrendiház tagja, 
szül. 1836. máj. 10., József öcscse; — 4) S á n d o r 
báró, kamarás, szül. 1837. decz. 26. Hernád Vécsén, 
zenei tanulmányokat tett, 1869. ügyv. oklevelet 
nyert, 1861. Zemplén m. aljegyzője, 1870. a legfőbb 
itélőszéknél jegyző, 1871. kir. táblai pótbiró, 1873— 
1875-ig Zemplén m. főispánja, 1891. febr. 11. a 
bpesti opera és nemz. színház igazg. tanácsosa. 
Vécsey, 1) E n d r e , orsz. képv., szül. 1843. Felső-

Czéczén (Abauj-Torna m.). Jogot végzett, 1867. 
ügyvéd, 1872. gönczi segédszolgabiró, 1880. szolga
bíró, 1883. főszolgabíró, 1887 óta orsz. képviselő; — 
2) T a m á s , a bpesti egyetemen a római jog tar/ára, 
jogtudományi szakíró, szül. 1839. febr. 24. Szik
szón, Abauj m., jog- és államtud. tudor, hitesügyvéd, 
egyházkerületi tanácsbiró; előbb egyetemi magán
tanár s nevelője volt báró Eötvös Lorándnak, 1864. 
jul. 16. óta Eperjesen jogtanár s coliegiumi igazgató, 
1874 óta a bpesti egyetemen jogtanár, két izben 
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dékán, több izben volt Szepesbői és Torontál me
gyéből orsz. képviselő. A római jog köréből számos 
tanulmánya és nagy önálló műve jelent meg. Fő
művei : Marcellus; Papinianus; Africanus ; Constitutio; 
»Omnem«; Római'jogtan; Római családjog; A római 
jog institutiói, mely utóbbi 1893-ban 3-ik kiadást ért. 
A m. tud. Akadémiának 1881. lev., 1889. rendes tagja. 

Vectigal (lat.), a rómaiaknál az államjavak jöve
delme; adó. 
Vectis (lat), emeltyű. 
Védák (szanszkr., = tudás, kinyilatkoztatás), a 

brahmanok ősi szent könyvei, melyek három, külön
böző időben keletkezett s tartalomra nézve is eltérő 
csoportot alkotnak: 1) mantrá-k (dalok, mondások), 
2) brahmanák (»brahman«-ra azaz imára és áldo
zatokra vonatkozó magyarázó iratok) és 3) szutrá-k 
(rövid szabályok az ös?zes tudományok köréből). 
Szűkebb ért. az első s általánosabb érdekű csoportot 
szokás v. alatt érteni. E v. keletkezési idejét nem 
tudni, de bizonyos, hogy a hindu szellemnek legrégibb 
termékei (a Kr. előtti II. ezredből). Négy fő gyűjte
ményt képeznek, ezek: 1) a Rigvéda (vallásos hym-
nusok), 2) a Szamavéda (dalok), 3) Yajurvéda (áldo
zati formulák), és 4) az Atharv'avéda (varázsigék). 

Védangyalok, 1. őrangyalok, 
Védegylet, Pozsonyban, 1844. október 6. alakult 

Kossuth Lajos kezdeményezésére, Batthyány Kázmér 
gróf elnöklete alatt, a honi ipar védelme és fejlesztése 
czéljából, mintegy tüntetésül a kormánynak a vám
ügy szabályozásában tanúsított indolentiája ellen. 
Tagjai kötelezték magukat, hogy kizárólag hazai 
iparczikkeket fognak vásárolni. E mozgalom kifo
lyása volt a pesti gyáralapító társaság keletkezése 
1844. nov, 13. s a 3-ik iparmükiállitás 1846., mely az 
1843-ikit sokban felülmulta. Az országos v. nyomban 
megalakulta után a vidéki osztályok szervezéséhez 
fogott, az egyesület élén igazgatója Kossuth Lajos és 
midőn 1846. ez állásáról lemondott, Gorove István 
állt, őt pedig tiszteletbeli elnökké választották. 1846. 
a v.-nek már 145 vidéki osztálya volt, 1847. az érdek
lődés lanyhult, 1848. a szabadságharcz a v.-et hát
térbe szorította, az absolut korszakban pedig a v. 
irattára egészen elveszett. A vele összekötött moz
galomnak nagy következményei nem voltak ugyan, 
de egyes »honi« (1. e.) termékek fogyasztását mégis 
divatba hozta. 

Védelem (az igazságszolgáltatásban), a vádelvvel 
kapcsolatban áll, hogy az állam gondoskodjék oly in
tézményről is, melynek feladata a vádlott képviselete a 
vád ellenében; e z a k ö t e l e z ő v . A vádlott v. szemé
lyesen védekezik, v. ügyvéd utján. A magyar bűnvádi 
eljárás évszázados hagyománya, hogy senki jogi v. 
nélkül el nem Ítélhető. A v. függetlensége eljárásunk 
által biztosítva van, az elővizsgálat befejezése után 
érintkezhetik védenczével és ha jogorvoslattal él, 
ennek védencze részére is hatálya van Nagyobb, u. 
n. főbenjáró bűnügyekben a törvényszék hivatalból 
gondoskodik a védelemről és az ügyvédi kamara 
nevezi ki az ügyvédek sorából. Az ügyvéd, aki a 
védelemben eljár, védő , a kit véd, veden ez. 

Védencz, cliens (1. e.). 
Védeny, község Mosony m., 1301 lak. 
Veder, vizmeritésre s hordozásra szolgáló edény 

fából, vaslemezből v. vizáthatlan vászonból. 
Véderdő, 1. erdő. Magyarorsz. 150.052 hold v. van. 
Vederemo (ól.), majd meglátjuk! 
Vedermű, vizemelésre szolgáló berendezés; vég

telen lánczon egymástól bizonyos távolságra több I 
Az A'.} en ieum Kézi Lexikcni . 

veder van felerősítve s az egészet egy kerékkel moz
gatni lehet; minden egyes veder, midőn a vizbe jut, 
megtelik s a vizet felemeli, mely kiömlik belőle, mikor 
a veder a kereken átmegy. 

Véderő, az állam védköteles polgárainak s a hon
védelemhez szükséges intézményeknek összesége. 

Véd- és daezszövetség, 1. szövetség. 
Védette (francz.), lovas őrség, eiőó'rs. 
Védgát, 1. védtöltés. 
Védjegy, a kereskedelmi forgalomban levő árura 

v. gyártmányra alkalmazott jegy, mely más hason-
nemü gyártmánytól v. árutól megkülönbözteti. V.-ül 
nem szolgálhat oly kép v. jegy, mely kizárólag a 
király, királyné v. uralkodó család arczképéből, csak 
az állami v. más nyilvános czímerből, számból, be
tűből v. szóból áll; továbbá oly jegy, melynek hasz
nálata bizonyos árunemnél általában szokásos, végre 
erkölcstelen v. közbotrányt keltő kép, felirat v. oly 
adat, mely a tényleges üzleti viszonyoknak meg nem 
felel. A megfelelő v. belajstromozása (1. védjegy
lajstromozás) biztosítja a tulajdonosnak a kizáróla
gos használat jogát. 

Védjegyadó, a védjegy lajstromozásáért fizetendő 
díj (1. védjegy-lajstromozás). 
Védjegy-hamisítás, olyan áruk tudatos forga

lomba hozása v. eladása, mely másnak kizárólagos 
használati jogát tevő védjegygyei van ellátva, to
vábbá a bejegyzett védjegy utánzása. Az 1890 : II. 
t.-cz. 500—2000 frtig terjedő birsággal sújtja, azon
kívül a védjegy hamisítására szolgáló eszközök el
kobozhatok, épugy a készletben levő, hamisított 
áru is; a károsult az Ítéletnek a hírlapokban az 
elitélt költségén való teljes közlését is követelheti és 
esetleg kártérítés fejében egész 5000 frtig emelked
hető összeget, de a védjegy üldözése csak a károsí
tott kívánatára történik. 
Védjegy-jog, a törvényesen bejegyzett védjegy 

használati joga; a v. azon vállalattal van összefüg
gésben, a mely számára a védjegy bejegyeztetett s 
vele együtt megszűnik; birtokváltozás esetén az uj 
tulajdonosra megy át, de ez a védjegyet 3 hónap 
alatt nevére átíratni tartozik. 

Védjegy-lajstromozás, a védjegynek bejegyzése a 
kizárólagos használati jog biztosítása czéljából. A 
bejelentés az illetékes kereskedelmi és iparkamaránál 
történik, hol az 4 példányben átadandó. A v. jegyen
ként 5 frtba kerül és a dij utólagos lefizetése m. 10 
évenkínt, különbeni törlés terhe alatt, megújítandó. A 
kereskedelmi minisztérium központi védjegylajstro
mot vezet, melybe minden védjegy bejegyzendő. 

Védképes az az állampolgár, ki a védtörvényben 
megszabott életkor és testmagasság mellett a fegy
veres szolgálatra megkívánt testi és szellemi erő 
birtokában van. A védképességet a sorozó v. felül
vizsgáló bizottság állapítja meg, s ha ez megtörtént, 
a v. a fegyveres erő tagjává avattatik s a törvény
ben meghatározott módon teljesíti szolgálatát. 
Védköteles, minden magyar állampolgár azon év 

január 1-től kezdve, melyben 19-ik életévét befejezi 
azon év decz. 31-ig, melyben 42-ik evet betölti (eb
ből 12 év a közöshadseregre v. a honvédségre, a 
többi v. az egész 24 év a népfelkelésre esik); nyűg. 
katonatiszt, a mennyiben védképes, élete 60-ik évéig 
v. (a népfelkelésben). A v. a törvény által meghatá
rozott időben a sorozó v. felülvizsgáló bizottság 
előtt jelenik meg, mely megállapítja, védképes-e (1. e.) 
v. nem. Az a v., a ki nem védképes, hadmentességi 
adót (1. e.) tartozik fizetni. 
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Védkötelezettség, az a kötelezettség, mely szerint 
az arra képes férfi hazáját mint a fegyveres erő tagja 
személyesen tartozik védeni, 1868 óta nálunk a v. 
á l t a l á n o s , a mennyiben minden védképesre egy
aránt kjtfirjed s helyettesítés v. megváltás ki van 
zárva. A v. gyakorlati keresztülvitelét a védtörvények 
szabályozzák. A legújabb az 18ö9. évi VI. t.-cz. (a 
véderőről). L. még általános v. 

Vedlés, 1) a bőrnek időszakos v. bizonyos fejlődési 
szakokban beálló levetése hüllőknél, rovaroknál pó
koknál stb.; — 2) a madarak tollváltása, leginkább 
tavaszszal és őszszel. 
Védő, 1. védelem. 
Védoltás, fertőző betegségek ellen való mentesség 

czéljából történő oltások leginkább az illető beteg
ség gyengített ragályanyagával (vírus). Ilyenek p. o. 
himlő-, veszettség-, tuberculosis-ellenes v.-ok, álla
toknál a lépfene, stb. ellen v. — Magyarázata néme
lyek szerint az, hogy a szervezetbe a v.-sal bevitt 
baktériumok felhasználják az anyagokat, melyek 
esetleg később a szervezetbejutó bizonyos baktériu
mok életfentartására szükségesek volnának; mások 
szerint a v. által a szervezet mintegy hozzászokik a 
fertőzés mérgéhez, illetve a szervezet elemei (fehér 
vérsejtek, phagocyták) fokozott mértékben képesek 
lesznek a bejutott fertőző csirák elpusztítására. Bizo
nyos idő múlva ezen mentesség (immunitás) meg
szűnik s uj védoltás válik szükségessé. L. himlőoltás, 
Pasteur-féle v., tuberkulin. 

Vedra, romániai gabonamérték = 1 0 oka. 
Védrendszer, az a rendszer, melyen a véderő szerve

zete fölépült s kiegészítése történik. Két fő alakja 
van, a védkötelezettség s a szabad szerződés (zsol
dos had), melyek váltakozva v. vegyesen, a legkü
lönfélébb alakban fordulnak elő az emberiség törté
netében. A honfoglaló magyarok v.-e is az általános 
védkötelezettség jellegét viselte magán amakor viszo
nyainak megfelelő alakban; a XI—XVIII. szdban a 
hübérrendszer (nemesi v. banderialis rendszer és 
fogadott zsoldosok), a XVIII. századtól 1868-ig a 
conscríptionalis rendszer, azóta az általános véd
kötelezettség a v. alapja. 
Vedretta, a gletserek olasz elnevezése, igy V. del 

Torno az Ortlerben, V. Marmolata a déli Mészalpe-
sek legnagyobb gletserje, V. del Mandron az Ada-
mello csoportban. 

Vedrőd, község Pozsony m., 1013 lak. 
Védszent, a róm. kath. egyházban oly szent, kit 

bizonyos személy, község, testület, tartomány, nép, 
stb. védője gyanánt tisztel. Magyarországnak Szent 
István és Szűz Mária a védszentjei. Az egyházak 
évenként különösen megülik azon szentek ünnepét, 
kiknek nevére szenteltettek v. kiknek tetemeit birják, 
szóval kikben v.-jeiket tisztelik. 

Védtöltés, földfeltöltés, mely a megette fekvő terü
letet a viz kiöntése ellen biztosítja; van: té l i v., át 
nem hágható, mely a hóolvadásből keletkező legna
gyobb viz ellen, n y á r i v., áthágható, mely csak a 
nyári záporokból keletkező közép nagy viz ellen 
nyújt védelmet. Folyóink szabályozásánál csak az 
előbbi v.-t alkalmazták. A Tiszánál a védtöltés mi
nimális méretei: l'O m. koronamagasság a legmaga
sabb vízszin felett, 4'o koronaszélesség, 1 : 3 vizföli, 
1 : 1 szárazföldi rézsű hajlása; 3 mnél nagyobb ma
gasságnál a védt. hátulsó lába padkával lesz meg
erősítve. 

Védtörvény, 1. védkötelezettség. 
Veduta (ol.), vidék v. városrész távlati képe. 

Védvám, 1. vám. 
Védvámos polit ika, közgazdasági irány, melynek 

czélja a külföldi versenyzéssel lépést tartani nem 
tudó belföldi ipar megvédése, részint a megfelelő ver-
senyáruczikkre vetett magas behozatali vám, részint 
pedig a gyártáshoz szükséges nyersanyagra rótt ki
viteli vám által. E rendszert List Frigyes (1. e.) aján
lotta; ujabban sok hive akadt s főleg Franeziaor-
szágban és az Egyesült-Államokban került érvényre. 

Veengyarmatok, Kelet-Friesland lápos vidékein 
gyarmatok, melyek a mocsaras lecsapoló csatorna 
mellett alakultak. 

Vega Carpio, 1. Lope de Vega. 
Vega-expeditio, Nordenskiöld (1. e.) expeditiója a 

Vega hajón 1878 — 79; Gotenburgból elindulva kö
rülutazta Szibéria é. partját s a Behring-szoroson s 
a suezi csatornán tért vissza Európába; ez expe-
ditio tehát megoldotta az észak-kel. áthajózás addig; 
bizonytalan kérdését. 

Végbél, rectum, a bélcső végső szakasza, a 
seggpofák között a végbél- v. alfélnyilással (anus> 
végződik, melyet a végbél külső és belső zárizma 
(sphincter ani) tart zárva s a bélsár önkéntelen ki
ürülését gátolja. Betegségei közül gyakoriak v. sipo
lyok, viszeres végbélcsomók (aranyerek = haemor-
rhoidák), v. előesés (prolapsus ani), végbélrák stb. 

Végbeliek, 1. végvárak. 
Végbúcsú, azon haldoklóknak, kik halálos ágyo

kon töredelmesen meggyónnak s megáldoznak, a 
pap által adott teljes bűnbocsánat. 

Végek, confina, 1. végvárak. 
Végeladás, a raktáron levő árinak (idegen v. sa

ját készítmény) teljes s bizonyos időn belőli eladása;, 
az 1884 : XVII. t.-cz. 51 §. értelmében csak az ipar
hatóság engedélyével eszközölhető: az engedély 
fegfelebb 3 hóra terjedhet és érte Budapesten 100» 
frt, 10.000-nél több lakóval bíró városban 50, min
den más helységben 30 frt fizetendő, az igy begyült 
pénz ipari vagy esetleg keresk. czélra fordítandó. A 
v.-ról rendes könyv vezetendő, melyet az iparhatóság, 
ellenőriz és a v. eszközölte után az összes bevétel 
10°/o-a községi pénztárba fizetendő be ipari v. ke
resk. oktatási czélra. Az üzlettulajdonos elhalálo
zása esetén v. ha az üzlet legalább 2 évig fennállt,, 
az iparhatóság 6—12 hónapig terjedhető v.-t vagy 
árverést engedélyezhet, mely alkalommal csak az. 
iparhatóság által a v. megkezdése előtt leltározott, 
áruk adhatók el. Ily esetben v. csőd esetén elrendelt 
v. után az emiitett dijak nem fizetendők. 
Végérintő, 1. asymptota. 
Vegesack, helység Bréma területén 4000 lak. Hajó

építés és kikötő. 
Végesáru, a vászon és szövetáru, mely végbe, 

rakva jut forgalomba. 
Vegetabilia (lat.), növényi anyagok, növények. 
Vegetálni (lat.), tengődni, növény módjára azaz. 

tétlenül élni. 
Vegetáriánusok, csakis növényi táplálékkal élő

emberek; némelyek a tej, vaj, sajt, tojás élvezetét. 
is megengedik. A vegetarianismus Newton J. (1811),. 
Alcott, Graham, Smith, Lane stb. tanain alarJÍüt, elő
ször Angliában lépett fel (kül. 1847 óta), azután> 
Észak-Amerikában, majd Németországban terjedt. 
Nálunk is vannak követői. 

Vegetatio (lat.), növényzet. 
Végfelkiáltás, epiphonema, a stilisztikában oly 

felkiáltás (1. e.), mely a beszéd végén áll; pl. Mi. 
összehívtuk a szerb, a román, a horvát fiatal írókat;.. 
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kölcsönös fogadást tettünk velük, hogy elnémítják 
a testvérgyülölet hangjait hazánkban s a közös sza
badság érdekében egyetértve működnek ezentúl. 
Szép gondolat volt! Poéták voltunk! (Jókai.) 
Végház, 1. végvárak. 
Véghső Ge l l é r t , orsz. képv., szül. 1825. Szántón. 

Jogot végzett, 1847. ügyed, részt vett a szabadság-
harczban, 1865 — 68. orsz. képviselő, később kő
rösbányai kir. tvszéki elnök, 1881 óta orsz. kép
viselő. 

Végitélet, 1. utolsó ítélet. 
Véglegesítés, hivatalnoki ért. valamely ideiglenes 

minőségben alkalmazott hivatalnoknak hivatalában 
végleg megerősítése. A v. folytán a végkielégítési jo
got, ill. nyugdijképességet nyerheti meg, viszont 
fizetéséből a szolgálati díj (1. e.) vonatik le. Minden 
előléptetés (1. e.), magasb hivatali állásra kinevez-
tetés egy ideigl. minőségű hivatalnokra nézve a 
v.-t hallgatag magában foglalja. 
Végles, község Zólyom m., 884 lak. Magaslaton 

áll Véglesvára,Mátyás kir. kedvencz vadásztanyája; 
romjaiból restauráltatván, most is szép lovagvár. 
Vera-savanyu vízforrás. 

Veglia (velja), osztrák sziget a quarneroi öbölben 
340 km3, 19.000 lak. Állattenyésztés. Főhelye V., 
kikötő, kereskedelem. 

Végrehajtás, a peres eljárás azon része, mely a 
jogerős ítélet foganatosítását czélozza az elitélt ellen. 
Polgári eljárásban tehát a v. czélja az elitéltet 
annak teljesítésére szorítani, melylyel az Ítélet értel
mében a nyertes félnek tartozik, bűnügyekben a 
büntetés kiállására való szorításból áll. Polgári 
ügyekben a végrehajtást szabályozza az 1881 : XI. 
t.-cz. Ennek eszközlése olyképen történik, hogy az 
ítéletek v.-ára rendelt hivatalos közeg, a végre
h a j t ó összeírja a marasztaltnak ingóságait, melyek 
azután nyilvános árverezésre kerülnek, az itt befolyó 
vételárt kiadják a jogosítottnak; az ingatlanokra ve
zetett v.-t a telekkönyvi hatóság eszközli a telek
könyvbe való bekebelezés által. A végrehajtók in-
tézményétaz 1871 :XLI. t.-cz. honosította meg, melyet 
az 1875: IX. t.-cz. módosítván,az 1881. évi 3406. sz. 
ig. min. rendelettel szabályoztatott. A végrehajtók a 
járásbíróságokhoz vannak beosztva; az előzetes 
vizsga letétele után az ig. min. nevezi ki; a vizsga 
tárgya a végrehajtásról szóló törvényekre és rende
letekre vonatkozik; ezután esküt tesz. A v.-t a 
végrehajtó s z e m é l y e s e n végzi, fizetést nem huz, 
hanem .minden egyes kiküldetésért megállapított díj
ban részesül. Bűnügyekben az ítéletek v.-a az ál
lamügyészség ellenőrzésére van bízva, a tulajdon-
képeni végrehajtásért az illető fogház v. börtön fel
ügyelői felelősek. L. még bírói és adó. 
Végrehajtó, 1. végrehajtás. 
Végrehajtó, vigj. Ábrányi Emiltől (1886.). 
Végrehajtó hatalom, máskép kormányzói hata

lom. Ennek körébe tartozik az államélet fő vezetése 
és igazgatása akként, hogy az állam feladatai a tör
vények korlátain belül megvalósíttassanak. Nálunk 
a v. h. egész kiterjedésében kezdetben a királyt 
illette, lassankint annak részesévé vált a nemesség, a 
rendek, az önkormányzati testek és végre a nép. 
A király eszközei a v. h.-ban főtisztviselői voltak 
(nádor, országbíró, tárnokmester sat.) és pedig mint 
udvari tisztek és később1 országos méltóságok. 
Mellettök utóbb a m. k. kanczellária, m. k. helytartó
tanács és a m. k. pénzügyi kamara voltak a végre
hajtó hatalom legfőbb közegei. Ma a végrehajtó-] 

hatalmat a király a felelős ministerium utján gyakorolja, 
de továbbra is érvényben maradt a polgárok részvéte 
e hatalmi ágban, közvetlenül az önkormányzati 
testek, közvetve azon alkotmányos befolyás által, 
melyet az országgyűlés a kormányzatra gyakorol. 

Végrendelet, testamentum, azon irat, melyben az 
örökhagyó nyilatkozik az iránt, hogy halála után 
kit illessen vagyona. Főelv, hogy az örökhagyó csak 
személyesen készítheti, meghatalmazás utján való 
végrendelkezés hatálytalan. Végrendelkezési joga 
van mindenkinek, aki 12. életévét betöltötte. Kiskorúak 
18 éven alul csak közv.-et alkothatnak, kivéve ter
mészetesen azokat, kik elmebeli tehetségeiknek 
teljes birtokában nincsenek, továbbá a szerzetese
ket. A v. vagy magán- vagy közv. írásbeli magán v. 
érvényességéhez szükséges, a) hogy az örökhagyó 
egész terjedelmében maga írja és aláírja, továbbá 
2 tanú ; b) minden más esetben 4 tanú; a tanuknak a 
végrendelkezésnél együttesen jelen kell lenniök és 
annak bizonyítására, hogy az örökhagyó személyé
ben csalás v. tévedés nem történt, kellő képességgel 
kell birniok. Szóbeli magánv. érvényességéhez négy 
tanú együttes jelenléte szükséges, ekkor is csak 
azon esetben érvényes,ha az örökhagyó a végrendel
kezéstől számított három hó alatt halt el. Közv.-nél — 
a kir. közjegyző v.járásbiró előtt tett v. — általában 
a közokmányok felvételére szolgáló szabályok irány
adók; ezenkívül, hogy az örökhagyó személyesen 
jelentse ki végakaratát, hogy az egész actusnál két 
tanú v. egy másik közjegyző jelen legyen és hogy 
mindezek megtartása okmányban bizonyittassék. 
Azonkívül leteheti a végrendelkező Írásbeli magánvég
rendeletét közjegyzőnél, és ha alkalommal kijelenti, 
hogy az átadott okmány végakaratát tartalmazza, 
a közvégrendelet hatályával bir. Járványok alkalmá
val v. sík tengeren, háborúban, a sajátkezüleg irt és 
aláirt végrendelet érvényességéhez tanú nem szük
séges. Különben két tanú, de csak akkor, ha az em
lített válságos körülmények megszűnte után három 
hónapon belül meghal az örökhagyó. A v. külső 
kellékeit szabályozza az 1876: XVI. t.-cz. A v. kihir
detés végett az illetékes bíróságnak bemutatandó. 
Házasfelek örökösödési szerződést köthetnek, de 
érvényességéhez mindazon kellék szükséges, melyek 
v.-nél elő vannak irva. 

Végrendelet, szinmű Czakó Zs.-tól. 
Végrím, 1. rím. 
Végszó, 1. szerep. 
Végtagok, extremitates, a lábak és kezek, v. ezeknek 

megfelelő szervek (szárnyak, némely uszonyok, stb.). 
Végtárgyalás, a bűnvádi eljárás utolsó stádiuma. 

A vizsgálat befejezése után, amennyiben jogerős 
vádhatározatot hoztak, a vádlottat végtárgyalásra 
idézik. A kir. ügyész külön beadványban előterjeszti 
azon tanuk és vádlottak névjegyzékét, akiket meg 
akar idéztetni. Hasonló joga van a vádlottnak, ill. 
védőnek is. A v.-on a szóbeliség követelményeinek 
megfelelőleg nyilvánosan letárgyalják a bűnügyet, a 
közvádló vádinditványa és a védő védbeszéde és a 
vádlott meghallgatása után ítéletet hoz a bíróság. 
K ö z v e t l e n v . - ra is idézhetik a vádlottat, ha az elő-
nyomozat által a bűntett tényálladéka kétségtelenül 
kiderült, v. a bűnöst tetten érték s beismerésben van, 
a külön vádhatározat ily esetben elesik. 

Végtelen, a határtalannak feltételezett tér v. idő; 
a bölcsészetben az absolut v. feltétlen, ellentétben a 
valóságnak végesokokhoz kötött, korlátolt dolgaival. 
A mennyiségtanban v. nagy (oo) az oly mennyiség, 
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mely nagyobb, v. kicsi I—\ pedig az, mely kisebb, 
mint minden kifejezhető mennyiség. 

Végvárak v. véghelyek, végházak, confinia, a kö
zépkorban és a török elleni harczok idejében igy 
nevezték a határszéli várakat, melyeknek fontos 
szerepük volt az ország megvédésében. Jelentőségük 
főleg a XVI—XVII. szdban érte el tetőfokát, midőn a 
végvárak jobbára országosakká alakultak s azok 
vonala úgyszólván egyedüli védelme volt az u. n. ki-. 
rályi Magyarországnak a török becsapásai ellen. A 
szerint, a mint a török jobban terjeszkedett, e vonal 
is változott s mindinkább feljebb vonult, ugy hogy az 
egykor Nándorfehérvárnál kezdődő várrendszernek 
a XVII. század végén már Lipótvár és Szatmár vol
tak végpontjai, 1680 körül a tengermelléktől Erdélyig 
85 vár állott 15.000 főnyi helyőrséggel. Ez őrség (a 
v é g b e l i e k ) gyakori csatározásban állt az ellenség
gel. Balassa Bálintnak egy hires éneke (Katona ének) 
a végek dicséretét zengi. A magyar v. ékkel szemben 
a török a saját területe védelmére szintén kiterjedt 
végvár-vonalat emelt. A török kiűzése után a végvár
rendszer megszűnt s a török határon a határőrvidéki 
intézmény lépett helyére. 

Végvidék, határőrvidék (1. e. és végvárakat). 
Végy, v e g y ü l e t (1. e.). 
Vegybarna, koromfényből nyert barna szinű viz-

festék. 
Vegyelem, 1. elem. 
Vegyelemzés, 1. analysis. 
Vegyérték, atomicitas, vaUntia, quanti-valentia, a 

parányok v. p. csoportok (gyökök) azon képessége, 
hogy bizonyos számú más parányt v. gyököt lekötni 
képesek. Vmely egyvegyértékü elem (hydrogén, chlór, 
kálium, ezüst, stb.) 1 paránya vmely más egyvegy
értékü e. 1 parányát, vmely 2 v.-ü elem (oxygén, 
kén, bárium, calcium, zincum, stb.) 2 egyvegyértékü 
vagy 1 kétv.-ü parányt v. gyököt képes lekötni. A 
vegyérték jelzése az elem vegyjele mellé alkalmazott 
megfelelő számú vízszintes vonal, v. jobbról felül 
alkalmazott római számmal történik, p. o. O11, C I V ; 
vagy 0 = , C=, stb. 

Vegyes házak k o r a ; a magyar történelem régeb
ben divó felosztásában igy nevezték azt a kort, 
mely az Árpádház kihalásától a mohácsi vészig 
(1301 —1526.) terjedt, s melyben különböző ural
kodóházakból származó királyok ültek a magyar 
trónon. III. András halála után 10 évi interregnum 
után, melyben a nápolyi Anjou házzal a Premysl és 
Wittelsbach házak ivadékai versengtek a koronáért, 
az Anjouház (1307—1395) majdnem egy századig 
tartó uralma következett: I. K á r o l y , I. v. Nagy-
La jos , M á r i a és II. K á r o l y (1. ezeket). Uj korsza
kot képzett a luxemburgi házból szárm. Z s i g m o n d 
(1. e.) félszázados uralkodása (1387—1437), mely 
Magyarországot a német birodalommal és Csehor
szággal hozta szoros kapcsolatba. Az Albert (1. e.) 
trónra léptétől Mátyás haláláig (1438—1490) terjedő 
időszak,melybenaHabsburg(Albert és V. L á s z l ó ) 
és Jagelló házak sarjai (I. U l á s z l ó ) és Hunyadi 
M á t y á s váltották fel egymást a trónon, a H u n y a 
d i a k k o r a név alatt középkori történetünk legfé
nyesebb korszaka. A J a g e l l ó k k o r a (1490—1526) 
gyönge királyaival, II. U l á s z l ó v a l és II. La jos 
sal a rohamos hanyatlás ideje, melyet a mohácsi vész 
zárt be. (V. ö. Magyarország történetével és az egyes 
királyok életrajzaival, továbbá a magyar Anjouk és 
vegyes házi királyok családfái ez. táblázatainkat.) 

Vegyes házasság, különböző keresztény felekeze
tekhez tartozó felek házassága; szabályozta az-
1868 : Lili. t.-cz. Köthető bármelyik fél lelkésze előtt, 
a v.-h.-ból származott fiuk atyjuk, a leányok any
juk vallását követik, az ezzel ellenkező szerződés v. 
megállapodás érvénytelen és jogerő nélküli. 
Vegyeskereskedés, a mindennapi élet szükség

letének kielégítésére szolgáló árukat (ételnem, fűszer,, 
ezukor, gyarmatáru, gyümölcs stb.) eladó üzlet. 

Vegyes párok, színmű Dóczi L. (1889). 
Vegyész, a ki a chemiával hivatásszerűen foglal

kozik; kiképzését a műegyetemen nyeri, melyen v.-i 
osztáiy van. A vizsgák sikeres letétele után a hall
gató oklevelet nyer. 

Vegyfolyamat, az anyagok vegyülésének v. szét
bomlásának lefolyása. 

Vegyi praeparatumok (készítmények), vegyi folya
matok által előállított anyagok. 

Vegyjel, 1. vegyképletek. 
Vegykék, indigónak füstölgő kénsavban való' 

oldata. 
Vegyképletek, az elemek és vegyületeik viszonyai

nak ábrázolására szolgáló jelzések. Igy az elemeket 
műnevük kezdőbetűivel jelezzük (vegy j e l ) , pl. vas 
(ferrum): Fe, oxygén: O, nitrogén: N, nátrium: Na, 
stb., ami egyszersmind azt fejezi ki, hogy az illető
elemből 1 parány van jelen; 2, 3, stb. parányt a 
vegyjel mellé jobbról alant alkalmazott számmal 
jelzünk, tehát 2 parány O = 02 , 3 par. nitrogén 
= N3: ugy 1 tömecs vasoxydul = FeO; 1 tömecs 
vasoxyd = Fc203; 2 tömecs vasoxydot vagy: 
(FesCVa vagy 2Fe203-al jelzünk. . 

Vegykisérleti ál lomás, a földmivelési miniszter 
alakította azon feladattal, hogy a bortermelők és 
borkereskedelemérdekében a hazai borok összetételét 
megállapítsa és igy a borhamisításnak elejét vegye. 
Később ezen (központi) v. á. működése kiterjeszte
tett a mezőgazdasági és borászati chemiai vizsgá
latra (talaj, trágya, emberi és állati tápszer, ezukor-
répa, bor és más szeszes ital), ipar és kereskedelmi 
czikkek vizsgálatára. Ezenkívül van: M. Óvárt, 
Keszthelyen, Kassán, Debreczenben és Kolozsvárt. 

Vegyrokonság, affinitás, azon erő, melynél fogva^ 
az egyes elemek parányai egymást többé-kevésbbé 
vonzani és lekötni képesek. 

Vegytan, chemia, átestek anyagi.külömbözőségéről 
szóló tudomány, mely kutatja, hogy minő egysze
rűbb anyagokból állanak a testek, miként bonthatók 
széjjel ezek anyagilag különböző alkotó részekre s 
miként állíthatók össze azokból. Felosztják álta
lános, részletes, synthetikus és analytikus, szerves 
és szervetlen v.-ra. Megkülönböztetnek azonkívül 
alkalmazott, azaz gyógyászati, élettani, gazdasági,, 
technikai, stb. v.-t. Műneve (chemia) talán Egyiptom 
régi nevétől (chemi) származik, hol a v. első kezde
tét találjuk. A v. fejlődésére legnagyobb befolyással 
voltak az arabok (alchemia) és Aristoteles tanai, kik: 
megadták fejlődésének irányát. Főleg fémekkel ve-
gyészkedtek és a testek összetételének hiányos is
merete azon hiedelemre vezetett, hogy a fémek egy
másba átváltoztathatok (1. alchemia). A számos felfe
dezett vegyület közül Arnoldus Villanovus többeket 
gyógyszer gyanánt használt és Basilius Valentinus 
készítette elő az utat a következő korszakhoz,, 
melyben a v, főleg a gyógyászat szolgálatába sze
gődött (iatrochemia, chemiatria) és leginkább orvo
soknak (Paracelsus, Agricola, Libavius, van Hélmont,. 
Glauber) köszönhette haladását. A gyógyászatot a l -
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kalmazott v.-nak, az életet vegyi folyamatnak te
kintették. E mellett a vegyi készítmények előállítása, 
ipar és kohászat is nagyban haladt. Majd Verulami 
3aco tanai a v.-ra is gyarapitólag hatottak és a 
XVIL szd közepe óta önálló tudománynyá lett. 
Azonban tulnyomólag qualitative jártak el és Stahl 
.phlogiston-elmélete az egész korszakban uralkodott. 
Boyle, Becher, Homberg, Lemery, Boerhaave, HolT-
mann, Margraf, Geoffroy, Duhamel, Black, Cavendish 
Priestley, Bergmann, Scheele számos tényt állapítot
tak meg, melyeket Lavoisier (f 1794) oxydatiós-
elméletének felállítására felhasznált, mely egy uj 
korszak kezdetét jelzi. Berthollet, Fourcroy theore-
tikusok, Klaproth, Vauquelin, Wollaston, Tennant 
analytikusok, majd különösen Proust, Richter, Dalton 
•Gay-Lussac, Thénard és Davy az uj felfogásokat 
számos vizsgálattal és elmélettel erősítették meg. 
Berzeliussal (f 1848) kezdődik a legújabb korszak, 
melyben kül. a szerves v. vonta magára az általános 
érdeklődést. Ezt Dumas, Liebig és Wöhler, Bousin-
gault és Mulder rendkívül fejlesztették. Dumas, 
Laurent, és Gerhardt uj elméleteket állítottak fel és 
azóta a szénvegyületek száma beláthatlanul felsza
porodott, egyúttal a vegyületek okszerű összetéte
lének ismerete is rendkívül növekedett. Ez utóbbira 
irányul főleg a jelenkor törekvése (Kekulé, Frankland, 
Berthelot, Hoffmann, Wurtz, Williamson, Than), 
azonban az analytikai módszereket is (mérték-, 
láng-, színképelemzés, Bunsen, Rose, Fresenius, Ram-
r.-.elsberg, Sonnenschein, Classen) tökélesbitették és 
számos felfedezés által a gazdászatot (Liebig, Bou-
singault, Pasteur), ipart (anilinfestékek), gyógyásza
tot, élettant, földtant stb., nagyon előmozdították. 
JsTálunk főleg Than, Lengyel, llosvay, Balló, Lieber-
mann, Felletár, tűnnek ki a v. terén. 

Vegyület, különböző testek (elemek) egyesülése 
bizonyos meghatározott viszonyok szerint (melye
ket a paránysúly és térfogatviszony fejeznek ki) uj 
•testekké, melyek tulajdonságai a v.-et alkotó testeké
től lényegesen eltérnek. Azon viszony, mely szerint 
különböző testek egy adott test egyugyanazon meny-
nyiségéveí vegyülnek, más testekkel alkotott vegyü-
teikre ugyanaz (súlyviszonyok törvénye). Ha két 
test többféle viszonyban vegyül egymással, akkor 
egvik test azonos mennyisége a másik test mennyi
ségével a különböző vegyületekben az egész számok 
sokszorosai szerint viszonylik (sokszoros súlyviszo
nyok törvénye). A vegyületek savak (acida), aljak 
(basisok), sók, anhydridok, alkoholok, aetherek, al
kaloidák,' szénhydrogének, zsírok, fehérnyék stb. 
Azonkívül a széntartalmú vegyületek s z e r v e s (or
ganikus) v.-ek neve alatt ismeretesek, ellentétben a 
szénenyt nem tartalmazó s z e r v e t l e n (anorgani
kus) vegyületekkel. 

Vegyzöld, 1. nedvzöld. 
Végzés, a bíróság oly határozata, melylyel vmely 

-közbeeső, nem ügydöntő kérdésben rendelkezik. 
Vannak mindazonáltal v.-ek, melyek Ítélet jellegével 
birnak, pl. a birói illetékesség kérdésében hozott v. 
váltó ügyekben a summás v. Végzések ellen rend
szerint fel folyamodásnak van helye, hacsak a tör 
vény a jogorvoslatot ki nem zárta. 
Végzet, fátum, akaratunk, törekvéseink felett álló 

rendeltetés, vagyis azon képzelt hatalom, mely az 
események irányát előre kiszabja s tetteinket meg
határozza. Főleg a görögök hittek benne. V é g z e t e s , 
szerencsétlen, baljós. 

Végzetnők, a párkák v. moerák (1. e.). 

Végzett múlt, 1. plusquamperfectum. 
Végzet-tragédiák, 1. sorstragédiák. 
Vehemens (lat.), heves ; v.-tia, hevesség. 
Vehiculum (lat.), jármű ; segédeszköz ; a gyógy

szertanban kötő- v. vivőanyag. 
Vehme (német),Németországban, főleg Westfalenben 

egykor fennálló népbiráskodási intézmény, mely a 
császártól pallosjogot is nyert; tagja minden fedd
hetetlen életű lakos lehetett; a tagok jelek által is
merték egymást s szervezve voltak az egész német 
birodalomban. Az intézmény czélja volt a zűrza
varos időkhen a jogbiztonságot fentartani. Voltak 
n y i l v á n o s , nappal a szabadban, a közönség jelen
létében tartott ülései, melyek polgári pereket tár
gyaltak és t i t k o s ülései, melyeket éjjel az erdőn, he
gyekben stb. tartottak bűnügyekben; vádlott mindig 
megidéztetett; ha nem jelent meg v. bűnösnek talál
tatott, kimondták rá az Ítéletet, melyet a v. minden 
tagja köteles volt végrehajtani ott, a hol az elitélttel 
épen találkozott. Egy ideig a császárok támogatták 
e népbiráskodást, Zsigmond császár-király 1429. 
maga is felvétette magát a v. tagjai közé, de az in
tézmény utóbb sok visszaélésre vezetett s a v. mű
ködését eltiltották. 

Veigelsberg, l ) H u g ó , Leo fia, író és hírlapíró, 
született 1869. Budapesten, iskoláit itt, Kecskeméten 
és Eperjesen, a jogot Budapesten végezte. 1891. je
lent meg >A Slemil keservei* ez.- verses novellája. 
Irt verseket, bírálatokat és tárczákat külömböző 
lapokba, különösen a »Hét« és a »Pesti Naplódba 
Ignotus, Pató Pál, Tar Lőrincz és egyéb álnév
vel. — 2) Leo, író, szül. 1845. jan. 13. Kiskőrösön. 
A gymnasiumot Pesten, orvosi, később bölcsészeti 
egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. A >Pester 
Lloyd« egyik szerkesztője. 

Veji, Etruria hatalmas városa, Róma közelében, 
396. K. e. a rómaiak (Camillus) elfoglalták. Nekro-
polis maradványa. 

Vejsze v. v e j s z , nádfalakból készült, sulyokkal 
az iszapba vert, tehát át nem helyezhető, a halak 
betévedésére számitó készülékek. 

Véka, régi űrmérték, egy mérő (1. e.) fele. 
Véka La jos , Vajkay K. (1. e.) iró álneve. 
Ve-kiey-á-chary, a kilogramm neve Törökor

szágban. 
Vékonydongájú, gyönge testalkatú, vézna. 
Vékonykő, a drágakövek egyik igen lapos, keskeny 

metszési alakja. 
Vékonypénzű, soványhusú, szikár. 
Vékonyvas, kisebb vastagságra vert v. hengerelt 

vasáru. 
Velabrum, a régi Rómában az asztali csemegék 

áruhelye; csemegepiacz. 
Velamentum (lat.), takaró, lepel; ürügy. 
Velarium (lat.), ponyva, melylyel a római circusokat 

a nap ellen befödték. 
Velasquez de Silva (velázkez) Don Diego, spa

nyol festő, szül. 1599. jun. 6. Sevillában, IV. Fülöp 
udvari festője; f 1660. aug. 6. Madridban. Murillo 
mellett a sevillai iskola főmestere, főleg az arezsép-
festésben jeles (a spanyol kir. család és nemesek arcz-
képe) ; tájképeket, génre- és vallásos képeket is festett. 

Velde, v a n de, több németalf. festő neve ; leghíre
sebb A d r i á n v a n de V., szül. 1636. Amsterdam
ban, f u. o. 1672.; jeles pásztorképekel festett, réz-
karezokat is készített, és W i l l e m v a n de V.,ifjabb, 
szül. 1633. Amsterdamban, f 1707. ápr. 6. Green
wichiben London mellett, jeles tenger-festő. 
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Veldes, falu Krajnában a v.-i t ó m . Regényes vi
déken. Klimatikus gyógyhely. 

Velebit-hegység, a horvát Karszt (1. e.) fensik-
jának d.-k. párkány hsge, az Adriai tenger partján 
é.-ny.-ról d.-k.-re húzódik, majd a tengerpartot el
hagyva k.-d.-k.-re csap és a Zermanja völgyét sze
gélyezi. A tenger felé hirtelen esik s föléje mint ko
pár szürke sziklafal emelkedik ; majdnem egészen ko
pár kősivatag; k.-re esése szelídebb a Gackai és 
Likai fensikokra. Éles sziklagerinczének közepes ma
gassága 1043 m. ; legmélyebb hágói a Vratnik 
(889 m. m.), Osztaria (927 m. m.). Legmagasabb 
csúcsai a Vaganszki Vrch (1639 m. m.)és a Svetó 
Brdó (1753 m. m.). 

Veleda, jósnő a germánoknál Kr. u. 70 körül. 
Velejáró, 1. együttható. 
Vclejte, község és fürdő Zemplén m., 707 lak. 
Vélelem, praesumptio, olyan feltevés, mely a való

színűségen alapul. A jogban értik alatta az olyan 
tételeket, melyeket bizonyítani nem kell, de rendesen 
meg van engedve az ellenbizonyítás. Pl. a törvényes 
házasságban született gyermeket a férjtől szárma
zónak vélelmezik, de a férj bebizonyíthatja, hogy a 
tőle való származás lehetetlen (praesumtio furisj. 
Az ellenbizonyítás némelykor nem engedtetik meg; 
ez a p.juris et dejnre. 

Velencze (olaszul Venezia), egykor köztársaság, 
1866 óta tartomán}'- Felső-Olaszországban, ter. 
23.464 km2, 2,985.036 lak. A trienti (középső részük 
v.-i, a keleti cadori) és karni Alpesek ágazzak be, 
ezek alján a tengerig (v.-i öböl) a v.-i l a p á l y terül 
el. Fővárosa V., az Adria királynője, az Adriai 
tenger m. a v.-i lagunákban 122 szigeten épült, 
melyek 378 híddal (leghíresebb a ponté di Rialto) 
vannak összekötve; a szárazfölddel hatalmas hid 
(vasúti töltés) köti össze, 157 csatornája, 1900 szűk 
utczája (calli) van, 10 km. területet foglal el, a canale 
grandé 2 részre osztja, 158,000 lak. Leghíresebb tere 
a Szent Márk-tér, a forgalom központja, mellette a 
Piazetta (Kis-Márk-tér, 2 gránitoszlop) a dogepalo-
tával, ez mór-gót stílben épült 1424 óta (benne híres 
régiséggyüjtemény, gazdag könyvtár, a sóhajok hídja, 
ólomkamarák, a régi államfogházak és titkos vesztő
helyek, a nagy tanács terme remek festményekkel), a 
Márkus-téren van a világhírű Márkus-templom 
byzanczi-román stílusban, 976—1071. épült, előtte 
a 4 antik ércz-ló, melyeket 1204. Konstantinápolyból 
hoztak, vele szemben a harangtorony (campanile, 
98Va m. magas). A városban számos nagyszerű tem
plom (Santa Maria della Salute, Santa Maria dei 
Frari, Tizian és Canova sírjával, San Giovanni e 
Paolo, del Redentore) és palota (Ca d'Oro, Tario) 
díszíti, utóbbiak Lombardo, Sansovino, Palladio re
mekei, Tizian, Tintoretto, Paolo Veronese festmé
nyeivel; de sok közülök üresen áll és omladozik. 
Kiváló építmények továbbá a Mark-téren a proku-
raciák, a királyi palota, az arzenál, mely a világon 
a legnagyobb, előtte 4 márvány oroszlán, az opera
ház (La Fenice) stb. Zene-, szépművészeti, tud. és 
művészeti akadémiák, Márk-könyvtár, államlevéltár, 
museo civico, v.-i művészek remekei a szépmüvé-
szetek akadémiájában, fegyvergyűjtemény; kath. 
pátriárka, örmény érsekség, lelenczház, kórházak 
(tébolyda). A lagúnák hossza 55 km., gátak 
védik a tenger ellen, erődök épültek bejáratainál, 
a közlekedés gondolákon történik. Nevét (Venetia) 
régi lakóitól, a venetoktól nyerte. Midőn Attila 
452. elpusztította Aquileját, onnan sokan a lagu-

nákra menekültek, a városból önálló köztársaság 
lett, melynek élén 697 óta dogé állt. Mindinkább 
virágzó és hatalmas kereskedelmi helylyé emelkedett, 
különösen a keresztes háborúk idején. 1172 óta a 
nemesekből álló nagy tanácsra szállt a kormányzat, 
1204. Dandolodoge Kréta szigetet és a görög félsziget 
nagy részét elfoglalta. V.Európa első tengeri és keres
kedelmi hatalma lett, mely hazánkkal is szoros érint
kezésben, sokszor ellenségeskedésben állt. Területét 
mindinkább gyarapítva 1500 körül érte fénykorát, 
a XVI. szd óta befolyása lassankint hanyatlani kez
dett, 1797. a francziák szállták meg, a pozsonyi béke 
1805. Ausztriának juttatta, mely ellen 1848. lázadás 
tört ki, 1866. a königgrátzi csata után Ausztria 111. 
Napóleonnak, ez pedig Olaszországnak engedte át. 

G a z d a s á g i élet . A főbb iparágak arany-, ezüst-
és filigrán-munkák készítése, üveggyártás, selyem
szövés, művirág, ékszer, keztyü és török fezgyártás, 
pálinka- és likörgyártás, hajóépítés, ágyú- és harang
öntés, könyvnyomdai ipar. A kereskedelem emelke
dőben van; lőbb kiviteli czikkek: gabona, bor, 
selyem, olaj, üvegáru, főbb behozatali czikkek: 
szövet-és festékáru, bor, olaj, fémáruk, szén és selyem, 
az évi forgalom a 200 millió forintot meghaladja. A. 
tengeri kereskedelem főleg kelet felé (Földközi tenger 
szigetei, Keletindia, Görögország. Japán stb.) irányul. 

Velencze, község Fejér m., 2260 lak. a V.-i tó 
mellett, 

Velencze és Magyarország. A v. köztársaság, 
mely Péterben, Szt István utódjában a 2-ik királyt 
adta az országnak, az első századokban csak a pol
gárosodás terén gyakorolt befolyást hazánk törté
netére. Első téritőink nagy része, köztük Szt Gel
lért püspök, Velenczéből jött hozzánk, s velen-
czeiek közvetítették a világkereskedelmet hazánkkal. 
A XII. szd elejéről kezdve, midőn Kálmán király 
meghódította Dalmácziát, a tengerpart uralmának 
kérdése hosszú időn keresztül Magyarország ellen
ségévé tette a köztársaságot; a három szdon át tartó 
háborúk végre is V. diadalával végződtek. (L. Dal-
m á c z i a tört . ) A XV. szd közepétől azonban a 
közös ellenség, a török részéről fenyegető veszély 
érdekközösséget hozott létre a két állam között. 
A Jagellók alatt V. már állandó képviseletet tartott 
a magyar udvarnál és követeinek jelentéseiben ama 
kor történetének legbecsesebb forrása maradt reánk. 
A mohácsi vész után V. kezdetben János király 
mellett foglalt állást, később azonban a bécsi udvar 
politikájához csatlakozott, míg nem hatalmában a 
török által megtöretve teljesen megszűnt befolyást 
gyakorolni a szomszéd államok ügyeire. 

Velenczei gyöngy, hímzésre használt üveggyöngy. 
Velenczei hegység, a magyar Középhsgben a 

d.-i Bakony folytatása. Harmadkori rétegektől elszi
getelt gránit s más régibb kőzetek alkotják, melyeken 
trachyt is tört át. Legmagasabb kúpja a Meleghegy 
347 m. 

Velenczei kalmár, színmű Shakespearetől, ford. 
Ács Zsigmond (1864.), hőse Shylock (1. e.). 

Velenczei kréta, a szalonnakő (1. e.) egy faja. 
Velenczei lakk, fernambukfa főzetnek és timsónak, 

keményítőnek, krétának, gipsznek, agyagnak stb. 
keverékéből készített lakkfesték. 

Velenczei magyar emlékek. A számos érintke
zési pontnak, mely Magyarország és a v.-i köztár
saság között fennállt, ma már alig van Velenczében 
egyéb emléke, mint az állami levéltár (Archivío di 
stato) és a Szt Márk-könyvtár (Bibi. Marciana) ma-
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gyár vonatkozású oklevelei és kéziratai. Az előbbiben 
főleg a Dalmácziára vonatkozó iratok és a követ
jelentések érdekesek; a délszláv vonatkozásásu kö
zépkori anyagot a zágrábi akadémia tette közzé; 
a XVIÍ—XVIII. szd követjelentések pedifí a bécsi 
cs. akadémia Fontes-eiben láttak napvilágot. Van 
igen nagyszámú eredeti levél Mátyás királytól a 
pápához, néhány a király sajátkezű aláírásával. A 
Marciana kéziratai közül nevezetes Avellinus építé
szeti munkája, Marciani Capellae de nuptiis Philo-
logiae et Mercurii ez. Attavantestől festett kézirat, 
és Benvenuto de Rumbaldis, Caesarum vitae, mind
három Corvin-codex. 

Velenczei tó, Fejér m.-ben. Helyzetére és eredetére 
hasonló a Balatonhoz; mint az a Bakony hsg belső 
tövében s az alföld peremén, ugy a V. tó is vele egy 
irányban a Velenczei hegység lábánál fekszik és 
valószínűleg a térszín lesülyedése folytán keletke
zett (tektonikus tó). Immár az elmocsárosodás stádiu
mában van; a vizek beömlése alig ellensúlyozza az 
elpárolgást s természetes lefolyása sincs, zárt tó. 
Csekély mélységű s a patakok hordalékától elisza
posodik ugy, hogy inkább behorpadt hajlásnak, 
vápának mint tófenéknek mondható; itt-ott szakítja 
•meg a tiszta viz-tükör a nádasokat, zsombékokat és 
tőzeglápokat. Jóval nagyobb volt; d. nyúlványa 
mint kátyús lapály vonul; területe 1792. 5600 hold, 
1865. csak 4000 hold s azóta is összébb húzódott. 
Mellékvizei a Vértes és Velenczei hsg d.-k.-i lejtőjé
ről jönnek: ilyenek a Csalai, Lovas-Berényi, Nadapi, 
Pázmándi patakok stb. Egy mesterséges csatorna 
vezet; le vizeit a Sárvízbe. Halai mocsárizűek, de 
vizi madarakban dús. 

Velenczei vörös, vörös okkerfesték. 
Velesevec, község Zágráb m., 1126 lak. 
Veleskovec, község Várasd m., 1669 lak. 
Veléte, község Ugocsa m., 2131 lak. 
Véletlen, jogi szempontból olyan cselekmény, 

melynek megtörténte senkinek sem tudható be, mivel 
az eredmény senkinek szándékával sincs okozati ösz-
szefúggésben. A cselekedetet, melyek a cselekvőnek 
nem számithatunk be, mert a szándék és eredmény 
ellentétben állanak, v é l e t l e n n e k mondják. 

Velf, 1. Welf. 
Velid, arab kalifa, 705. követte atyját a trónon, 

kiterjesztette az arab uradalmat Spanyolországig és 
Indiáig, számos tanintézetet alapított, utat és mecse 
teí épített (damaszkusi főmecset); f 715. 

Velikij (orosz.), régi, ó- (helynevek összetételénél). 
Velin (francz., veién), 1) fehér, sima géppapír, me

lyet a legfinomabb szitában készítenek; — 2) Fran-
cziaországban készülő igen finom csipke: — 3) Flan
driában gyártott pergament. 

Velino, folyó Közép-Olaszországban, az Abruz-
zokban ered, Térni m. a hires márványzuhatagba 
esik, melyet Curius Dentatus consul készített, utóbb 
a Nerába torkol. 

Velites (lat.), könnyű fegyverzetű legio a régi ró
mai hadban. 

Velius Ursinus, 1. Ursinus. 
Velleitas (ol.), akarat tetterő nélkül, hiu szándék, 

pillanatnyi kedv vmihez, fellobbanás. 
Vellejus Paterculus M a r c u s , római történetíró, 

szül. 19. Kr. e., megírta a rómaiak történetét Kr. u. 
30-ig 2 könyvben. 
Velletri, város Roma tartományban 16.000 lak., 

az ostiai püspök székhelye, jó bor. 
Velő, 1. agyvelő és csont. 

Veloce (ol., -cse), gyorsan, sebesen; Genuában szé
kelő gőzhajózási társulatnak a neve (»La Veloce«), 
mely főleg Közép- és Dél-Amerika kikötői felé tart 
fenn rendes járatot. 
Vélocifére (francz., -szifer), gyorskocsi. 
Vélocipéde (francz. gyorslábú), kerékpár, könnyű 

szerkezetű, két és három kerekű jármű (bicycle. tri-
cycle), melyet a kerékpározó lábával mozgat az ál
tal, hogy az egyik kerék tengelyével összekötött for-
gattyura nyomást gyakorol; 1867 óta terjedt el mint 
igen felkapott sport, mostan gyakorlatilag is kihasz
nálják, főleg a katonaságnál az előőrsi szolgálatban. 
A kerékpáron 24 km. átlagos és 35 km. rendkívüli 
sebességet lehet elérni óránként. Kiválóan érdekes az 
1893. febr. 24—26. Parisban a Champ de Marson 
megtartott v. verseny, melyben a győztes 1000 km. 
hosszú utat tett meg 41 óra 58 perez és 42 másodp. 
alatt, éjjel és nappal szünet nélküli munkában, mert a 
kevés erősítő és izgató ételeket is a v.-en fogyasz
totta el. Az óránkénti sebesség20 —34 km. volt, átla
gosan 27 km. Ezen eredmény az emberi test munkaké
pességét eddig nem is képzelt nagyságban tünteti elő. 
Velocitas (lat.), sebesség, gyorsaság. 
Velős mondat, aranymondás, jeles mondat, vmely 

általános igazságot, életbölcsészeti elvet találóan s 
tetszetősen kifejező mondat. 
Velours (francz., -lúr),bársony; v. d ' U t r e c h t , bu-

torbevonásra használt bársony peluche; v e l o u í i -
r ozn i , bársonyszerüen szőni. 
Vélte (francz., veit), bor- és pálinkamérték = 7'610 1. 

Francziaországban; mint orosz folyadékmérték = 
6 kruska = 7'374 1. 
Vélt házasság, 1. putativum. 
Veltlin, 1. Valtellina. 
Velvet (ang.), bársony; v. - e e n (-tín), pamutbársony, 

manchester. 
Véménd, község Baranya m., 2208 lak. 
Vén A n d r á s , erzsébetvárosi kir. tszkí elnök, szül. 

1847. jan. 27. Albison. Háromszék m., 1872. nagy-
enyedi tszkí jegyző, 1876. zilahi, 1877. vaskohi alb., 
1879.erzsébetv.jb., 1887. n.-szebeni tszki biró: 1889. 
bpest. táblai kisegítő biró, 1890. maros-vásárhelyi 
táblai biró, 1890. erzsébetvárosi törvényszéki elnök. 

Véna (lat.), ér, viszér; költői, irói ér, azaz tehetség, 
Venae-sectio (lat.), érvágás, érmetszés. 
Venaissin(venészén), azelőtt grófság Dél-Franczia-

országban, 1274—1791. pápai birtok. Főhelye Ve-
nasque, később Carpentras volt. 

Vénák, v i s z e r e k v. v i v ő e r e k , azon véredé
nyek, melyek a test környi részeiről a v i s z e r e s 
(venosus) vért a jobb szivbe szállítják vissza. Kivé
telt képez a tüdőviszér, mely a tüdőben üteressé vált 
vért viszi a bal pitvarba. 

Venalis (lat.), megvásárolható, megvesztegethető. 
Vén bakancsos és fia a h u s z á r , népszínmű Szi

geti Józseftől. 
Vencsellő, község Szabolcs m., 2565 lak. 
Venczel, szent és vértanú, cseh herczeg a X. szd-

ban, a kereszténység buzgó terjesztője, 935. meg
gyilkolták; koronája (V. -korona) , melylyel a cseh 
királyok koronáztattak, a cseh függetlenségi törek
vések symboluma. 

Venczel, m a g y a r k i r á l y , mint cseh király III. V., 
II. Venczel cseh király és Judit, Habsburgi Rudolf 
leányának fia, szül. 1289. Mint az Árpádház leány
ági ivadéka (leszármazását 1. a vegyesházi királyok 
családfáin) és III. András leányának, Erzsébetnek 
vőlegénye, III. András halála után igényt tartott a 
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magyar trónra, s az Anjou-ház ellenei, bár sziveseb
ben látták volna atyját, a bölcs és erélyes cseh ki
rályt, őt is elfogadták királyokul. 1301. aug. 27. 
Székes-Fehérváron koronáztatott meg, s mint király 
a magyarok előtt kegyeletes emlékű László nevet 
használta. Budán lakott, mialatt vetélytársa, I. Ká
roly (1. e.) az ország déli határain vonta meg magát. 
A pápa 1303. május 31. Károlynak ítélte oda az or
szágot; ez súlyos csapás volt V.-re, a ki a kapzsi fő
urak között, pénzéből kifogyva, párthiveiben nem 
bizva, csak üres czimét viselte királyságának. Atyja 
1304. júniusban nagy sereggel jött segítségére, Esz
tergomot kifosztotta s Budáról fiát a koronával 
együtt haza vitte Prágába. 1305. június 21. követte 
atyját Csehország trónján, s Erzsébettel való je
gyessége már előbb felbomolván, Viola tescheni hg-
nővel lépett házasságra; de tobzódással és kéjelgés-
sel tölte napjait s Bodenstedt Konrád thüringiai lo
vag boszujának áldozataként t 1306. aug. 4. 
Benne fiágban kihalt a Premysl uralkodó család. 

Venczel (Venzeslaus), német király, IV. Károly 
császár legidősb fia, szül. 1361., 1376. királylyá vá
lasztották, 1378. atyja utóda Német- és Csehország
ban, zsarnokilag uralkodott, a cseh országnagyok 
1394. hónapokig fogva tartották a prágai várban, 
1400. aug. 20. letétetett: f 1419. aug. 16. 
Venczel-korona, 1. Venczel (szent). 
Vendé Ernő , író és tanár, szül. 1862. Pápán, 

1891 óta a pozsony-sz.-györgyi gymnasium tanára. 
Irt irodalomtört. értekezéseket és hírlapi czikkeket. 
Leford. középfelnémetből Hartmann von Aue »Der 
arme Heinrich« ez. költői beszélyét (A beteg Henrik, 
Bpest, 1892.). Költemények is jelentek meg tőle. 
Vendée (vándé), franczia departement, ter. 6704 

km2, 435.000 lak. Főhelye La-Roche-sur-Yon. A v.-i 
háború 1789—95., melyet a királypárti V. lakói 
Cathelineau, Charette, Larochejacquelin vezérlete 
alatt viseltek a köztársaságiak ellen, ez utóbbiak 
győzelmével végződött. 

Vendégarcz, álarcz, lárva. 
Vendégek v. v e n d é g n é p e k (hospites), így ne

vezték középkori okleveleink a külföldi letelepülő
ket, főleg a városok német polgárait és lakóit. 
Vendéghaj, p a r ó k a , 1. álhaj. 
Vendéghid, ideiglenes hid, mely a végleges híd 

építése alatt a forgalmat közvetíti. 
Vendégoldal, a gabonatakaritó v. szénás szekér 

oldalaihoz kötött hosszú rudak, melyeket kereszt
fákkal az oldalak magasságára felemelnek, hogy a 
szekeret szélesebbé tegyék s többet rakhassanak 
reá. A felrakott gabonát v. szénát n y o m ó r ú d d a l 
szorítják le. 

Vendégpárna, régebben, mikor még kipárnázott 
székek nem voltak, a székre rakott szabad párna. 

Vendégszereplés, színésznek fellépése oly szín
házban, hol nincs szerződtetve. 

Vendek, az északi szlávok csoportjához tartozó 
népfaj (a külföldieket 1. szlovének). A magyar ko
rona területén Horvát-Szlavonországban (20.987), 
Fiume területén (2780), az anyaországban (70.912)., 
főleg a Dunántúl, összesen 94.679 vend anyanyelvű 
lakos él. 

Vendetta (ol.), vérboszu. 
Vendidád, a Zendaveszta (1. e.) egy része. 
Vendifumo (ol.), hetvenkedő, nagyszájú. 
Vend kerület (Güstrow herczegség), Mecklenburg-

Schwerin nagyherczegség keleti része. Főhelye 
Güstrow. 

Vend koronarend, mecklenburgi érdemrend, 1864. 
a két nagyherczeg (M. Strelitz és Schwerin) közösen 
alapította, de mindegyik külön adományozza. Hat 
osztályból áll. L. Érdemrendek szines mellékletünket 
(2. sz.) I. kt. 

Vendőme (vándóm), város Loir-et-Cher franczia 
departementben a Loir m., 7000 lak. Múzeum. 

Vendőme (vándóm) Lajos J ó z s e f herczeg, fran
czia tábornok, V. Caesar herczeg (1594—1665.), 
IV. Henrik és d'Estrée Gabriella természetes fiának 
unokája, szül. 1654. jul. 1., 1701. az olaszországi 
hadsereg főparancsnoka, 1703. Tirolba nyomult, 
később elfoglalta Gentet és Brüggét, 1708. jul. 11. 
Marlborough és Jenő herczeg megverte Oudenaar-
denál, 1710 óta Spanyolországban harczolt; f 1712. 
jul. 11. Fivérével, V. Fülöppel (szül. 1655), a mál
tai-rend nagy perjelével, 1727. kihalt a Vendőme 
nemzetség. 

Vendóme-tér, Parisban, itt áll a Vendóme-osziop 
(1810. készült), 44 m., 1871. a párisi commune le
rontatta, de 1875. újra felépítették. 

Vendredi (francz., vándr-), péntek. 
Veneficus (lat.), méregkeverő; bűvös. 
Venenum (lat.), méreg. 
Venerabilis (lat.), tiszteletreméltó, tisztelendő. 
Venerék, régiesen: ital, kül. gyümölcsbor. 
Venereus (lat.), bujakóros; morbus v, bujakór. 
Vénetek, illyr nép Felsó'-Itáliában, főhelyök volt 

Patavium. Tőlük nyerte Velencze (Venetia) nevét. 
Venetia, Velencze olasz neve. 
Venezuela (-szúélá), dél-amerikai köztársaság a 

Caraibi tenger m., ter. 1,043.900 km2, 2,269.020 lak., 
kik kreolok, fehérek, négerek, indiánok és vegyülékek, 
vallásra r. kath. A Cordillerák ágazzak be, itt terül 
el a Sierra Parimé és az Orinoko nagy alföldje. 
7 miniszter viszi a végrehajtó hatalmat, a törvény
hozást a kongresszus (senatus és képviselőház) gya
korolja. Feloszlik 8 államra, 8 territóriumra, 2 
gyarmatra és 1 szövetségi kerületre. Főváros Cara-
cas. A V. (Kis-Velencze) nevét felfedezői Hojeda és 
Vespucci 1499. adták neki; V. Károly 1528—45. 
az augsburgi Welser családnak zálogosította el, 
1811. elszakadt Spanyolországtól. 
G a z d a s á g i élet . A földmivelés és állattenyész

tés mellett élénk a réz-, ezüst-, higany- és ujabban 
az aranybányászat, A főbb iparágak: gyapotszövés, 
szalmafonás és főleg agyagipar: kereskedelme je
lentéken}', de többnyire idegenek kezében van. A 
főbb kiviteli czikkek: kávé, arany, kakaó, dohány, 
állati bőr. A kereskedelem főleg Észak-Amerika, 
Anglia, Franczia- és Németország felé irányul. 
A vasutak hossza mintegy 250 km.; a táviróhuza-
loké 4500 km.; pénzegység a b o l i v a r e s = 1 
frank = 40 kr. aranyban. 

Venia (lat.), engedély, bocsánat. 
Veni creator Spiritus (lat.), jövel, teremtő Szent

lélek, egy régi kath. egyházi ének kezdete. 
Veni sancte Spiritus (lat.), jövel, Szentlélek! A X. 

szdból származó pünkösdi hymnus kezdete. Vmely 
nagyobb szabású munka, iskolai év stb. megkezdése 
előtt tartott isteni tisztelet, melynél a mise elején 
a pap és a kar váltogatva a V. s. S. hymnust énekli. 

Veni, vidi, vici (lat.), jöttem, láttam, győztem, 
Caesar (1. e.) mondása. 

Venlo, németalföldi város, 11.118 lak., a Maas m., 
egykor erős vár. 

Venn, zord fensík Aachen porosz tartományban, 
mocsarak, erdők; legm. csúcsa 695 m. 

» 
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Venositas (lat.), az üteres vér azon állapota, mi
dőn főieg nagyobb szénsavtartalom következtében a 
viszeres vérhez hasonlít. 

Venta (spany.), Spanyolországban útszéli csárda. 
Venter (lat.), has. 
Ventil (lat.), szelep (1. e.). 
Ventilatio (lat.), szellőztetés (1. e.); ventilátor, 

szellőztető, léghajtó, szellőztetőgép. 
Ventimiglia (-milya), város és határőrség Porto-

Mauricio olasz tartományban, a Riviéra di Ponente-
ban, 5000 lak. Kikötő. 

Ventriculus (lat.), gyomor, gyomrocs. 
Ventriloquista (lat.), hasbeszélő. 
Ventsau (Vantsau), város Tsekiang khinai tarto

mányban, a Ta"khi torkolata m., 80.000 lak. Kikötő. 
Ventus. (lat.), szél; v.populáris, népkegy; juventus 

v., az ifjúság szél (csapodár). 
Venus (a gor. Aphrodité), a rómaiaknál eleinte 

a tavak és a kertek, később a szépség istennője. Az 
érzéki vágy istennője (V. vulgivagá), ő termékenyíti 
meg a kötött frigyet (V. genitrix), neki volt a pén
teki nap (dies Veneris) szentelve. 
Venus, h a j n a l i c s i l l ag , e s t i c s i l l a g , bolygó, 

melynek pályáját közvetlenül a föld pályája zárja 
körül. Egyenlítői átmérője 12.600 km., a naptól való 
távolsága 107 5 millió km.; sűrűsége a földével csak
nem azonos; tengelye körül 23 ó. 21 p., a nap körül 
224 nap 16 óra alatt fordul meg. A V.-nak, miként 
a holdnak, phasisai vannak, fénye nagyon változó, 
legnagyobb fényű 35 — 38 nappal a conjunctio előtt 
v. után, és 8 évenként nappal a nap közelében sza
bad szemmel látható. Légköre van, mint a földnek; 
holdjának létezése még nincs eldöntve. A V.-nak a 
nap előtt való elhaladásai (1761., 1709., 1874., 1882., 
2004., 2012.) fontosak a napnak a földtől való tá
volságának megmérésére. 

Venus, az alchimistáknál réz, a Venusnak szentelt 
Cyprus szigete után elnevezve (cuprum). 

Venus fodorka, adianthum (1. e.). 
Venus-hegy, a német mondában az a bűvös hegy, 

melyben Venus asszony lakik; bejáratánál a »hű 
Eckart« óvja az arra vetődőket. A ki behatol (mint 
pl. Tannháuser), elveszti örök üdvösségét. A thürin-
giai »Hörselberg« re magyarázzák. 

Venustas (lat.), kecs, finomság, elmésség. 
Vény, recept, orvosi rendelvény, mely a gyógy

szerésznek utasítással szolgál a kiadandó gyógyszer 
minőségét és mennyiségét illetőleg. Nálunk latin 
nyelvep írják. A v.-irás szabályait a v . -szerkesz-
t és t a n tárgyalja. L. Bókay Vénygyüjtemény, Bpest, 
1892., 4. kiad. 
Venyige, a szőlőtő vesszeje. 
Vényszérkesztéstan, 1. vény. 
Vép, község Vas m., 2156 lak. 
Vepor hegység, a Közép-Kárpátok Osztrovszki 

Vepor (1. e.) hegycsoportjának tagja; a divény-
_ ditvai hágótól (v. kriványi szoros 432 m.) é.-k. csa

pása főgerinczczel húzódik a déli hágóig mint 
vízválasztó a Garam, Ipoly és Sajó között. Főkupjai:a 
Drabszka-Polyánka, Homolka-Polyánka, Javorina, 
Cseremos, Vepor (1444 m. m ) és Banova. A V. hsg 
főgerinczéhez jókora oldalágak csatlakoznak; a d . 
ágak az Ipoly és Rima közt terjednek el; leghosszabb 
az, mely az Ipoly baloldalán húzódik, továbbá a 
kákovai és klenoczi Rima közti hegysor, mely a 
Szinecz (1010 m. m.) hsg háttal végződik. É. ága 
leghosszabb, áll kristályos palákból és gránitból 
melyek oldalain régibb mészkövek is vannak települve. 

Veprovácz, község Bács-Bodrog m., 2964 lak. 
Ver (lat.), tavasz. 
Vér, sauguis, a magasabb rendű állatok szervezeté

ben, ruganyos csövekben,erekben,keringő,a táplálko
zást és anyagcserét közvetítő folyadék, melynek alkat
részei a kevéssé festenyzett folyékony v é r s a v ó v. v é r-
p l a s m a , a fehér és v ö r ö s v é r s e j t e k v. v é r t e s -
t e c s e k é s a Bizzozero-féle lemezkék. A vér megalva-
dásakor rostonya (fibrin) válik ki, befoglalja a vér
sejteket és a sötétvörös vérlepényt alkotja, míg a 
vérfolyadék mint savó marad vissza. A górcsővi 
nagyságú veres vérsejtek (1 cm3-ben kb. 5 millió) 
kettős homorú korongok, emlősöknél körkörösek, 
0,0074 — 0.008 mm. átmérőjűek; haemogiobin-juk a 
tüdőben megköti az oxygént és azt a szervezet 
különféle részeinek átadja. A nagy. színtelen v. fe
hér vérsejtek (leukocyták) amoebaszerü mozgásokat 
végeznek és a véredények falzatán áthaladni képesek 
(l.lob);egy fehér vérsejt esik 450—500 vörös vérsejtre. 
A vérsavó (serum) fehérnyeszerü testeket tartalmaz, 
melyekből megalvadáskor fibrin keletkezik, továbbá 
alkalikus sókat, kreatint, kreatinint, zsírokat, czuk-
rot, hugyanyt és gázokat. Az ü t e r e s v . nagy oxygén-
tartalma által világosvörös, a v i s z e r e s v. szén
savtartalma által sötétkékesvörös. Az ember véré
nek mennyisége az egyén súlyának kb. Vr3 ad része. 
V. ö. szív. 
Veracitas Hat.), igazságosság, igazmondás. 
Veracruz, mexikói állam az Atlanti oczeán m., 

ter. 75.651 km.*, 621.476 lak. Főhelye V. a mexikói 
öböl m. 21.000 lak. Mexikó legfontosabb kikötője, 
élénk kereskedelem. 1862—67-ig a franczia occu-
patió főhelye. 

Véradó, átv. ért. a védkötelezettség és katonai 
szolgálat, melylyel a nép esetleg vérével is adózik 
az államnak. 

Vera grófnő, tragédia Dóczi L. (1891.). 
Véralkat, temperamentum, 1. vérmérséklet. 
Verancsics ( V e r a n t i u s ) Antal,esztergomi érsek, 

dalmát eredetű magyar nemesi család ivadéka; szül. 
1500 körül. Nagybátyja, Statileo János erdélyi püs
pök pártfogása alatt kezdte meg egyházi pályáját. 
Veszprémi kanonok, 1530. budai prépost és János 
király titkára, ennek és Izabella királynénak kül
földi diplomatiai küldetésekben nagy szolgálatokat 
tett. 1549. Ferdinándhoz csatlakozott, 1550. egri és 
esztergomi kanonok, 1553. pécsi. 1557. egri püspök 
1553—57. a portán képviselte Ferdinánd érdekeit. 
1567 másodszor járt Konstantinápolyban és 1568. 
ő kötötte meg a drinápolyi békét. 1560. esztergomi 
érsek, 1572. kir. helytartó, 1573. június 5. bibor-
nokká nevezték ki, de mielőtt ennek híre Magyaror
szágba érkezett volna, t 1573 június 15. Mint költő 
és történetíró is kiváló helyet foglalt el kora tudá
sai között. Műveit és leveleit Szalay László és Ven-
czel Gusztáv 12 ktben tették közzé az Akadémia 
Monumentaiban. 

Verancz v. V e r a n t i u s , Verancsics A. (1. e.). 
Veranda (span.), lugasszerü előrész vmely épü • 

léten. 
Veratrin, a sabadilla magvakban és zászpában fog

lalt alkaloida, jegeczes, színtelen, szagtalan, égető 
csipős izü, vízben, alkoholban, aetherben oldódik, 
115°-nál olvad, nem illó, mint por heves tüsszentést 
okoz, a bőrre izgatóan hat, nagyon mérges. 

Veratrum, zászpa (1. e.). 
Verax (lat.), igazmondó, igazságos. 
Verbal definitio (lat.), szómagyarázat.. 
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Verbális (lat.), szóbeli; igétől származó. 
Verbal nomen (lat.), igenév. 
Verbascum (lat.), farkkóró (1. e.). 
Vérba valent usu (lat.), a szavaknak a használat 

adja meg értékét vagyis, értelmét (Horácz) . 
Verbéna, g a 1 a m b ó c z, növény a verbenaceák rend

jéből. A v. officináin, az ókorban varázsfű hírében 
állott. Egyéb fajai a v. aubletia, v. au, Drummondii, 
-v. chamaedrifolia, stb. Virginiából, Karolinából és 
Braziliából eredő dísznövények. 

Verbiage (francz , -ázs), dagály, szóár. 
Verbi causa (lat.), példának okáért. 
Verbicz, község Liptó m., 1867 lak., fürészmalom, 

műmalom, spodium-gyár. 
Vérbiróság,igynevezik, l )a Pozsonyban 1670—71. 

működő judicium (1. e.) delegatum- ot; — 2) az Eper
jesen 1687. alakított kivételes bíróságot; 1. eperjesi 
vértörvényszék. 

Verbó, község Nyitra m., 4645 lak. 
Verbócz, község Nyitra m., 3917 lak. 
Verbőczi ( W e r b ő c z y ) I s t v á n , kiváló magyar 

.állam férfi és jogtudós, beregmegyei család ivadéka, 
szül. 1470 körül. Olaszországban tanult. 1498. kir. 
kúriai jegyző, 1501. országbírói itélőmester; e kor« 
szak viharos országgyűléseiben már jelentékeny sze
repet vitt, s az 1505. országgyűlésen Zobi Mihálylyal 
•együtt mint a Szapolyai-párti köznemesség vezére 
szerepelt. Ez időben irta meg Magyarország szokás
jogának h á r m a s k ö n y v é t (1. e.), melyet az 1514. 
országgyűlés vita nélkül elfogadott. 1516. kir. sze-
mélynök, 1519. Velenczében és Rómában, 1521—22. 
a török háború ügyében a német birodalomban járt 
követségben. Az 1525. hatvani országgyűlésen Sza-
polyai pártja kerekedvén felül, Báthory Istvánt letette 
a nádorságból, és V.-t kiáltá ki Magyarország nádo
rává. Az udvari párt azonban már az 1527-iki budai 
•országgyűlésen megbuktatta. A mohácsi csata után 
fő része volt Szapolyai királylyá választásában, ki 
kanczellárjává nevezte ki. Buda elfoglalása után 
Szolimán a meghódolt részek főbirájává tette, f 1542. 
Fraknói Vilmos: W. I. a mohácsi vész előtt. (Száza-
•dok, 1876.) 

Vérbőség, hyperaemia, vmely szervnek a rendes
nél nagyobb vértartalma. Lehet üteres (activ) és 
viszeres (passiv) v. 

Verbosus (lat.), bőbeszédű, hosszadalmas. 
Vérboszu, a gyilkos tett megtorlásának legősibb 

formája a műveletlen népeknél, mely abban állt, hogy 
•a meggyilkolt személy hozzátartozóinak (családjá
nak v. törzsének) joga, sőt kötelessége volt a gyilko
son v. ennek hozzátartozóin boszut venni. Albániá
ban s Corsica szigetén ma is divik. Az erkölcsök szeli-
•dülésével a bosszúállást bizonyos v é r d í j (1. e.) le
fizetésével meg lehetett váltani. 
Verbotenus (lat.), szószerint, szóról szóra. 
Verbum (lat.), szó, ige; v. activum, cselekvő ige: 

•v. attomalum, rendhagyói.; v. auxiliare, segéd i.: 
*. depomns, álszenvedő i. (szenvedő aiaku, de cse
lekvő jelentésű); v, factitivum, műveltető i.; v. fre-
•quentativum, gyakoritó i.: v. impersonale, személy
telen i.; v. inchoativum, kezdő i.; v. passivum, 
szenvedő i.; v. refiexivum, visszaható i.; v. transiti-
mtm, átható i. 

Verbunk (ném., Werbung), toborzás (1. e.). 
Verbunkos, igy nevezték régebben az ujonczokat 

íoborzó katonákat; továbbá a toborzásnál játszott 
nóta s az erre lejtett táncz (1. toborzó). 

Verbuválni, katonákat toborzani. 

Vercelli (vercselli, az ó-kori Vercellae), város No-
vara olasz tartományban a Sesia m., 22.000 lak. 
Ipar és kereskedelem; nagyszerű székesegyház, 101. 
Kr. e. a közeli raudiusi mezőkön Marius legyőzte 
a cimbereket. 

Vercingetorix, az arvernek fejedelme, 52. Kr. e. a 
Caesar ellen támadó gallok élére állt, Gergoviát az 
ostrom alól felszabadította, de Alesiánál bekerítették 
és elfogták. 46. kényszeritették, hogy Caesar dia
dalmenetében részt vegyen, azután megfojtották. 
III. Napóleon 1864. Alise-Ste-Reine-nél szobrot 
emelt neki. 

Vércse, tinnunculus, ragadozó madár a sólymok 
(falconidae) családjából. Rovarokkal, egerekkel, rit
kán madarakkal táplálkozik. Fajai a k ö z ö n s é g e s 
v.,falco t. és a v ö r ö s l á b u v.,/ . rufipes. 

Vercserova, község Krassó-Szörény m., 1231 lak 
Verde fok (zöld fok), Afrika legnyugatibb pontja 

15° é.-i szél. alatt. Fényes örökzöld erdei már 
Hanno karthágói vezérnek is feltűntek. Ettől ny.-ra 
fekszenek a v.-i portugál szigetek, számuk 14, ter. 
3851 km2, 111.000 lak. Jobbára vulkánikusak, fel-
oszlanak ény.-i és dk.-i csoportra. A legnagyobb 
Saó Thjago, a legismertebb Saő Vincente. Főváros 
Portó Praya. 1446. fedezték fel a portugálok. 

Verdén, iparüző város Stade porosz kormánykerü
letben az Aller m., 10.000 lak. Ősrégi püspökség. 
Verdeur (francz., -dőr), nedv; ifjúi erő. 
Verdi József , olasz zeneszerző, szül. 1813. okt. 

10. Roncoleban (Parma), Milanóban tanult, ott és 
időnkint Parisban él. Számos jeles operája közül a 
főbbek: »Nabucco« (1842.), >Ernani« (1844.), »Ri-
goletto« (1851.), »Troubadur« (1852.), »Tévedt nő« 
(1853.), »Álarczos bál« (1859.), »Aida« (1871.), 
»Otello« (1887.), valamennyi műve a bpesti operában 
műsoron van. Legújabb műve »Falstaff« operája 
(26-ik nagy műve), 1893. febr. 9. adatott elő első 
izben nagy hatással a milanói Scala-szinházban. 
Vérdíj (váltság, váltságdíj, homagium), régi jo

gunkban azon összeg, mely gyilkosság v. hatal
maskodás esetében a megölt rokonainak v. a bán
talmazottnak a sértő részéről fizetendő volt. Ember
ölés esetén fizették a holtdijat (homagium mortuum) 
főpapoknál és a főnemeseknél 100 nehéz gira, köz
nemeseknél 50 nehéz gira; hatalmaskodás esetén a 
violentialis dijat (h. vivum), mely az előbbinek felé
ből állott. 
Verdikt (lat. veredictum), az esküdtszék ítélete 

vmely ügyben. 
Verdniki hegység, a Fruska-Gora hsg (1. e.) kö

zépső szakaszának neve. 
Verdun (verdön), város Meuse franczia departe-

mentben a Maas m., 13.000 lak. Erős vár. A v.-i 
szerződés 843. aug. 11., melynek értelmében a frank 
birodalom felosztatott. 

Verdy du Vernois (dü vernoa) Gyu la , porosz 
tábornok és katonai szakíró, szül. 1832. jul. 19. 
Freistadtban (Szilézia), 1850. tiszt a porosz had
seregben, 1866. a vezérkarban, 1870. osztályfőnök 
a nagy vezérkarban, 1889—90. hadügyminiszter. 
Számos katonai szakművet irt. f 

Veréb, község Fejér m., 1119 lak. 
Veréb, passer, madár a pintyek (fringillidae) csa

ládjából. A h á z i v., p. domesticus, 16 cm. h., Euró
pában, Észak-Ázsiában, Észak-Afrikában, állítólag 
a Földközi tenger mellékéről terjedt el a gabonamü
veléssel, Észak-Amerikában és Ausztráliában meg
honosodott. P a r l a g i v.. p. montamis, 15.5 cm. h., 
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Európában, Ázsiában. Afrikában él, csak télen néz 
be a városokba és falvakba. 

Véreb, 1. kutya. 
Verebély, község Bars m., 2270 lak,, a Zsitva folyó 

mellett. Járásbíróság. 
Verecundia (lat.), szemérem, erkölcsösség. 
Vereczkei hágó, a keleti Beszkédeken át 846 m. 

irt. a Latorcza völgyében, a galicziai Opor-Sztrij völ
gyébe vezet át. Jelenleg a munkács-szlriji vasút 
útja is. 

Véredény, ér, a vérnek a szervezetben való to
vábbvitelére szolgáló ruganyos falzatu csövek. L. 
artériák, vénák. 

Verédy K á r o l y , kir. tanfelügyelő, sz. 1845. aug. 1. 
Bpesten. Itt megkezdett egyet. tan. 1869. Berlinben, 
1870. Lipcsében folytatta, hol a Ziller igazgatása 
alatti akad. paed. seminariumnak növendéke, majd 
helyettes főtanitója volt. 1871. az iglói áll. képezdén 
tanár, 1872. Modorban igazg., 1876. pedig Kassán 
tanfelügyelő, a honnan 1889. a fővárosba helyezte
tett át. A tanügyi lapokban több tanulmányt közölt 
és 1882 — 83. a Pesti Napló tanügyi rovatát szer
kesztette. Önálló munkái: A kézi munka tanítása a 
népiskolában, 1876.; Herbart. Emlékbeszéd, 1876.; 
Népiskoláink felszerelése és a tanszermúzeumok. 
1SS2.: Tornám, népokt. állapota, 1883.: Paedago-
giai encyclopaedia, 1886.; A rajzolás az ipar szolgá
l t á b a n , 1888. 

Verejték, i z z a d t s á g , a bőrben fekvő tömlő alakú 
•és lent gombolyagszerü v . -mi r igyek váladéka. 
Bő vizeletkiüritésnél a v. kevés, megfordított eset
ben sok. 

Verem, földbe ásott gödör, zöldségfélék, burgonya 
síb.-nek télen át való eltartására; főleg az alföldön 
gyakori. 

Verendin, község Krassó-Szörény m., 1780 lak. 
Veres czikkeket, melyek nem hivatalosan igy irat

nak, 1. vörös. 
Veres József , orsz. képv., szül. 1851. jan. 2. 

Orosházán, előbb jogot, aztán theologiát hallgatott, 
1876. a magy. nyelv és irodalomtörténet tanára a 
soproni lyceumon, 1879. orosházai evang. lelkész, 
1884 óta orsz. képviselő. Hittudományi értekezése
ken, egyházi beszédeken kivül megírta Orosháza 
monographiáját. 

Verescsagin V a s z i l i j , orosz festő, sz. 1842. okt. 
26. Novgorod kormányzóságban, Gérőme tanítvá
nya Parisban, 1867. Kaufmann tábornokot kisérte 
Turkesztánba, 1874. bejárta Indiát, részt vett az 
1877—78. orosz-török háborúban, 1883. Syriát és 
Palestinát utazta be. Számos tájképen (egyesek 
Krisztus történetéből vett jelenetekkel) és a népélet-
bő! merített genreképen kivül főleg háború- és csata
festményeivel keltett feltűnést. Hazánkban is meg
fordult s ez utazásairól több vázlatot készített. 
Műveit Bpesten is kiállították. Különösen hatásos 
>A Sipkaszorosban minden csendes* czimű kép
sorozata. 

Veresegyháza, község Pest m., 1554 lak. 
Vereshaju (A), népszínmű Lukácsy S -tói 
Véres kard körülhordása háború idején, egyike 

azon keletről származó ősmagyar szokásoknak, me
lyek a középkorban legtovább tartották fenn ma
gukat. 

Vereskövi, Szalóczi Bertalan, ref. lelkész és no
vellaíró álneve. 
Véreskü, őseinknél a kezekből (ujjak, karok) vér

nek kibocsátásával megerősített eskü. 

Veresmart, község, 1) Brassó m., 866 lak; — 
2) Szabolcs m., 1260 lak. — 3) Ugocsa m., 1684 lak. 
Veresmarti M i h á l y , régi magyar hittudományi 

iró, szül. 1572. Baranya m., református prédikátor 
volt, 1610. Pázmány Péter a kath. hitre téritette, f 
1646. Több hittud. művet irt. 'Megtérésének histó
riáját,* melyet maga irt, bő életrajzzal kiadta Ipolyi 
Arnold, 1875. (»Régi magy. egyházi írók*. I.) 

Verespatak, község Alsó-Fehér m., 3361 lak.; 
a Kirnek összerombolt oldala alatt fekszik, köz
pontja a fó'piacz s felette lépcsőzetesen a község 
házai és szűk sikátorok. Lakosai bányászok. Arany
bányászatot űznek a Girda hegy Orla nevű nyúlvá
nyán, a lankás Czarina és Rotunda hegyen. A telepek 
kárpáti homokkőben és dacitban fordulnak eiő. A 
völgyben vannak a kincstári nagy zúzóművek. 
A rómaiak A l b u r n u s maior-nak nevezték: a Boj 
hegyen levő nagyszerű bán3'aüregek, a N'agy- és 
Kis vár (Csetatye) a régi művelés nagyságának 
tanúi. Számos római-kori lelet, feliratos kő, műesz-
köz, pénz stb., de legbecsesebbek az innen került 
s a budapesti, kolozsvári múzeumban, Nagy-Enye-
den, Balázsfalván és Berlinben látható viasztáblák. 

Veress, 1) E n d r e , iró, Sándor fia, szül. 1868. febr. 
15. Békésen; előbb Bukarestben, azután Kolozsvárt 
tanult, hova családja haza tért. A történelem köréből 
több czikket irt; sajtó alá rendezi atyja hátramaradt 
műveit. 1890. szerkesztette A bukaresti magyar 
képes naptár évkönyvet; — 2) S á n d o r , mérnök és 
iró, szül. 1828. decz. 3. Sarkadon, Bihar m.; a deb-
reczeni főiskolából a szabadságharczban honvédnek 
állt be és mint a 27. zászlóalj hadnagya 1849. aug. 
23. török földre menekült. Tíz évi hányatás után 
Londonban mérnöki oklevelet nyert; 1859. az olasz
magyar légióban százados. Még az évben Romániá
ban telepedett meg, hol mint mérnök mindvégig elő
kelő állást foglalt el. f 1884. okt. 27. Bukarestben. 
Sokat irt a Vasárnapi Újságba; főműve »A magyar 
emigratio a Keleten* (2 kt., Bpest, 1872.). Hátra
hagyott kéziratait (törökországi napló stb.) fia, 
Endre rendezi sajtó alá. Életrajza és arczképe Vas. 
Újság 1879. 18. sz. és Koós Ferencz: Eletem és em
lékeim, 2 kt. 

Verestói G y ö r g y , XVIII. szdbeli magy. verselő, 
erdélyi superintendens, halotti beszédei és énekei 
halála után, 1772. jelentek meg nyomtatásban. 

Verestoronyi szoros, 352 m. m. a tenger szine 
felett; az Olt (1. e.) erosiós áttörési szurdoka az 
Erdélyi havasokon, Erdélyből a román alföldre 
vezet. 

Veret, a pénzeken s érmeken alkalmazott domború 
és homorú nyomású kép, melyet a pénzverő géppel 
hoznak létre. 

Vérfertőzés, szemérem el'eni bűntett (1. e.), mely 
felmenő és lemenő ágbeli rokonok v. testvérek kö
zötti nemi közösülésből áll. 

Verga J á n o s , olasz iró, szül. 1840. Cataniában 
(Sziczilia), a naturaüstikus iskola képviselője: no
vellái közül híressé vált a ^Parasztbecsület^, mely
nek alapján Mascagni hason czimü operájának szö
vege készült. 

Vergálni (lat.), hajolni, fordulni vmerre. 
Vergato, olasz városka az Appeninek alján, a 

bologna-florenczi vasút mellett, 5000 lak. Renais-
sance stilü városházát (palazzo uffiziale), mely az 
olasz műépítészet egyik remeke, most -restaurálják. 

Vergette (francz., -zsett), kefe; rövidre vágott haj. 
Vergilius, Virgil (I. e.). 
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Vergniaud (-nyó) P é t e r V i c t ű r n i e n , franczia 
politikus, szül. 1759. máj. 31. Limogesber., ügyvéd 
Bordeauxban, 1791. a törvényhozó testület, később 
a convent tagja, melyben a girondisták vezére és 
kiváló szónoka; pártja bukásával 1793. jun. 4. 
elfogták és okt. 31. 20 társával lenyakazták. 

Vérhányás, haematemesis, sötét, kátrányszerü vér
nek kihányása, mely a gyomorban ömlött ki (haj
száledényekből, gyomorfekély, gy.-rák esetén) vagy 
szomszéd szervekből (orr-, tüdő-, bél vérzések után) 
jutott a gyomorba. V. ö. vérköpés. 

Vérhas J an , belga festő, szül. 1834. jan. 9. Ter-
.mondeben, Antwerpenben tanult, 1860. ösztöndíjjal 
Olaszországban, hol főleg a velenczei iskola tanul
mányozásával foglalkozott, később a genre-festésre 
tért át. Számos művet alkotott s arán}' érmet nyert. 

Vérhas, dysenteria (1. e,). 
Vérhólyag, rúpia, a felhám felemeltetése kiömlött 

vér által. Magától gyógyul. 
Verhovay Gyula,, iró, szül. 1849. Nátafalván 

(Zemplén m.). Jogot végzett, utóbb hirlapiró, 1880. 
a »Függetlenség« szerkesztője, 1S7S—S7. orsz. kép
viselő. Számos röpiratot irt. 

Verhovina, azon hegyvidék, mely Beregben az 
Uklinától é.-ra a határig terjed. Erdőkkel fedett zord 
fensikja ez a k. Beszkédeknek, Hl, a Polonina-Rovna 
hsgnek. 

Verifikálni (lat.), hitelesíteni, igazolni (pl. válasz-
lást); verificatio, igazolás. 

Verisimilis (lat.), valószínű. 
Verismus (ol. v e r i s m o ) , Olaszországban a mo

dern irodalmi és művészeti naturalismus elnevezése. 
Veritabilis (lat.), igaz, valóban létező. 
Veritas (lat.), igazság, valóság; in vino veritas, 

borban az igazság. 
Vérke, a Szernye mellékvize Bereg m. 
Vérkelés, 1. vértályog. 
Vérképző anyagok az olyan tápanyagok, melyek a 

vér jellegzetes alkatrészeinek képzésére alkalmasak, 
feül. könnyen emészthető fehérnyék: hus, tojás, tej. 

Vérkeresztség, a vizkeresztséggel egyérvényű 
vértanúság, kül. a kereszténység első századaiban, 
midőn a megtérni akaró pogányok közül sokan, mi
előtt a keresztségét felvehették volna, mint vértanuk 
haltak meg. 

Vérkeringés, a véráram útja a bal szivgyomrocs-
ból az üteres véredényrendszeren át, mely rendszer 
finom hajszáledén3'-hálózattá (capillaris-rendszer) 
oszolva átmegy a viszeres rendszerbe, honnan a 
(viszeressé vált vér) a jobb pitvarba, aztán a gyom-
rocsba jut; innen a viszeres vér a tüdőütéren át a 
tüdőbe jut, hol élenyül s aztán mint üteres (oxydált) 
vér a tüdőviszéren át a bal pitvarba, innen ismét a 
bal gyomrocsba és igy tovább. L. Az emberi test 
boneztana ez. tábl. és képmagyarázatot. 1. köt. V. 
ö. Szív. 

Vérköhögés, 1. vérköpés. 
Vérköpés, haemoptoe, haemoptysis, világosveres 

vér kiköhögése a légzőszervekből; ha nagy meny-
nyiségü, vér h á n y á s n a k is nevezik. Gyakran a 
tüdővész jele, néha azonban az orr, torok, mandulák, 
gége véredényeinek elszakadásából, a gyomorból 
(1. vérhányás), v. fogakból ered a kiköpött vér. Keze
lés: teljes nyugalom, jégdarabkák a szájba, 2—3 
kávéskanálnyi konyhasó. Haller-sav, stb. 

Vérkör, 1. szív. 
Vermeil (francz. vermej), tűzben aranyozott ezüst. 
Vérmenyegző, 1. vérnász. 

Vérmérséklet v. v á r a i k a t , temperamentum, a 
régiek felfogása szerint az ember lelki sajátságainak 
összképe, mely a testben található főnedvek külön
böző arányú vegyülékétől függ. Hippokrates azon 
nézetben volt, hogy az emberben 4 ily nedv van: a 
vér, a sárga epe (kholé), a fekete epe (melaina kholé) 
és a nyálka (phlegma); ezekre alapította aztán Gale-
nus elméletét a v.-ről, mely szerint van vérmes, epés, 
melankholikus és phlegmatikus v. A mai élettan a 
temperamentum különbségeit az idegek alkatából 
származtatja. s igy helyesebben i d e g a l k a t n a k ne
vezhetjük. És pedig az idegeknek két különböző 
sajátságából: az ingerek iránti fogékonyságuk és 
azokra való visszahatásuk különbözőségéből. Ez 
alapon az epés temp. az idegek nagy ingerlékenysé
gét jelenti erős visszahatással, a phlegmatikus cse
kély ingerlékenységüket csekély vissz., a vérmes 
nagy ingerlékenységüket csekély vissz, és a melan
kholikus csekély ingerlékenységüket erős vissza
hatással. 

Vermes, község Krassó-Szörény m., 1995 lak. 
Vermes Béla, osz. képv., szül. 1864. nov. 21. 

Előbb műegyetemi, később gazdasági pályán, 1892. 
orsz. képviselő. 

Vérmező, a Budai várhegy ny. lábánál terülő sík
ság a Krisztina városban (II. ker.). A még be nem 
épített terület katonai gyakorló tér. Itt végezték ki 
a magyar jakobinusokat, Martinovicsot (1. e.) és tár
sait. Innen neve. 

Vermicelli (ol., vermicselli). hernyó; fonal alakú 
sajtolt tésztaáru. 

Vermifugus (lat.), féreghajtó: vermifuga remedia, 
féreghajtó szerek. 

Vermiilon (-mijon), Németországban előállított 
igen szép vörös szinű czinoberfesték. 

Vermont(vir-), az észak-amerikai Egyesült-Államok 
egyik állama, ter. 24.772 km2, 332.422 lak. Hegy
vidék (Green Mountains 1400 m.), folyója a Con
necticut, tava a Champlain. Állattenyésztés, föidmi-
velés. Főhelye Montpellier. 

Vérnász, 1) menyegző, mely vérontással történik; 
2) két vérrokon összekelése e rokonság tudta nél
kül, mint Vörösmarty >V.« ez. színmüvében; — 3,) a 
p á r i s i v é r n á s z , 1. Bertaian-éj. 

Vérnász, trag. Vörösmarty M. (1834.). 
Verne (vern) G y u l a , franczia iró, szül. 182S. febr. 

8. Nantesben, Parisban él; számos művet irt, me
lyekben érdekfeszítő elbeszélések közbeszövése által 
a földrajzi és természettudományi ismeretek iránt 
törekszik érdeklődést kelteni; másrészt pedig csapongó 
képzelettel állítja elénk azon nagy eredményeket, a 
melyeket a technika és a természettudományok a 
jövőben elérni fognak. Műveinek legnagyobb része 
Szász Károly, Huszár Imre stb. fordításában magya
rul is megjelent. Több művét a színpadra alkal
mazták. 

Vemet (verné), franczia festőcsalád; 1) Józ'sef, 
szül. 1714. aug. 14. Avignonban, f 1789. Parisban; 
az eszményi tájképfestészet képviselője, főleg a ten
geri csaták és viharok festésében kiváló. — 2) Ká
ro ly , az előbbi fia, szül. 1758. aug. 14. Bordeaux-
ban, f 1836. nov. 17. Parisban ; a vig genreben tűnt 
ki. — 3) H o r a c e , az előbbi fia, szül. 1789. jun. 30. 
1828—36. a franczia akadémia vezetője Rómában, 
ismételve bejárta Afrikát; t 1863. jan. 17. Parisban. 
Egyike a legtermékenyebb csatafestőknek. Számos 
kisebb-nagyobb képet festett. I. Napóleon hadjára
taiból és az algériai harczokból (Versailles). 


