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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). 
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Vernier (vernyé) Pé t e r , franczia mechanikus, szül. 
1580. Ornansban, f 1637. szept. 14. 1631. feltalálta 
a róla elnevezett eszközt (vernier, hibásan nonius-
nak nevezik). 

Vernilis (lat.), rabszolgai, csúszómászó. 
Vernoje, a Semiretsenszk terület (ázsiai Orosz

ország) fővárosa az Alatan hegység alján, 12.000 lak. 
Verő, 1) pöröly, kalapács (vasverő); — 2) veritek; 

— 3) napfény, napsugár (verőfény); — 4) fiatal, 
süldő, pl. v. malacz, v. ártány. 
Verő G y ö r g y , színműíró és zeneszerző, szül. 

1857. márcz. 31. Igaion, Somogy m. A középiskolát 
Kalocsán végezte, hol a szavalásban, zenében stb. 
is alapos kiképzést nyert s az intézet zenekarának 
karnagya volt. Már ekkor irt szin- és zeneműveket. 
A jogot Pécsett végezte, hol 1877. műkedvelők elő
adták »Fiatal asszony« czimű népszínművét. A jo
got bevégezvén hajlamát követte s 1880. a szegedi 
színtársulatba lépett mint kardalnok. Két év múlva 
a miskolczi társulatnál színész és karmester : itt egy 
verses prologot s »A műkedvelők« vígjátékot irta, 
1883 — 87 a bpesti népszínház tagja ; ez időben 
vette nőül M a r g ó Céliát, a népszínház kedvelt 
énekesnőjét. 1887—90. mindketten vidéken mű
ködtek, ez év őszén ismét visszatértek Bpestre. 
V. ekkor operett-szöveget kezdett írni, de a szöveg
gel együtt megszületett fejében az egész zene is ; ez 
a »Szultán* ez. operett, mely 1892. nov. került színre 
a népszínházban s nagy sikert aratott. 
Verőcze,község Nógrád m., 1662 lak. 
Verőcze vármegye, határai:Somogy, Baranya,Sze

rem, Pozsega és Belovár-Kőrös vmegyék, ter. 4866.88 
km2, 216.417 lak. A d.-i határán az átvonuló Biló 
Papuk és Djel hsgek borítják, a többi rész a nagy 
alföld drávavölgyi öblére esik. A termékeny síksá
gon a hegyekről lejövő vizek szétterülő árjai vlmt 
a kanyargós Dráva mocsarakat alkotnak ; ilyen a 
palocsai mocsár. Fővizei az é. határán kanyargó 
Dráva, Kucsinka és Vuka. Van egy sz. kir. városa 
s 40 községe. Közigazgatásilag feloszlik 6 járásra. 
Tartozik a 78. sz. cs. és k. hadkiegészítő kerü
lethez, a 27. és 28. honvédezredhez és89, 90, 91. nep-
felkelési járáshoz. Székhelye Eszék. 
Verőér, ü tőé r , ü t é r , 1. artériák. 
Verőgép, czölöpöknek földbe való veréséhez szol

gáló készülék ; állvány, melynek vezetékében a 
verőkos fel- és lemozgatható; v o n ó s v.-nél a mun
kások közvetlenül húzzák és eresztik el a csigán járó 
kötelet, melyre a verőkos van erősítve; mű v.-nél 
a felhúzásnál egy áttétellel bíró motolának dobjára 
gombolyitják fel a kötelet; g ő z v.-nél gőzerő nyomja 
fel a verőkost, — a 10—25 mmázsa sulyu verőkos 
0.8—1.0 mrre emelkedik és perczenként mintegy 
80—100-szor esik; a Nasmith-féle gőz v.-pel egy 
nap alatt 8—10 czölöpöt lehet egyenként 9—10 
mre beverni, míg az előbbiekkel legfeljebb 2—3. 

Verőkos, 1) 1. verőgép; — 2) faltörő kos, várbakoló. 
Verona, olasz tartomány (Venetia), ter. 2747 kma 

394.065 lak. Főhelye V. az Ets m., 69.000 lak. Erős 
vár, festészeti és szobrászati akad., műegyetem, 
könyvtár, múzeum, püspökség, híres római amphi-
theatrum (22.000 ember számára), Dante szobra, 
székesegyház (XII —XIII. szdban épült). Élénk ipar és 
kereskedelem. Odoaker, a herulok királyának szék
helye, kit Theodorik kelet-gót király űzött el, 1814. 
Ausztriához, 1866. Olaszországhoz került. 1822. 
okt.-decz. a nagyhatalmak itt congresszust tartottak. 

Veronai Det re , !. Detre. 

Veronese (-néze)Paolo, olasz festő a velenczei 
iskolából, tkp. C a l i a r i Pál , szül. 1528. Veronában, 
Velenczében és Rómában tanult s Velenczében tele
pedett meg; t 1588. ápr. 19. A velenczei iskola egyik 
főmestere. Művei a színezés bájával, a composítio 
nagyszerűségével és a rajz tökélyével hatnak. Fő
művei: A kánai menyegző (Louvre), Szent Sebestyén 
vértanusága (Velencze), Mózes megtalálása (Drezda), 
A három királyok stb. 

Veronica, s z i g o r á l l v. d icsőfü , növény tákajak
félék (scrofularineae) rendjéből. A v. beccabunget 
Európában árkokban és tavakban nő, salátanövény, 
a v. chamaedris és v. officinalis gyógynövények. A 
v. austriaca, kék virágú, a v. elegáns hússzínű és a 
v. syriaca kék virágokkal, dísznövények. 

Veronika, s z e n t , a legenda szerint Krisztusnak, 
mikor a keresztfát vitte fel a Golgothára, kendőjét 
nyújtotta, melylyel a Megváltó arczát megtörölvén, 
vonásai rajta maradtak. M i l á n ó i V., s z e n t , csoda
tevő ágostonrendi apácza, T 1497. 

Vérpad, azon emelvény, hol a halálra ítélteket le
fejezték. 

Verpelét, község Heves m., 3082 lak. Régebben 
hires volt dohány-termelése. 

Vérplasma, 1. vér. 
Verres Ga jus , római hivatalnok, zsarolásai és 

sikkasztásai tették hírhedtté, 74. Kr. e. praetor, 73—71. 
Szicziliahelytartója, hol 40 millió sestertiust zsarolt,, 
e miatt 70-ben bevádolták, mely alkalommal tartotta. 
el!ene Cicero hires "Verresi beszédeit", száműzték, 
43. Antonius proscribálta. 

Verrius Flaccus, római grammatikus Augusztus 
korában, »De significatu verborum* ez. szótárf 
műve kivonatban maradt fenn. 

Verrocchio (verokjó) A n d r e a , olasz ötvös, szobrász: 
és festő, szül. 1435. Flórenczben, Donatello tanít
ványa, t 1488. Velenczében. A naturalistikus irány 
híve. Főművei: Síremlékek (Flórencz), Krisztus ke-
re=ztelése (festmény, Flórencz). 

Vérrokonság, 1. rokonság. 
Verruca (lat.), szemölcs; v.-osus, szemölcsös. 
Vers (lat. versus = visszafordulás) v. k ö t ö t t be

széd , hangok illetve szavak rhytmikusan tagolt so
rozata s mint ilyen jelenthet 1) csupán egy sort 
(verssor), 2) több sorból álló szakaszt ( ve r s szak ) , . 
3) egész költeményt is nevezünk tágabb ért. v.-nek. 
Lényegét a r h y t h m u s (I. e.) alkotja, melynek idő
mértékes v. hangsúlyos volta szerint a v. is lehet 
időmértékes s lehet hangsúlyos. 
Ver sacrum (lat.), szent tavasz, az ó-itáliaiaknál 

szokásos fogadalom nagy veszélyek idején, hogy a, 
közelebbi tavasz minden terményét az isteneknek 
áldozzák; a gyümölcsöt s állatokat valóban felál
dozták, az akkor született gyermekeket pedig felnőtt 
korukban elűzték az országból, hogy uj hont ala
pítsanak. 

Versailles (verszáj), Seine-et-Oise franczia depar-
tement fővárosa, sűrű erdősség közelében, Paristól' 
15 km.-re 50,000 lak. A franczia forradalomig a királyi 
udvar székhelye, gyönyörű kastély, gazdag nem
zeti múzeum, nagyszerű park, hires szökőkutak és 
vízmüvek. 1871. jan. 18. itt kiáltották ki a győztes 
német fejedelmek a német császárságot. 

Versaliák (lat.), a nagy betűk (mert verssorok, 
elején alkalmazták), 

Versálni (lat.), forgatni, forditan*. 
Versatus (lat.), vmiben jártas. 
Vérsavó, 1. vér. 



V VERS BLANCS VERTES ERŐD 
= 1 8 1 4 = = — 

Vers Mancs (francz., ver blán), az ötlábú rímtelen 
jambus elnevezése. 

Versecz, sz. k. r. t. város Temes m., 21.859 lak. 
A síkság szélén a Kudriczi hegysor alján; görög
kel, püspökség székhelye; járásbir. és adóhiv. Jó 
bor; fejlődő ipar, élénk kereskedelem. 
Verseczi gör. kel. szerb püspökség, alapíttatott 

1690., kiterjed Krassó-Szörény, Temes és Torontál 
vmegyék egyes részeire; a karloviczi érseki tar
tományhoz tartozik. Püspöke Dimitrievics Nekta-
rius (1. e.). 

Verség, község Pest m., 2151 lak. 
Verség, az egy vérből származó rokonok összesége. 
Verseghy F e r e n c z , kiváló magyar nyelvtudós, 

költő és iró, szül. 1757. ápr. 3. Szolnokon, 1777. a 
pálos-rendbe lépett, 1784 — 86. Pesten hitszónok, 
majd tábori lelkész; mint a Martinovics-összeeskü
vésnek részese, 9 évet (1794—1803.) súlyos fogság
ban (Kufstein, Grácz és Spielberg) töltött. Kiszaba
dulása után József nádornál magyar nyelvtanító lett 
s nyelvtani kézikönyvek Írásából és a vallásalap
ból húzott csekély nyugdijából tengette életét, f 
1S22. decz. 15. Budán. Rendkívüli munkásságot fej
tett ki a költészet, széptan, nyelvészet és történet
írás terén. Kisebb költeményeiben könnyed formát, 
zengzetes nyelvet és kedves gondolatokat találunk. 
Ő az első, ki gondosabb rhythmust sürgetett nagy 
zenei készültséggel irt verstani értekezéseiben. Lefor
dította a »Marseillaise«-t s Kotzebuenak több szín
müvét. Nagyszámú nyelvészeti munkáiban főleg 
Révai rendszere ellen küzdött, s ennek történeti mód
szerével szemben az élő nyelvszokás helyességét és 
törvényességét vitatta. L. Toldy F., V., M. költők 
Élete, I. köt. Haraszti Gyula, Költészetünk uj népies 
iránya, 1878. 

Vérsejt, 1. vér. 
Verselés, tágabbért, verscsinálás, költés; szűkebb 

ért. azon eljárás, melytye! a költő a költeményt tech
nikailag megszerkeszti, azaz gondolatait s érzelmeit 
verses alakba önti. 

Versen Miksa , porosz tábornok, szül. 1833. nov. 
30.; 1851. lépett a hadseregbe, részt vett a külön
böző porosz háborúkban; 1867. Lopez paraguayi 
dictator szolgálatába lépett; 1870. ismét a porosz 
hadset égben, Sedannál súlyosan megsebesült, 1883. 
tábornok, 1890. a 3. hadtest parancsnoka. Több ut-
leiró művet irt. 

Versend, község Baranya m., 1434 lak. 
Verseny: A verseny nyílt a nemzet él, Ha egy 

jobb tagja sem henyél. Jut ember és kéz, munka, 
vér, Mi volna az, mit el nem ér? S legyen dicsőbb 
Ki tettre főbb. Mert még neked virulnod kell, oh 
hon, Ragyogva hirben, büszkén, szabadon. V ö r ö s 
m a r t y : Jóslat (1847.). 

Versényi G y ö r g y , iró és tanár, sz. 1852. febr. 2. 
Szucsákban (Kolozs m.), 1876 óta a körmöczbányai 
áll. főreáliskola tanára. Irt széptani dolgozatokat, 
tankönyvet és több kötet lyrai költeményt (Havasiró
zsák, 1877., Képes könyv, 1881., Költemények, 1888., 
Ujabb költ. 1890., Gyopárok, 1892., Klára, 1893.), 
s magyarázta Berzsenyi ódáit (Jeles irók iskolai 
tára). 

Versenyszabadság, gazdasági és forgalmi rend
szer, mely azon elven alapul, hogy az állam által 
meghatározott jogkorláton belül mindenki a maga 
gazdasági érdekét termelésben és forgalomban aka
dálytalanul érvényesítheti. A v.-nak az ipar, keres
kedelem, birtok, munkabér, árak stb. terén való ér

vényre jutása a modern közgazdasági élet legjellem
zőbb vonása. 

Versezet, verses költői mű. 
Versfaragás, költői hivatás és ihlet nélküli, erőlte

tett verscsinálás; v e r s f a r a g ó , tehetségtelen költő, 
fűzfapoéta (1. fűzfa). 

Versfők, a versszakok (ritkábban verssorok) első 
betűje; régi versszerzőinknek szokása volt nevüket, 
a mű ajánlását, olykor vmely latin mondást is a vers
szakok kezdőbetűivel kifejezni. 

Versifikálni (lat.), verselni, verseket csinálni. 
Versio (lat.), fordulat; fordítás; fogalmazás; vmely 

hírnek, közleménynek egymástól eltérő előadása. 
Versi sciolti (ol., solti), I. vers blancs. 
Versláb, 1. időmértékes verselés. 
Verspár, két verssor, melyet egy rím fűz össze. 

'Verssor , I. vers. 
Versszak, s t ró fa , több verssornak összekapcsolá

sából keletkezett rhythmikai egész, mely értelmileg: 
és mondattanilag is befejezettséggel bír. A v. ala
kításánál a költőnek szabad keze van, kivéve azon 
formákat (sonett, ottava rima, terzina stb.), melyek
nél az alak maga a lényeg s melyekre nézve hatá
rozott szabályok kötik meg a költő kezét. E szerint 
beszélnek s z a b a d és k ö t ö t t v.-okról. A magy.. 
irodalomban nevezetesebb kötött v.-ok: a Zrínyi, 
Balassa és Himfy v. 

Verstan, m e t r i k a , a költészettannak azon része, 
mely a versalkotás szabályait s a vers különböző 
nemeit tárgyalja. 

Verstörlejtő, 1. törlejtő. 
Versura (lat.), áruforgalom, pénzfelvétel. 
Versus (lat.), vers. 
Vérszegénység, a vérmennyiség kevesbedése (oíi-

gaemia) v. a veres vérsejtek számának csökkenése-
(oligocythaemia); nedvveszteség folytán előállott 
v.-sz. (anaemia chronica) tartós genyedéseknél, vese
bajoknál, tüdővésznél stb.; rossz hygienikus befo
lyások okozta v. sz. gyakran angolkórral, görvély-
kórral kapcsolatban; v.-sz. rendellenes alkat és-
hiányos szívműködés folytán (sápkór); v.-sz. hiányos
vérképződés folytán hagymáz, hosszas szoptatás, 
stb., némelykor ki nem mutatható okok folytán (előre 
haladó vészes v.-sz., anaemia perniciosa progres-
siva). 
Vérszemet kapni, neki bátorodni, vmely sikerült, 

kísérlet után többet merészelni. 
Vérszerződés, 1. etelközi vérszerződés. 
Verszt, orosz utmérték = 1.0G68 km. 
Vért, a p á n c z é l (1. e.) magyar neve; az elnevezés-

török-tatár eredetű >börti« szóval rokon s hajdan 
mindenféle védőfegyvernek általános nevéül szolgált. 

Vértályog, a bőr alá történt vérzés utólagos lob
bal és genyedéssel; többnyire zúzódások után !ép> 
fel. Kezelés: bemetszés. 
Vértanú, martyr, ki vmely ügyért vérét ontja, éle

tét áldozza, kül. azok, kik a kereszténység első
századaiban v. utóbb is a ker. vallásért kint és ha
lált szenvedtek. A r a d i v.-k, 1. e. Szobrukat 1. szob
rászat mellékletünkön. 

Vertatur v. verte (lat.), fordíts. 
Vert de gris (francz., verdegri), eczetsavas rézeleg, 
Vertebra (lat.), csigolya. 
Vertebrata (lat.), gerinczes állatok. 
Vértes, község Bihar m., 2221 lak. 
Vértes-Boglár, község Fejér m., 1777 lak. 
Vértesek, 1. cuirasse. 
Vértes erőd, !. vértezés. 
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Vértes hajó, ha-dihajó, melynek oldalai mintegy 2 
m.-re a viz alatt vas- v. aczéllemezekkel van borítva, 
hogy az ellenséges lövedékeknek ellentállni képes 
legyen. Az első v. h.-ók hosszoldala, hajók voltak, 
mostan leginkább toronyhajókat, 'monitorokat ké
szítenek. 

Vértes hegység, a Magyar középhsg része; az é. 
Bakony folytatása, a Moori és Tata-Bicskei horpa-
dásoktól d.-ny.-é.-k. irányban határozott gerinczczel 
húzódik s vízválasztót alkot. Oldalait számos völ-
gyecske szeldeli; nagyrészt bükkerdők fedik, aljában 
szőlők. A hsg magvát rháti és triász mészkövek 
alkotják. Hasonló felépítésű, mint é. folytatása a 
Gerecse hsg. Nagy kiterjedésüek eocén és oligocen 
korú lerakodásaiban a barnakőszén telepek. Főcsu-
csai: a Csóka hegy (478 m. m.) és a Körtvélyes 
(480 m. m.). A V. hsg é.-ny. oldalán magaslataival 
é.-ny. felé csapó hullámos térség terül el. Fődomb-
sora a Czonczó és Általér között a Tatai hegysor. 
Vértestecs, 1. vér. 
Vértesy, 1) A rno ld , író és hirlapszerkesztő, szül. 

1836. aug. 16. Egerben. A szabadságharczban egész 
ifjan honvédnek állt s több csatában vett részt. Az 
ötvenes évek közepe óta a szépirodalom terén mű
ködik s számos lapnak munkatársa volt. Jókai után 
legtermékenyebb elbeszélőnk. Évtizedek óta jelennek 
meg művei önállóan és a lapokban. Az utóbbi évek
ben szétszórva megjelent novelláit egy nagy gyűjte
ményben (»Ezer elbeszélés*) adja ki. A fővárosban 
több lapot szerkesztett, később a Debreczeni Ellen
őrnek előbb szerkesztője, azután kiadótulajdonosa. 
A Petőfi-társaság tagja; — 2) G y u l a , hírlapíró, 
szül. 1864. szept. 22. Balassa-Gyarmaton. Arnold 
unokaöccse. Jogot végzett, de csakhamar iró és hír
lapíró, előbb az »Egyetértés«, azután Debreczenben 
a »Debreczeni Ellenőr« munkatársa, majd segéd
szerkesztője, 1890—93. pedig szerkesztője. Ekkor 
visszatért a fővárosba. Igen sok czikket, tárczát, 
elbeszélést irt. Ez utóbbiakból két kötet (az Élet 
bajai 1889. és Sebek 1892.) önállóan is megjelent; 
a »Fővárosi Lapok« dolgozótársa. 

Vértezés, vasból, aczélból készített lemezek (leg
nagyobb vastagság 55 cm) hajóknak (1. vértes hajó) 
v. várműveknek borítására. Utóbbi esetben a vértes 
ágyutelepekhez (vértes erőd, toronyerőd) is használ
jak. A vértes erőd v. álló v. forgatható; előbbi felül 
nyitott és a fordító korongon álló lövegek a torony 
felső éle felett lőnek ki 

Vert fal, 1. pisé-fal. 
Verticalis (lat.), függélyes (I. e.). 
Vértisztitó szerek, a bőr, vesék és bél működését 

elősegítő szerek helytelen elnevezése; gyökérthea, 
savó, ásványvizek, növényi nedvek, fürdők; has
hajtók. 

Vert lemez, pöröly alatt kikészített fémlemez. 
Vértolulás, congestio, egyes véredényszakok vérrel 

való tulteltsége; lobnak v. idegességnek következ
ménye, mely utóbbi esetben aggály és szorongás 
érzetével van egybekapcsolva. 

Vert pénz, pengő pénz (1. e.). 
Vertumnus, az ó-itáliaiaknál a gyümölcstermés 

istene; ünnepei a v e r t u m n a l i á k (aug. 13). 
Verulami Baco, 1. Bacon 2.). 
Verus L u c i u s Ae l ius , római császár, Antoninus 

Pius császár fogadott fia, 161. Marcus Aurelius társ-
uralkodóvá tette, 162. a markomannok ellen harczolt, 
kicsapongó életet folytatott, f 169. Altinumban (Ve-
netia). 

VESEBÁNTALMAK V 

Verve (francz., verv), művészi lelkesedés, költői 
tűz, lendület. 

Verviers (vervjé), város Lüttich m., 50.000 lak. 
Élénk posztó- és kázsmérkendő-gyártás. 

Vervins (-vén) város Aisne franczia departement-
ben 32.000 lak. 1598. máj. 2. béke Spanyol- és Fran-
cziaország közt. 

Verwall, a központi Alpesek hegycsoportja, melyet 
a V. völgy k.-i és ny.-i részre oszt, legmagasabb-
csu:sa a Blanka Horn, 3163 m. 

Verwirkungstheorie (ném.), a jogelvesztés elmé
lete; nálunk gyakran használt szó volt a hatvanas, 
években, midőn a bécsi kormány, főleg Schmerling-
(1. e.) miniszter azt hirdette, hogy a magyar nem
zet az 1848/9. események következtében elvesztette 
ősi, törvényes alkotmányát. Ezzel szemben Deák: 
Ferencz a jogfolytonosság elvét hirdette s 1S67. 
győzelemre is vitte. 

Vérzés, haemorrhagia, vér kiömlése vmely megsé
rült véredényből; lehet ü t e r e s , midőn is a vér sugár
ban lövel kis világos veres és vi s z e r e s v., mikor a v.. 
csurog és sötétkékespiros; h a j s z á l e d é n y v., mely
nél a vér lassan szivárog. A v. elállítása nyomás,, 
nyomkötés, a véredény lekötése v. összehúzó, véral-
vasztó szerek alkalmazása által történik. L. vérzés
csillapító szerek. 

Vérzéscsillapító szerek, haemostatica, styptica,, 
melyek a véredényfalak összehúzódását v. a vér 
megalvadását okozzák: vas-chlorid, tapló, tannin,. 
pokolkő, izzó vas. Az orrüregből, hüvelyből, végbél
ből történő heves vérzések ellen tamponádot (az ür 
kitömését vattagomolyokkal, tampon), hideget alkal
maznak. 

Vérző kenyér, vérveres foltoknak megjelenése táp
szereken, kül. kenyéren, ostyán. Többnyire a bacil-
lus prodigiosus ruber által okozva. 

Vesalius André , hires orvos és boncztudós, szül. 
1514. decz. 31. Brüsselben, később tanár Paduában, 
Pisában, Bolognában, Madridban, V. Károly ud
vari orvosa, később II. Fülöpé, mint varázslót halálra. 
Ítélték, II. Fülöptől kegyelmet nyert; f 1564. okt. 15. 
Zante szigetén. A boncztan körében nagy fontossága 
működést fejtett ki. Főműve: »De humani corporis. 
fabrica" (1543.). 

Vese, ren, a hugykészités szerve, két, az ágyéki 
gerinczoszlop jobb és bal oldalán a hashártyán kívül 
fekvő, bab alakú, kb. 150 gr. sűlyu mirigy (1. Az-
emberi test boncztana ez. tábl) . Mindkét vesét zsír
dús kötőszöveti tok vonja be; maga a vese kéreg-
és velő-állományra oszlik. A kéregállományban, 
vannak a véredények, melyek részben gomolyokká. 
(Malpighi féle testecsek) alakulnak és tokkal bo-
ritvák. Ezen tokokból erednek a hugycsatornácskák,. 
melyek főrészét alkotják a v. v e l ő n e k v. v s s e -
l o b r o k n a k , melyek csúcsai (v. szemölcsök) rövid, 
tömlőkbe (v. kelyhek) szájadzanak; ezen kelyhek. 
egybefolyása adja a v e s e m e d e n c z é t , melyben a. 
hugycsatornácskákban képződött hugy meggyülem-
lik és a húgyvezetéken (uréter) a húgyhólyagba, 
folyik le. 

Vese, község Somogy m., 1627 lak. 
Vesebántalmak, a vesék lob j a , hevenyen vör--

henynél, kanyarónál, koleratyphoidnál stb., idülten. 
főleg férfiaknál meghűlés, alkoholismus, szivbániai-
mak, csontgenyedések mellett. Ide tartozik a Bright: 
R. (f 1858. decz. 16.) által leirt u. n. B r i g h t - k ó r . 
A veselob egy másik alakja a veseszövet zsugoro- • 
dásával jár (vesezsugor, cyrrhosis). Szövetközti ','.-• 
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lob előfordul a bal sziv baktériumok által okozott 
billentyülobjainál, a nagy hugyútak lobjánál, min
dig halálos. Hy d r o n e p h r o s i s (vesevizkór), a 
vesemedencze kóros kitágulása a veseállomány sor
vadásával, gyógyitbatlan; azonkívül előfordul a 
vesék amyloid elfajulása, gümőkórja stb. A vese-
k ő k o l i k á t a vesemedenczében alakult kőkép-
zó'dmények (vesekövek) okozzák, melyek később a 
húgyvezetékbe szorulnak. A vesebántalmak keze
lése főleg a szívműködés emelésére irányul, hogy a 
megkisebbedett veséken át több vér áramolják. 
Vesegiliszták, strongylidae, a nematodák család

jába tartozó kerek férgek. Fajai: az eustrongyhts 
gigás (szalagféreg), 1 m. hosszú, 12 mm. vastag, 
vadállatok, marha, ló és ember veséjében élősködik; 
valószínűleg halak által jut az állatba, emberbe; 
sírongylus paradoxus, a sertés, s. filaria, a juh hör-
geiben; dochmius (anchylostomum) duodenalis, 18 
mm. hosszú, az ember vékonybelében, az egyiptomi 
sápkórt okozza; egyéb fajai kutyában, macskában, 
juhban, szarvasmarhában. Schrosiomum equinum, 
2 — 4 cm. hosszú, a ló belében, kólikát okoz; s. tclra-
canthum, szintén a ló belében él. 

Vesekelyhek, 1. vese. 
Vesekő, I. vesebántalmak. 
Vesekőkolika, 1. vesebántalmak. 
Veselob, 1. vesebántalmak. 
Veselobrok, 1. vese. 
Vesemedencze, 1. vese. 
Vésés, domború és mélyített írásnak, rajznak elő

állítása fában, kőben, fémben v. üvegben; külön
féle metsző és véső eszközökkel történik, részben a 
véső-géppel; vele foglalkozik a v é s n ö k . 
Vesevelő, 1. vese. 
Vesezsugor, 1. vesebántalmak. 
Vesica (lat), hólyag; v. fellea, epehólyag, v. nri-

naria, húgyhólyag. 
Vesicantia (lat.), hólyaghúzó szerek. 
Vesnos, kereskedelmi súly Abessziniában = 5 

rotolo (1. e.). 
Véső, a fém- v. fatárgyakban szögletes mélyedé

sek, hasadékok készítésére alkalmazott aczélozott 
élü eszköz, kalapácscsal együtt használják. 

Vésőgép, a kézi vésőt helyettesítő gép, melylyel 
nagyobb és kisebb véset-hasadékokat lehet előállí
tani; főleg butortárgyak s egyéb asztalos munka 
nagyban való gyártásánál használják. 
Vesoul (-zul), Haute Saöne franczia depart. főhelye, 

9733 lak., élénk kereskedelem, ipar. 
Vespasianus T i t u s F l a v i u s , római császár, szül. 

Kr. u. 9. Reate mellett, 51. consul, később helytartó 
Afrikában, 67. Nero a zsidók elleni háború vezetésé
vel bizta meg, 69. csapatai császárrá kiáltották ki, 
Vitellius császár megbuktatása után trónra lépett, 
71. bezáratta a Janus-templomot, rendezte a pénz
ügyeket, Rómát uj épületek emelésével szépítette; 
f 79. jun. 23. 

Vesperae (lat.), vecsernye (1. e.). 
Vespucci (-pucsi) Amer igo , 1. Amerigo. 
Vessző, cotnma, a helyesírásban vonás, mint el

választójel a mondatok v. mondattagok közt. 
Vesszőfutás, azon katonai büntetés, midőn a bű

nösnek két sorba állított katonák között kellett végig 
futnia, kik meztelenre vetkőzött hátát vesszővel 
verték. 

Vesszőparipa, 1) nádparipa (1. e.); — 2) gyerme
kes v. éretlen ötlet, kivihetetlen eszme, melyet vki 
szüntelen elméjében forgat. 

Vesta (a görög Hestia), a rómaiaknál a családi 
tűzhely szűz istennője, a család védnője, főünnepe 
Rómában ju::. 9. Papnői a V . - szüzek , eleinte 4, 
később 6, a király, aztán a pontifex maximus ne
vezte ki őket, 30 éven át szüziességök megtartása 
mellett szolgálták az istennőt, az örök tüzet ápolták 
V. templomában, mely a Palatínus hegyen emelke
dett, belsejében volt a palládium. 
Vesta-szüzek, 1. Vesta. 
Vestibulum (lat.), előudvar, tornácz. 
Vestigia terrent (lat.), az (általad megölt állatok) 

lábnyomai visszaijesztenek (engem), egy aesopi me
sében a róka felelete a barlangjában betegen fekvő 
oroszlán kérdésére, hogy miért nem megy közelebb? 
I. Rudolf e szavakkal felelt ama kérdésre, miért nem 
megy Rómába, hogy a pápa felkenje. 
Vestimentum (lat.), öltözet, ruhadarab. 
Vesuv (Vesuvius, ol. Monté Vesuvio), működő vul

kán Nápoly m. a tenger közelében. Magános kúpként 
emelkedik 2 csucscsal, az északi a Monté Sommá 
(1137 m.) egy régib kraterszél maradványa, a ma
gasabb déli a tűzokádó kúp; ezeket a félköralaku 
Atrio del Cavallo választja el. A tulajdonképeni V. 
magassága (most 1282 m.) folyton változik, felső 
része hamuval fedett és nincs rajta tenyészet. A V. 
megmászása Resinából történik 4 — 5 óra alatt, 
1880 óta sikló vezet fel. Ny.-i részén 1841—47 óta 
királyi observatorium és meteorológiai állomás, 79. Kr. 
u. borzasztó kitörés, mely eltemette Herculanum, 
Pompeji és Stabiae városokat; e szdban kitört: 1804., 
1805., 1822., 1850., 1858., 1861., 1872., 1885. Azóta 
is gyakran háborgott, de nagyobb kárt nem tett. A 
hol a láva elmálott, ott gazdag a tenyészet, különö
sen hires bor, a z u . n. L a c r i m a e C h r i s t i terem. 

Vesuvian, a Vesuv régi lávájában talált ásvány, 
mely összetételére a gránáthoz hasonlít; nálunk is 
található és pedig veresbarna színű Rézbányán,, 
Cziklován, Alsó-Váczán, sárgászöld Tirolban, ké
keszöld Norvégiában, sárgáskék New-York környé
kén, üvegfényű, zöld üveggé olvasztható, kemény
sége 6V3, fajsúlya 3'2—3'5. Ritkán jut forgalomba, 
értéke csekély. 

Vész, általában veszedelem, romlás, romboló erő, 
péld. tüzv., marhav., szélv.; m o h á c s i v., a mohácsi 
1526. vesztett csata s az országnak vele kezdődő 
romlása. 
Vész, a mocsarak kis, halászható tükreit, tisztásait 

nevezi igy a nép. 
Veszele, község Árva m., 1986 lak. 
Veszély, jogi értelemben oly körülmények fenn

forgása, melyekből azt következtethetik, hogy a kö
telezett a peres ügy eldöntéséig nem lesz azon hely
zetben, hogy kötelezettségeinek megfeleljen, v. bűn
ügyekben, hogy a vádlott kivonja magát (pl. szökés 
által) a büntetés alól. Ilyen esetekben a törvény bi
zonyos előzetes óvintézkedéseket enged meg, melyek, 
polgári ügyben a biztosítási végrehajtásban, bűn
ügyekben a letartóztatásban állanak. Fontos a bün
tetőjogban a v. még azon szempontból, hogy a v.-
ben levő cselekedetei enyhébben v. éppen nem szá
míttatnak be. ' 

Veszettség, ebdüh, víziszony, lyssa, a kutyákon 
gyakran ki nem mutatható módon létrejövő, fertőzés 
utján fejlődő betegség, mely mirás utján minden
nemű emlősre, az emberre és madarakra átvihető. 
Kitörése többnyire a 4—6. héten áll be. A veszett eb-
nem szenved víziszonyban, ugatása rövid, termé
szete marakodó lesz. Kezelés kilátástalan; az áll-
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kapocs lecsüng, a kereszttájon bénulás, majd általá
nos görcsök tünetei között az állat többnyire 6 — 8 
nap alatt elpusztul. A embernél a v. 2 —6 hét, né
melykor csak hónapok, ritkán évek múlva tör ki. Tü
netei: nyugtalanság, igen fokozott ingerlékenység, 
nagy szomjúság, de ivási kísérleteknél nyelő és lég
zési görcsök (víziszony), általános rángások; a ha
lál görcsök v. kimerülés utján áll be. Kezelés: a 
megmart hely azonnali kimosása, kiszívása, erélyes 
edzése (kiégetés stb.), és a P a s t e u r - f é l e véd-
o l t á s (1. e.). 

Vészi József , író, szül. 1858. nov. 6. Aradon, hol 
a középiskolát végezte, mire a bpesti egyetem böl
csészeti karát látogatta. Már 18 éves korában jelen
tek meg költeményei; a skót népköltészetből is fordí
tott magyarra, önálló művei: »A bánat dalaiból« és 
»Traviata« verskötetek. Másfél évtized óta hírlapíró, 
jelenleg a »Pester Lloyd« szerkesztőségében. 

Vészmadár, viharmadár, 1. e. 
Vesződ, község Nagy-Küküllő m., 567 lak. 
Veszprém, rend. tan. város Veszprém m. 12.655 

lak. Területét számos mély völgy szeldeli, melyek a 
Séd völgyére nyílnak ; eképen több földhát és hegy
fok támadt, s a város részint ezeken, részint a völ
gyek oldalain és fenekén terül el. Közepén a Séd 
folyótól körülvéve, meredek mészkő hegyfok nyúlik 
el, mely alatt mély völgytorkok nyílnak ; rajta épült 
hajdan a vár, a városnak legnevezetesebb része ; 
az alatta elterülő völgyekben és oldalakon a kül
városok. A vár egykor erős volt, kerítő falait 1702. 
lerombolták s most csak egyes maradványai látha
tók. A várban van a 1720. épült és Sz. Mihályról 
nevezett püspöki székesegyház, érdekes altemplom
mal, a kanonokházak, a püspöki palota és az 1099. 
felszentelt, de elpusztult székesegyházhoz tartozott 
Gizella-kápolna kerekives boltozattal és a XII — XIII. 
századból való falfestményekkel, továbbá a kegyes
rendiek háza és temploma, a Ferencziek kolostora és 
temploma, a papnövelő intézet. A várhegy oldalán 
van a megyeház és városház. R. kath. püspökség, 
a megye székhelye, törvényszék, járásbir. és adó-
hiv., kath. főgymnasium és Davidicum-intézet. Egy 
kor helyén R h i s p i a római gyarmat, mások sze
rint Nagy-Károly által alapított Weissbrunn nevű 
város állt. Sz. István király püspöki székhelylyé tette 
s leányok nevelésére a máig is apáczavölgynek ne
vezett helyen apáczakolostort alapított. Székesegy
házát N.-Lajos 1360-ban megújította, Mátyás halála 
után Miksa német hadai, 1552. a török szállták meg, 
1565. Gr. Salm visszafoglalta ; 1595. ismét török 
kézre került, kik öt év múlva elűzettek, 1663. a török 
újra elpusztította. 

Veszprémi püspökség, Szent István alapította 
1009.; a királyi alapítólevél a püspökség hatóságát 
Veszprém, Somogy, Zala, Fejér és Pilis megyékre és 
Budavárára terjesztette ki; Gizella királyné pedig a 
székesegyházat templomi ruhákkal és edényekkel 
ajándékozta meg, s temetkezési helyéül választotta. 
A v. püspökök ez idő óta a magyar királynék kan-
czellárjának méltóságát viselték s azon Zsigmond 
király által 1425. megerősített kiváltságuk van, hogy 
ők koronázzák meg a királynékat. A püspökök kö
zül kitűntek R ó b e r t (1209—25), utóbb esztergomi 
érsek, V e t é s i Albert (1459—87), ifjabb V i t é z Já
nos (1489—98), P é t e r , reginoi bibornok-püspök, pá
pai követ (1504—12), a ki administratorként birta a 
püspökséget, és B e r i s z 1 ó Péter (1512 — 20.), egyide
jűleg horvát bán. 1552. a török miatt a püspökség 

elköltözött ősi székhelyéről, melyet S z é c h e n y i Pál 
(1687—1710) helyezett oda vissza; V o l k r a János 
(1710—18) alapította a papnevelő intézetet, és 
gr. E s t e r h á z y Imre (1723 — 25) építette újra a 
székesegyházat. Jelenlegi püspöke Báró Hornig 
Károly (1. e.) A káptalan 12 kanonokból áll; a plé
bániák száma 218. 

Veszprém-Palota, Vár-Palota (1. e.). 
Veszprém vármegye, határai: Győr, Komárom 

Fejér, Somogy, Zala és Vas vmegyék. Ter. 4166.36 km* 
215.280 lak. D.-k. és k. területén a Bakony hsg vo
nul, melyhez ny.é.-ny.-ról sikság támaszkodik, k. 
lábainál a Balaton tó van, melynek é. része a körítő 
síksággal a vmegye területére esik. A Bakony renge
teg bükkösei és tölgyesei megritkultak; a hsg terü
lete vizben szegény és néhol karszt-jellegü is lévén 
a rendesen vizszegény folyócskák olvadások idején 
elárasztják a síkságot. Fővizea d.-ny. határán kanya
rodó Marczal, a Gerecze és Bakonyér. Van 233 köz
sége és két r. t. városa, közigazgatásilag felosztatik 
5, devecséri, enyingi, pápai, veszprémi és zirczi 
járásokra. Tartozik a 19. sz. cs. és kir. hadkiegészítő 
kerülethez, a 44. honvéd-ezredhez és 55. és 56. nép-
felkelési járásokhoz. 7 képviselőt választ, székhelye 
Veszprém. 

Vesztegetés, hivatalos személyeknek vagyoni v. 
más előnyök nyújtása által való rábírása arra, hogy 
hivatalos eljárásban lelkiismeretük és kötelezettsé-
gök ellenére járjanak el, v. az eljárást törvényellene
sen mellőzzék. Btk. 461—484. §§. azon hivatalnokra 
nézve, aki magát megvesztegetteti, a hivatali büntet
tet v. vétséget (1. e.) állapítja meg; a vesztegetőt 
pedig 5 évig terjedő fogházzal bünteti. Választá
soknál a szavazatok vásárlása, mit a törvény szin
tén súlyosan büntet. 

Vesztegintézet, a határon felállított épület, hol a 
vesztegzár idejének lejártáig a vesztegzár alá vetett 
utas v. állat tartózkodik. Utasok számára csak jár
vány idején állítják fel ott, hol czélszerünek mutat
kozik. Ellenben állatok számára vannak állandó 
állami v.-ek ( v e s z t e g l ő int.) és pedig sertés szá
mára Kőbányán és Sopronban, továbbá a román
szerb határ mentén 14 más belépő állomáson. 

Veszteglő rag, régen a -ndl, -nél rag neve. 
Vesztegzár, quarantaine (1. e.). 
Vesztény, község Szeben m., 1154 lak. 
Veszter Imre , orsz. képv., szül. 1839. Késmárkon. 

Jogot végzett, ügyvéd, 1878 óta orsz. képviselő. A 
hatvanas évek elején több zeneszerzeménye jelent 
meg. A jogi szakirodalom terén is működik. 
Vésztő, község Békés m., 7577 lak., a Sebes-Kőrös 

mellett. 
Vesztőhely, az a hely, hol a halálra ítélteket ki

végzik. 
Vétek, 1. bűn. 
Vétel, 1. adás-vevés. — A v. tárgya oly áru is le

het, mely a szerződés idejében még nem létezik v. 
nincs az eladó birtokában (szállítási v. áruszerzési 
szerződés). A m e g t e k i n t é s r e v. p r ó b á r a kö
t ö t t v. csak a vevő utólagos beleegyezésével jut 
jogérvényre. A v. köthető minta szerint is, ez eset
ben, ha a szállított áru a mintának nem felel meg, a 
v. meg nem kötöttnek tekinthető. A kereskedelemben 
megkülönböztetnek v.-t készpénzfizetés mellett, mely
nél az áru átvételekor ellenértéke azonnal fizetendő 
v. h i t e l r e és e l ő f i z e t é s r e v a l ó v., melynél az áru 
szállítása előtt fizetendő az ára. L, keresk. törvény. 

Vételár, 1. vétel. 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 115 
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Vételkönyv, kereskedelmi segédkönyv, melybe az 
egyes vásárlásokat az áru, a vételár, a szállítási és 
fizetési föltételek megjelölésével könyvelik. 

Vetélő, a szövőszéknek az a hajóalaku része, mely 
az ontokfonalakat a bordahéjba vezeti; a kézi v.-t 
a takács szabadkézzel veti keresztül a mejjék nyi
tóit szádán, azt másik kezével elfogja s ismét 
visszaveti, mig a röppenő v. szilárd alapon jár 
ide-oda. 
Vetemedés, a fának aszása a szélesség irányában 

az által, hogy az évgyűrűk összehúzódnak; erede
tileg összefüggő rétegtömegek megszakadása egy 
részének emelkedése által. 

Vetemény, általában a vetés v. ültetés utján mag
ból kikelt növény, főleg a hüvelyesek. 
Veterani F r i g y e s , tábornok, szül. 1650. Urbino-

ban. Császári szolgálatba lépve, 1683. részt vett 
Bécs védelmében és a rá következő magyarországi 
hadjáratban. 1689. Nissa parancsnoka, 1690. a fő-
vezérségben Badeni Lajos utóda; Tököly ellen har-
czolt Erdélyben, bevette Lippát (1991.) s az Al-Duna 
vidékén folytatta a háborút a törökök ellen. A róla 
elnevezett barlangot Dubova mellett, O-Orsován fe
lül, 1691. máj. 21-től 45 napig védte a törökök táma
dásai ellen. 1694. tábornagy; 1695. Lúgosnál a törö
kök elleni csatában esett el. 
Veterani-árok, a Temes száraz ága Lúgos köze

lében; nevét onnan nyerte, mert itt esett el 1695. 
szept. 21. a törökök elleni harczban Veterani (1. e.) 
tábornok. 
Veterani-barlang, az Alduna mentén a Kazán 

szorosba kinyúló hegyfok mellett beömlő Pojnikovó 
patak balpartján, alacsony szádája meredek falra nyí
lik 25—27 m. magasban a Duna felett. A barlang 
beljebb tágas csarnokká szélesedik ki s oldalágaival 
300 ember is helyet találhat benne. 1691. Veterani 
tábornok 300 emberrel és 5 ágyúval védte a török 
ellen. 1TS8. Stein őrnagy 100 emberrel védte, ekkor 
a török csak 2000 ember árán vívhatta meg. 

Veteránok (lat.), a rómaiknál azon katonák, kik 
20 éves szolgálati idejük kitekével pénzjutalmat, pol
gárjogot v. földbirtokot kaptak. Most ált. katona viselt 
s kül. hadjáratot átélt öregek, hadastyánok. 

Veteránok, főv. életkép Bérezik Árpádtól (1886). 
Veterinarius (lat.), állatorvos. 
Veterna Hola v. Rajeczi havasok (1. e.). 
Veternye, matutinum, hajnali zsolozsma a kath., 

hajnali predikáczió a prot. templomokban. Megkü-
lönböztetendő a v e c s e r n y é t ő l (1. e.). 

Vetés, a magnak a talajba való hozatala, lehet: 
1) s z ó r v a v e t é s , kézzel v. vetőgéppel; 2) s o r b a 
v e t é s , a magvakat gépekkel sorokban helyezik; 
el; 3) f é s z e k b e v e t é s, a magvakat a szántóföldnek 
csak egyes fészkeibe v. sorokba, de egymástól bi
zonyos közre helyezik; 4) k e v e r t ve t é s , több nö
vénynemet keverve v. különféle rétegbe vetnek; 
utóbbi esetben két vetőgépet egyesítenek, az alsó 
vetést sorokba, a felsőt szórva helyezik el. 

Vetés, község Szatmár m., 1612 lak. 
Vetés-forgás, a talaj természetéhez mérten állan

dósított vetésrendszer, mely szerint a vetések meg
határozott rendben következnek egymásra; legegy
szerűbb v. egy évben gabonát termeszteni, következő 
évben a földet parlagon hagyni; elterjedt a nor-
fo lk i v. n é g y e s n y o m á s ú v.: répa, árpa, here, 
búza. Magyarországon a jobb gazdaságokban a 
hármas ugarrendszer dívik, de sok helyen átmentek 
a négyes forgásra, pl. I. nyomás: kapanövény; 
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II. nyomás: árpa; III. nyomás 3 részből áll: a) fekete 
ugar, b) lóheres ugar, c) zabos bükköny ugar; 
IV. nyomás: búza. (L. Mudrony Pál. A földmivelés 
tudománya. Bpest 1890.) 
Vetéssy L á s z l ó báró, előbb császári kapitány, 

1704. Rákóczy Ferencz seregébe lépett s a feje
delemnek a hareztéren, de főleg diplomácziai kül
detésekben a franczia, lengyel és orosz udvaroknál 
nagy szolgálatokat tett. R. 1711-ben gyémántjai s 
200.000 livre franczia segélypénz eltulajdonításával 
vádolta. A rastatti béke alkalmából (1714.) savoyai 
Eugen közbenjárására kibékült a bécsi udvarral, s 
ezredesi ranggal bajor, majd császári szolgálatba 
lépett; 1735. tábornok lett s részt vett az olasz
országi hadjáratban, 1754. táborszernagy, f 1756. 
Rákóczyhoz intézett követjelentéseit a bécsi akadé
mia tette közzé. 

Vetett árny, 1. árny. 
Vetítés, projectio (1. e.). 
Vétkes bukás, vétség, elköveti azon vagyonbu

kott, aki pazarlás, gondatlan üzletkezelés, tőzsde
játék v. üzletköréhez nem tartozó ügyletek folytán 
lett fizetésképtelenné, v. kereskedelmi könyveit meg
semmisítette, hogy hitelezőit megkárosítsa, kereske
delmi könyveket mint kereskedő nem vezetett vagy 
fizetésképtelenségének tudatában uj adósságokat 
csinált. Btkv. 416. §. Büntetés: 2 évi fogház és hiva
talvesztés. 

Vétkesség, culpa, az akarat szabad, öntudatos 
elhatározása vmely tettre, melynél a cselekvő sze
mély a káros cselekményt nem czélozta ugyan, de 
kellő figyelem alkalmazása mellett előre láthatta 
volna. A v. beszámítására nézve fontos a cselekedet 
és annak eredménye közötti közelebbi v. távolabbi 
összefüggés, vagyis a bekövetkezés kisebb v. na
gyobb valószínűsége. 
Vető (lat. = tilalom), tulajdonképen szóbeli ellen

szegülés vmely határozat ellen, mi által az végle
gessé nem válhatik. Fontos a v. joga az államjog
ban, ahol az erre feljogosított közegek a kormány 
határozatainak kivitelét a vető által megakadályoz
zák. Ilyen v.-ja volt a római néptribunnak. Megkü
lönböztetik az ábsolut v.-t a felfüggesztő (suspensiv) 
v.-tól; amannál a tiltakozás a határozatot kivihet
ienné teszi, emennél csak felfüggeszti, de ha ujabban 
meghozzák, végrehajtható. A magy. király s a legtöbb 
uralkodó az absolut v. jogával él, mert az a javas
lat, melynek szentesítését megtagadja, egyáltalán 
nem emelkedhetik törvényerőre. Ellenben Norvégiá
ban a királyt, az é.-am. Egy.-Államokban a köztár
saság elnökét csak felfüggesztő v. illeti meg. 
Vetőgép, feladata a magvakat a vetés természete 

szerint elosztani és részben takarni; a különféle 
rendszerű v.-ek lényeges alkatrészei: a mag felvéte
lére és elosztására szolgáló berendezés, magvezető 
és magtakaró készülék s végre a szállító és kor
mányzó készülék. 

Vetőmag-vizsgáló állomás, czélja a magvakkal 
s más gazdasági növényi czikkekkel való kereske
dést ellenőrizni, hamisításoknak elejét venni és az 
ezen gazdasági czikkekre káros élősdieket maghatá
rozni, s erről a gazdaközönséget tájékoztatni. Van : 
Budapesten, M.-Óvárt, Keszthelyen, Debreczenben, 
Kolozs-Monostoron és Kassán. 

Vetővágás, 1. erdősítés. 
Vétség, a büntetendő cselekedetek azon esetekben, 

midőn csekélyebb büntetéssel sújtatnak. A v. ter
mészete tehát — eltekintve egyes kivételektől — 
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rendszerint a birói ítéletben fog kitűnni, mely a tett 
súlyosabb v. enyhébb beszámítását mondja ki. 

Vétség, a tragikus hős bűne, mely őt összeütkö
zésbe sodorja az egyetemessel. 

Vetter A n t a l (doggenfeldi), 1848/49-iki honvédtá
bornok és hadügyminiszter, szül. 1803. július 3. 
Velenczében. A bécsújhelyi kat. akad. nyerte kiké-
peztetését; 1837-től 7 évig tanított a gráczi kat. 
iskolában; 1846. a Máriássy-ezrednél őrnagy, 1848. 
alezredes. A szabadságharcz kitörésekor a magyar 
hadseregbe lépve, 1848. szept. 2. a perlaszi szerb 
tábor ostromát vezette. Október közepén ezredes, 
Kiss Ernőnek a délvidéki parancsnokságban utóda, 
deczember közepétől Arad ostromát vezette, majd a 
Schiick ellen induló Mészáros Lázár helyetteseként 
átvette a hadügyminisztérium vezetését. 1849. már-
«zius az összes magyar hadsereg fővezérévé nevez
tetett ki, de betegsége miatt nem vehetett részt az 
általa kidolgozott áprilisi hadjárati terv keresztül
vitelében. Június közepén a déli hadsereg vezetését 
vette át. A katasztrófa után Angliába menekült; 
1859. Olaszországba ment, hol III. Napóleon 1860. 
a magyar legio főfelügyelőjévé tette. 1861-től Angliá
ban, majd Svájczban tartózkodott. A kiegyezés után 
haza tért s Pozsonyban lakott, f 1882. 

Vetterli F r i g y e s , technikus, szül. 1882. aug. 21. 
Thurgau kantonban, puskaműves volt Franczia- és 
Angolországban, később a neuhauseni fegyvergyár 
igazgatója; f 1882. máj. 21. Svájcz, Olasz- és Fran-
•cziaország részére kézi lőfegyvereket (V.-puska) 
szerkesztett. 

Vetturino (ol.), bérkocsis. 
Vetula (lat.), vén banya. 
Vetület, a vetités v. projectio által előállított képe 

valamely tárgynak. 
Vetülettan, az ábrázoló mértan azon része, mely 

a vetités különböző fajait ismerteti s azok keresztül
vitelét tanitja. L. még projectio. 

Vetustas (lat.), régiség, ó-kor. 
Vetus Testamentum (lat.), az ó-szövetség. 
Vevény, vmely összeg v. értéktárgy átvételéről 

kibocsátott okirat, egyik különös alakja a feladó
vevény. 

Vevey (vövé), város Waadt svájczi kantonban a 
Genfi tó m., 8000 lak. Fürdő. 

Vexálni (lat), ingerelni, bosszantani, zaklatni; 
lóvá tenni, rászedni. 

Vexillarius (lat.), zászlótartó. 
Vexillum (lat.), a rómaiaknál hadi lobogó; vörös 

v. a hadvezér sátrán a csatát jelezte. 
Vezeklés, egyházi ért. a gyónás után v. a kiközö

sítés alól való felmentés alkalmával a bűnbánóra v. 
megtérőre szabott bűnbánati cselekmény, mely régen 
szigorú volt s önsanyargatásból, távoli szenthelyek 
látogatásából, hosszú böjtből stb. állott, ma azon
ban csak ima, alamizsna, böjt szokott lenni. 

Vezénylet, egységesen szervezett, egyenruházott, 
felszerelj és fegyelmezett csapatoknak az élére állí
tott vezetőség, mely ezeknek egyenlő elvek szerint 
való kiképzésére s a (hadi) terveknek a csapatok 
általi hatásos keresztülvitelére van hivatva. A v. 
feladata az alája rendelt s erre képesített csapatokat 
a taktika szabályai szerint akként vezetni, hogy 
ezek akár hasonló szerves testté alakult csapatoknak 
(ellenfél), akár szervetlen, de fegyveres és nagyobb 
embercsoportoknak (bandák) fenyegető fellépésével, 
akár pedig az embernél is veszedelmesebb ellenség, 
az elemek romboló hatalmával szemben a kellő vé-
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delmet tudják nyújtani, pusztulást czélzó káros 
hatást megszüntetni képesek legyenek s az ellensé
ges beavatkozást hatálytalanná tegyék. A v. tehát 
lényegesen különbözik az adminisztrálástól, mely 
utóbbinak inkább csak a csapatok fentartása s a 
szükségesekkel való ellátása, szóval a nyugalmi 
állapotban képzelt szervezett testület táplálása, ápo
lása és időnkénti kiegészítése teszi feladatát. A v. 
nem egyszerű igazgatás, mely kényelmesen intéz
kedhetik, s a mit ma nem végez el azt holnapra 
hagyhatja: hanem az ellenséggel szemközt álló, 
működő csapatnak — a győzelem, mint végezel köz
vetlen megvalósítójának — az irányitója. S mint 
ilyennek a legapróbb részletekbe menő tájékozott
sággal kell birnia, ismernie kell a terepet, mint a 
működés terét, a rendelkezésre álló erőt, illetve a 
csapatok számát, minőségét és fegyvereinek a hatá
sát s végre ismernie kell az ellenséget, rajta levén, 
hogy a terep előnyeit az alárendeltek legutolsó em
bere is kihasználja. Ezért a v. a helyzet gyors 
áttekintése után, czéltudatos terv szerint kezdi meg 
actióját, melyet a momentán beálló változáshoz ké
pest még gyorsabb elhatározással módosítania kell. 
Hogy pedig e módosítás végrehajtható és általában, 
hogy a taktikai egységek sorakoztathatok s a csa
patok minden actióba lépte előtt a taktikai fejlődés 
befejezhető legyen: e czélból minden v. a követke
zőkép van szervezve. A nagy tömeg, a csapatok 
összesége kap egy fővezénylőt, a kinek, hogy az 
egységes akarat érvényesülhessen, mindenki alá van 
rendelve. Azután, hogy a nagyobb csapatok is alkal
masakká váljanak a vezetésre, fokozatosan kisebb 
csapatrészekre osztatik fel a tömeg. Minden csapat
résznek megvan a maga vezénylője s a kisebb 
csapaté a nagyobb csapat vezénylőjének s mind
annyian együtt a fővezénylőnek a parancsait köve
tik. A parancsok pontos közvetítését a segédtisztek 
végzik el. Ha egy magasb rangú akadályozva van 
a vezényletben, akkor nyomban a legközelebbi ki
sebb rangú lép a helyébe, illetőleg az előbbinek mű
ködési szakkörébe. A helyettesítés tehát, ellentétben 
az adminisztrácziónál talált beosztással, a hol a 
főnök távollétében más nem intézkedhetik, a vezény
letnél a legmesszebb menő fokig meg van állapítva. 
Hogy a vezénylők külsőleg is megkülönböztethetők 
legyenek, meghatározott rangjelzéssel bírnak, mely
hez alapul nem a szakmakör, nem a működési szak
minőség, hanem a működés terjedelme, a feladat 
nagysága szolgál. Több emberrel többet lehet ke
resztül vinni; több ember működéséhez nagyobb 
átnézet kell; a nagyobb csapat vezénylője tehát ma
gasabb ranggal és megkülönböztethető rangjelzés
sel is bir. 

Vezényszó, a vezénylő parancsszó katonai tény
kedéseknél, tornagyakorlatoknál. 

Vezér, hadi főnök, törzsfőnök; a honfoglaló ma
gyarok törzseinek fejét (hét v.) és általában magát az 
egész magyarság főnökét, fejedelmét is igy nevezték. 

Vezérárok, elzátonyosodott folyó (pl. a Duna sok 
része) medrében kikotrott árok a mederkiképződés 
elősegítésére. 

Vezérczikk, 1. czikk. 
Vezérek kora, a magyar történelem azon időszaka, 

mely Árpádnak vezérré, fejedelemmé választásától a 
királyság megalapításáig tart. Árpádot (f 907.) Zol
tán (964—47.), ezt Taksony (947—72.), ezt Géza 
(972—97.) követte. Ennek utóda Vajk, a keresztség
ben István nevet nyert s az 1000-dik évben felvévén 
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a királyi czimet, berekesztette a v. k.-át. (Az egyes 
vezéreket 1. külön.) Szabó Károly: A m. vezérek 
kora (Bpest, 1869.). 

Vezérfonal, oly kézikönyvek czime, melyek 
vmely tudományág rendszerét rövid áttekintésben 
adják elő; a kifejezés azon a gör. mondán alapul, 
hogy Theseust Ariadné fonala vezette ki a labyrin-
thusból. 

Vezérkagyló, olyan csiga-kövületek, melyek sze
rint valamely geológiai képletet meg lehet határozni. 

Vezérkar v. t á b o r k a r , állandó katonai testület, 
melynek hivatása a hadviselésre vonatkozó munká
latokat vezetni és végrehajtani, béke és háború ide
jén a magasabb parancsnokokat a hadműveleti, 
katonai és kat.-közigazgatási teendőkben támo
gatni, s általában a véderő harczképességének fentar-
tását biztosítani. Szervezete az egyes államokban 
különböző, ámbár hivatása mindenütt körülbelül 
ugyanaz. Nálunk a v. alkatelemei: 1) a v.-i t e s t ü 
le t , első oszt. századosi s ennél magasabb rangú 
tisztekből; 2) b e o s z t o t t t i s z t e k , kik gyakor
lati kiképzés czéljából osztatnak be; 3) vezé-
n y e l t t i s z t e k b ő l ; e z e k o l y t i s z t e k b ő l vétetnek, kik 
legalább 3 évig mint csapattisztek jó szolgálatot 
tettek s megfelelő tudományos képzettségökről tanú
ságot tettek; a v. élén a v. főnöke (1. e.) áll. 

Vezérkar főnöke, a vezérkar élén álló magasabb 
rendfokozatú tábornok, az összes fegyveres erő 
vezérkari főnöke s személyét illetőleg közvetlenül 
ő felsége parancsai alatt áll. A v.-on kivül alája ren-
delvék bizonyos ügyekben a katonai földrajzi inté
zet, az utász-, a vasút- és táviró-ezredek, a hadi 
iskola és utász-hadapród iskola, a hadi levéltár; a 
vezérkar mostani főnöke Beck Frigyes (1. e.). 

Vezérkari főnök, az a (békében törzstiszt, hábo
rúban tábornok v. törzstiszt) főtiszt, a ki a hadosz
tálytól kezdve minden magasabb parancsnokságnál 
a vezérkari teendőket végezi. Mellette a vezérkar 
szolgálati állományába tartozó több tiszt működik, 
kik együttvéve teszik az illető parancsnokság »v. 
osz tá iy«-á t . 

Vezérkari osztály, 1. vezérkari főnök. 
Vezérkari tiszt, 1. vezérkar. 
Vezérőrnagy, a tábornoki karhoz tartozó (V. díj

osztály) katonatiszt; dandár, esetleg hadosztály 
parancsnoka. 

Vezérszó, lexikonszerű művekben azok a fősza-
vak, melyeket az egyes czikkek magyaráznak. 
Vezérürü, kolompos ürü, mely a juhnyáj előtt 

megy s azt a juhász v. kutyája terelgetése szerint 
vezeti. 

Vezeték, coulisse, vmely ide-oda mozgó géprész 
vezetésére szolgáló berendezés, rendesen rovátka. 

Vezetékló, nyerges paripa, melyet a lovász ura 
számára magával visz. 

Vezetéknév, nemzetségi v. családnevek, 1. név. 
Vezető, természettanban az a test, mely elektro

mosság-, hő- v. hanghullámot vezet; ezen képessége 
szerint van: jó és rossz v. és nem vezető. 
Vezető, a mennyiségtanban, az a vonal, melynek 

mentén vmely más vonal bizonyos törvény szerint 
mozog; a vezetett vonal az alkotó. 

Vezető eb, bármely fajta kutya, ha arra van 
idomítva, hogy kizárólag a szarvas- v. sertevad 
nyomát kövesse s a nyomot semmi áron el ne hagyja. 

Vezír (arab), keleten különböző magas állású 
államhivatalnokok, kül. az első miniszter neve. 
N a g y v e z i r , a török miniszterelnök; régebben a há

borúban épúgy mint békében teljhatalmú helyette
sitője volt az alattvalókkal közvetlenül sohasem 
érintkező szultánnak. 

Vi (lat.), erővel, erőszakkal; vminél fogva; vi áb-
solutionis, feloldozás erejénél fogva; vi adjudicatio-
nis, odaítélés alapján; vi cessionis, átengedés foly
tán; vi muneris, hivatalból; vi praesidii, az elnöki 
jognál fogva. 

Via(lat-), út, útirány; leveleken stb. azt jelenti, hogy 
vmely helyen át, pl. via Bécs = Bécsen át. Viafacti,. 
önhatalmúlag; via gratiae, kegyelem utján. 

Via Appia (lat.), 1. appiai ut. 
Via crucis (lat.), út a kereszthez, a katholikusoknál 

a Kalvaria-képek előtti ünnepélyes körmenet. 
Viadana (tkép G r o s s i ) La jos , olasz zeneszerző, 

szül. 1564. Viadanaban Mantua mellett, később kar
mester; f 1645. Gualtieriben. A hangszer- (orgona) 
kísérettel való egyházi zene megalapítója, számos 
misét, vecsernyét stb. szerzett. 

Viador, a rómaiaknál nyilvános bajvívó (gladiátor); 
ma az athletikai egyletek által osztogatott, a »baj-
nok«-nál (1. e.) csekélyebb czim. 

Viadra, folyadékmérték Rómában = 12.74—12'8l 1.. 
Viaduct (lat.), utvezeték, völgyáthidalás. 
Viamala, a Rajnának zord sziklavölgye Graubün-

den svajczi kantonban Tomleschg és Schams közt,, 
rajta megy át a Chur-Splügeni ut, mely a Trou perdu-
vel van összekötve. 7 m. széles, a folyón 3 híd. 

Viardot-Garcia (-dó-gárszia) P a u l a , franczia éne
kesnő, szül. 1821. jul. 18. Parisban, Malibran (1. e.) 
nővére, 1840. V i a r d o t Lajos (szül. 1800. Dijonban; 
t 1883.) író neje, 1830 óta bejárta Európát, 1862. 
visszavonult a színpadról, 1871 óta mint énektani-
tónő él Parisban. Zeneszerzeményei is vannak. 

Viárok, futó árok (1. e.). 
Viasz, zsirnemü anyag, mely a többi zsiradéktól 

eltérően káliluggal kezelve nem szolgáltat glyce-
rint. A méhv. azon szilárd anyag, melyből a méh 
sejtjeit készíti; mint lépet a kasból kimetszik, a méz 
eltávolítása után összevagdalva vizzel főzik, igy 
nyerik a n y e r s v. s á r g a v.-t; ezt vékony lappá 
hengerítik, napfényen való tartás által fehérítik 
(szűzviasz). Fajsúlya 0.96—0.97, 62°-nál forr, aether-
ben és forró alkoholban részben oldódik; ceroton, 
palmitinsavas myricylaether és cerotin az alkotó 
részei. A legtöbb v.-t szolgáltatják Északamerika, 
Kis-Azsia, Afrika, Ausztrália, Románia, Lengyel-, 
Török-, Görög- és Magyarország, nálunk a v.-keres-
kedés főbb helyei Vág-Ujhely, Rozsnyó, Nagy-Szeben, 
Brassó. Gyertya, kenőcs, flastrom, viaszvirág készí
tésére, csomózásra, padló-beeresztésre használják. 
Hamisítják faggyúval, gyantával, keményítővel, liszt
tel, sóval, sőt sárga földdel is. Van n ö v é n y v.. 
(1. e.), h e g y ív., 1. ozokerit. 

Viaszfestés (enkaustika, beégetés), az a neme a 
festészetnek, melynél a festékek kötőszeréül egy fajta 
viaszt használnak, mely gyenge hőnél megolvasztva 
a festésnek különös tartósságot kölcsönöz. Az ókor
ban falfestésnél alkalmazták. 
Viaszgyertya, fehér v. sárga viaszból öntött gyer

tya, főleg csak templomokban használják. 
Viaszospapir, megolvasztott viaszszal v. cefe-

sinnel beavatott papir, légmentes elzárásra, kenőcs
becsomagolásra stb. használják; ujabban a hólyag -
papir mindinkább kiszorítja. 

Viaszostafota, viaszkenczével beitatott vászon 
v. tafota, rheumás v. köszvényes testrész beburkolá-
sára, fürdősapka-készitésre stb. használják. 
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Viaszosvászon, olajkenczével itatott vászon, gyak
ran színesre festve, hajlítható, át nem látszó taka
róul csomagolásra, bőrhelyettesitésre használják; 
v. p a p i r , lenolajkenczének és koromnak v. asphalt-
nak keverésével bevont csomagolópapír. 

Viaticum (lat.), utazási költség; a kath. egyházban 
a haldoklónak nyújtott oltári szentség. 

Viator (lat.), utas, vándor; hirnök. 
Viborg, dán kerület, ter. 3034 km2, 94.000 lak. 

Főhelye V. a v.-i tó m., 7600 lak. Püspökség, székes
egyház, kikötő. Itt választották egykor a jütlandi 
és dán uralkodókat. 

Vibratio (lat.), rezgés (1. e.). 
Vibrio (lat), a hasadó gombák egyik alakja. 
Vicarius (lat.), helyettes, helynök, helytartó; 

a p o s t o l i v., 1. apostoli helyettes. 
Viccz (ang. wit; ném. Witz), élez (1. e.). 
Vice- (lat.), összetételekben : al-, másod-. 
Vicém pro vice (lat.), kölcsönt kölcsönért, szeget 

szeggel. V. p. v. vicinel (szeget szeggel szomszéd), 
irták 1657. a lengyelek, kik II. Rákóczy György tá
madását megtorlandók hazánkba betörtek s több é.-k, 
vármegyét kegyetlenül elpusztítottak, a felégetett 
falvak templomainak puszta falaira. 

Vicenza (-csendza), olasz tartomány (Venetia), ter. 
2263 km2, 403.000 lak. Főhelye V., a Retrone és 
Bacchiglione egyesülésénél, 35.000 lak. Püspökség, 
székesegyház, múzeum, tud. és művészeti akadé
mia; élénk ipar és kereskedelem. 

Vice versa (lat.), megfordítva, viszont (is), a köl
csönösséget jelölő kifejezés. 

Vichodna, község Liptó m., 1894 lak. 
Vichy (visi), város Allier franczia departementben 

-az Allier m., 10.000 lak. Európa egyik legelőkelőbb és 
leglátogatottabb fürdőhelye szénsavas és szénsavas-
nátron tartalmú meleg gyógyforrásokkal (12 — 45° C) . 
A rómaiaknál V icus c a l i d u s . 

Vicksburg, város Mississippi államban (Egy.-Áll.) 
a Mississippi m., 14.000 lak. 1863. jul. 4. Grant tá
bornok csak 47 napi ostrom után tudta elfoglalni. 

Vico J á n o s B a t t i s t a , olasz bölcsész, szül. 1668. 
Nápolyban, f u. o. 1744. jan. 21., mint tanár és his-
toriograph. A történet-bölcsészét megalapítója. 

Vicogna-gyapju (konya-), a Peru, Chile és Mexico 
hegyein élő lámateve finom selyemnemü, fénylő vö
röses barnaszinü és csaknem fémfényü gyapja. 
Régebben a legfinomabb és legszebb szövetet készí
tették belőle, ujabban nyúlszőrrel v. gyapjú és gya
potkeverékkel helyettesítik. 

Vicomte (francz., vikónt), ang. v i s c o u n t (vej-
kaunt), a lat. vice comes = algróf, a bárói és grófi 
rang közt álló nemesi czim. 

Vicsáp-Apáti, község Nyitra m., 1127 lak. 
Victima (lat.), áldozat; áldozati barom; v.-rius, 

áldozó szolga. 
Victor, latin név, győző, Jupiter mellékneve; mint 

keresztnév: Győző. 
Victoria, 1) győzelem, diadal; — 2) (a görög Nike), 

a rómaiaknál a győzelem istennője. 
Victoria, angol királynő, 1. Viktória. 
Victoria, növény a nymphaceák rendjéből. A v. 

regia, az Amazonon és mellékfolyóin, kerek levelé
nek átmérője 1'5 —2 m., virága nagy; külön növény
házakban tenyésztik. 

Victoria (azelőtt Port Philipp), 1) brit-ausztráliai 
gyarmat, ter. 922.078 km2, 1,140.405 lak. Hegyes, 
é.-ny. lapály, folyója a Murray és Yarra-Yarra. Igen 
termékeny, földmivelés, ipar, kereskedelem. Egye

tem (Melbourne), bányászati iskolák. Főhelye Mel
bourne. — 2) Hongkong brit-khinai sziget fővárosa, 
102.000 lak. Élénk kereskedelem. — 3) Espiritu 
Santo brasiliai állam fővárosa az Atlanti oczeán m., 
1000 lak. Átellenében Villa álba, Nossa Senhora da 
Penha klastrommal. 

Victoria-föld, az arktikus Észak-Amerika szigete, 
5838. fedezték fel. 
Victoria Nyanza v. Ukereve, nagy tó Kelet-Afriká

ban a Nilus forrástava, medenczéjeszivalaku, szige
tek környezik, partjai a déli és ék.-i részt kivéve mere
dekek. Legdélibb részében a U. sziget. A Napóleon 
öblön át lép ki a Nilus a tóból, mely előtt Wouma, 
Usiri szigetek fekszenek. Bele folyik a Katonga, 
Ruesi (Kivale), Katera (Kisangule), ter. 7500 km2. 

Victoriasárga, cresolbol salétromsav által nyert 
dinitrocresol, v i c t o r i a o r a n g e , trinitrocresolsavas 
ammóniák. 

Victoria-vizesés (Mosi-va-Tunia = füstölgő viz), 
a Zambezi zuhataga, mely utazók állítása szerint a 
Niagara zuhatagnál sokkal nagyszerűbb, szélessége 
1808 m., mélysége 119 m. Livingstone 1885-ben 
fedezte fel. 

Victoriazöld, a norinbergi zöldhöz (1. e.) hasonló 
festék, kárpit- és függönyfestésre, viz- és olajfestékül 
használják. 

Victualia (lat.), élelmiszerek, táplálék. 
Viczinális (lat.), szomszédos, a községet illető; 

v. ut , községi közi. közút; v. v a s ú t , mellékvasut. 
Viczispán, 1. alispán. 
Viczlipuczli, a régi mexikóiaknál a háború istene, 

óriási alakban, arany álarczczal, derékben arany 
kígyóval övezve szokták ábrázolni. Ma a szót tréfá
san ijesztő helyett szokták használni. 

Vid, bácsi ispán, a Gutkeled nemzetségből, a króni
kák szerint Salamon királynak bizalmas embere és 
tanácsadója, ki befolyásával szította a királyi család 
viszálykodásait. 1072. Nándor-Fehérvár alatt ő volt 
oka a király és rokonai Géza, László és Lambert her-
czegek meghasonlásának és Salamon 1074. febr. 26. 
az ő tanácsára ütközött meg Mogyoródnál a hercze-
gekkel. A csatában V. elesett; László herczeg temet-
teté el. 

Vida József , költő, szül. 1833. Körmenden, 1863. 
az egri lyceum, utóbb a kassai jogakadémia tanára, 
t 1876. jun. 20. Sikerrel művelte a humoros dalt. 

V i d a l P e i r e , franczia troubadour, a XII. szd kö
zepe táján szül. Toulouseban, egész élete vándorlás
ból állt, 1198. hazánkba is ellátogatott, hol Imre 
király udvarának vendége volt. Egy fenmaradt dalá
ban magasztalóan szól a magyar királyról, ki kegye
sen fogadta és gazdagon megjutalmazta. Halála évét 
1208 és 1210 közé teszik. L. Sebestyén Gyula, Ada
lékok a középkori énekmondók történetéhez. 
Vida-táncz, Vitustáncz, chorea Sti Vili, idegbeteg

ség, mely rendszerint az arcz rángatódzásával 
kezdődik, később a végtagok is rángatódznak, a 
beszélés és nyelés nehezedett, alvásközben a rángá-
sok szünetelnek. Leggyakoribb a 10—15 éves kor
ban, vérszegénységnél, gyengeségnél, kedélyi felindu
lások után, agybántalmaknál, állítólag utánzás foly
tán is. Tartama: 6—10 hét. Kezelés: erősítő szerek 
(vaskészitmények), hideg bedörzsölések, villamosság. 
A nagy Vida - t áncz , chorea tnagna,rohamokban lép 
fel, nagyon bonyolult izomtevékenységgel: tánczolás, 
mászás, forgómozgás, a gerinczoszlopmeggörbitése; 
gyakran összefügg eskórral, méhszenvvcl stb. Keze
lés: arzén, bromkálium. 
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Viddin, város Bulgáriában a Duna m., 10.000 lak. 
Elénk kereskedelem. Vára 1879. leromboltatott, 1885 
óta újra építik. 

Vide (lat.), lásd (utalásoknál). 
Videant consules, ne quid res publica detrimentt 

capiat (lat.), vigyázzanak a consulok, hogy a köz
társaság kárt ne szenvedjen, azon formula, melylyel 
a római consulokra a dictatori hatalmat ruházták. 

Vidékiesség, provincializmus, 1. tájszó. 
Vidéky J á n o s , iró és tanár, szül. 1827. jan. 17. 

Pesten; itt végezte tanulmányait s már 19 éves korá
ban egy zeneműve jelent meg; de hajlamai a festé
szethez vonzották. A szabadságharczban tisztviselő 
és honvéd; 1852. Velenczében és Werner Károly 
hires aquarellfestőnél tanult, később műtermet nyi
tott, 1863. Rómába költözött át, bejárta Olasz- és 
Görögországot s számos képet festett, 1866. haza
tért s az esztergomi képezdén, később a bpesti VIII. 
ker. reáliskolán lett tanár. Itt élénk tevékenységet 
fejtett ki az ipari rajzoktatás fejlesztése körül, 1879. 
átvette az ipar-rajziskolák vezetését, 1880. szervezte 
az első edényfestészeti iskolát, azután a női rajz
iskolát. Számos értekezést és nagy szakmunkát irt. 
A főbbek: Módszeres szabadkézi rajzminták (1884.), 
Módszeres rajzoktatás. 1878. a műegyetemen magán
tanár; az ő kezdeményezésére épült a fővárosi ipar
rajziskola palotája. Már 1848/49 készített több poli-
kai képet (rézmetszet), melyek a nemz. múzeumban 
őriztetnek. Festményei nagyobbrészt külföldön (A 
keresztes vitéz, A sólymos apród, A védnő, A kivég
zettnek anyja stb.) és gr. Berchtold Richárd nagy-
oroszii kastélyában vannak. 

Vidényi, Vitkovics Mihály (1. e.) írói álneve. 
Vidi (lat. = láttam), a láttamozás latin jele; innen 

v.-málni, láttomozni. 
Vidombák, község Brassó m., 1448 lak. Érdekes 

régi templomát hatalmas várkastély övezi 
Vidor Pá l , színész, énekes és szinműiró, családi 

nevén bodogi Kajtár Pál, szül. 1846. nov. 17. Kalon-
dán Nógrád m., iskoláit elvégezvén, papi pályára ké
szült, de 1864. színpadra lépett. 6 évet Debreczenben 
töltött s Kolozsvárról lépett 1878. a népszínház köte
lékébe, melynek első rendű énekese. Kedvencz alakí
tásai a naturbursok. Maga is irt több népszínművet, 
(Vörös sapka, Ingyenélők, Apja lánya, Száraz malom, 
Kassai deák operett, Szökjünk), melyek közül több 
nagy sikert aratott. 

Vidra, lutra, ragadozó a menyétfélék (mustelida) 
családjából. A k ö z ö n s é g e s v., I. vulgáris, 80 cm. 
h., Európa, Észak-Ázsia folyamai partján; ujjai kö
zött uszóhártyával. Halakkal, rákokkal, baromfival 
táplálkozik, vadászatra is betanítják. Húsa ehető 
(böjti eledel), prémje szép, szőrét ecsetekhez hasz
nálják. — Nálunk főleg a felvidéken él. A k i s v., 
n y e r ez, mustela lutreola, folyók partján, nálunk a 
Garam és Maros mentén fordul elő. 

Vidra-eb, 1. kutya. 
Vielicska (vjelicska), város Ny ug.- Galicziában 6000 

lak. Hires sóbánya, mely ritkitja párját, 4000 m. 
hosszú, 1200 m. széles, 257 m. mély, közvetlenül a 
város alatt fekszik; állítólag 1233. egy pásztor 
fedezte fel. 

Viella, a mélyhegedű (viola) középkori neve. 
Vienne (vjén), a Loirenak a Mont Audouzeban 

eredő mellékfolyója. Tőle nyerte nevét két franczia 
depart. : 1) V., ter. 6970 km3, 343,000 lak. Fővá
ros Poitiers ; — 2) Haute-V., ter. 5517 kma, 364,000 
lak. Főhelye Limoges; — 3) város Isére franczia de-

partementben a Rhone m. 26 000 lak. Gép-, papír-, 
posztó-gyárak. Az ó-korban Vienna, 1311. közzsinat. 

Vieprcs, a Visztula jobboldali mellékvize Orosz-
Lengyelországban, 234 km. hosszú, Ivangorod vára. 
közelében torkol a Visztulába. 

Vierlande, termékeny vidék az Élbe mentén, Ham
burg területéhez tartozik, nagy gyümölcs- és hüve
lyes-vetemény termelés. 

Viersen, város Düsseldorf porosz kormánykerület
ben 22.000 lak. Élénk ipar (gyapot- és selyemáruk, 
szalagok). 

Vierwaldstatti tó, Svájczban Uri, Schwyz, Unter-
walden és Luzern kantonok közt, feloszlik luzerni, 
küsnachti, weggisi, alpnachi, buochsi és uri részekre. 
Gyönyörű partvidékét (a Rigi és Pilátus csúcsokkal) 
sokan látogatják. Ter. 113 km2, néhol 146 m. mély. 
A Reusz folyó szeli át, belé folyik a Sarner és Enga-
dini Ach, a Murtta és több kisebb folyó. Gőzhajók 
közlekednek rajta. 

Vierzenheiligen, búcsújáró hely Felső-Frankonia 
bajor kormánykerületben. 
Vietoris M i k l ó s , orsz. képv., szül. 1850. Jogot, 

hallgatott, később a vágujhelyi takarékpénztár ve
zérigazgatója, 1887 óta orsz. képviselő. 

Vieux Saxe (francz., vjő száksz), »régi szász« 
meisseni porczellán a XVIII. szdból. 

Vieuxtemps(vjőtán)Henrik, hegedűművész, szül. 
1820. febr. 20. Verviersben (Belgium), Beriot és Sech-
ter tanítványa, ismételve művészi körutat tett, 1866 
óta Parisban élt; f 1881. jun. 6. Algériában. Egyike 
a legjelesebb művészeknek, a zeneszerzés terén is-
kiváló (5 hegedühangverseny, vonós négyes stb.). 

View (ang., vjú), kilátás, vélemény. 
Vif (francz., lat. v ivus ) , élénk, eleven. 
Vigadó, r e d o u t e , nyilvános mulató helyiség táncz-

vigalmak, hangversenyek stb. megtartására. 
Vigalois, a középkori mondákban Artus asztal

körének egyik lovagja. 
Vigályos, az átritkitott fiatal erdő, melyben a ke

véssé fejlődött fát kivágják azért, hogy az erőseb
beknek tér jusson a fejlődésre. 

Viganó, női hosszú felső ruha, melynek dereka és 
alja egy részben van kiszabva és varrva. 
Vigarda, vigadó (1. e.). 
Vigécz (a ném. Wie geht's-ből), a kereskedő ügy

nökök, utazók tréfás elnevezése. 
Víg eposz, a komoly eposz fonákja, lehet paródia, 

v. travestia (1. ezeket). 
Viger (zsé), franczia politikus, szül. 1842-ben, 

1885. a franczia kamara tagja, 1893. január a Ribot-
kabinetben földmivelési miniszter. 

Vigilambulismus, az öntudat azon abnormis álla
pota, midőn az »én« megkétszereződik, s egy régi 
normális »én« és egy uj beteges »én« váltakozva, 
töltik ki az egyént. 

Vigilant (spany., vichi-), rendőr. 
Vigilantibus leges sünt seriptae (lat.), az őrkö-

dőknek vannak a törvények írva, azaz ébereknek 
kell lennünk, hogy jogainkat megvédjük. 
Vigiliák (lat.), éjjeli őrködés a rómaiaknál táboro

zás idején; a kath. egyházban istentisztelet vftely 
ünnep előestéjén. V i g i l á l n i , figyelmesen őrködni. 

Vigilius, pápa, 536 ban, ill. 540-től 555-ig uralko
dott; római Theodora császárné már 536. kijelölte a 
pápai székre, de csak 540. foglalta azt el. 

Vígjáték, comoedia, oly dráma, melyben egy ko
mikus cselekvény van előadva. Ha a komikum a sze
replő személyek jelleméből foly, jellemkomikum a 
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neve s a v. ez esetben j e l l e m - v . (Moliére legtöbb 
darabja); ha ellenben a helyzetek (csel, félreértés, 
személycsere, átöltözködés stb.) szülik, ugy helyzet
komikumnak s a darabot h e l y z e t - v. c s e l v i g j . -
nak nevezzük. Ilyenek irodalmunkban kül. Kisfaludy 
Károly v.-ai (Kérők, Csalódások, Leányőrző). Szokás 
megkülönböztetni még i d e a l i s z t i k u s v.-ot, mely 
képzelt v. mesés világban játszik (Szentivánéji álom. 
Vihar, Téli rege Shakespearetől, Csongor és Tünde 
Vörösmartytól, A csók Dóczitól stb.) és r e a l i s z 
t i k u s v.-ot, mely a való élet talaján mozog. A tör
t é n e t i v. távolabbi korból meríti tárgyát s történeti 
személyeket is szerepeltet (Utolsó szerelem Dóczitól), 
mig ellenlábasa, a m o d e r n v. egészen a mai korban 
él. Végre a felső bb v. magában foglalja mindazt, 
mi a jellemnek, az a l s ó v. pedig azt, mi a külső 
helyzetnek komikumán alapszik. Az alsó v.-kal hatá
ros műfaj a b o h ó z a t (1. e.). A v. elméletére vonat
kozólag 1. Névy László, A komédia elm. (Kisf.-Társ. 
Éviapja, Uj foly. VII. köt. s külön is), Dux Adolf, 
A komikum lélektana s a nevetés élettana (Kisf.-
Társ. Évi., Uj foly. X. köt.), Greguss A., Rendszeres 
Széptan, Bpest, 1888. 

Vigjáték-tárgy, vigj. Dobsa Lajostól (1891. a 
Karácsonyi-dijat nyerte). 

Vigna (ol., vinya), szőlővel beültetett terület, szőlő
hegy. 
Vignetta (francz. vignette, vinyett), apró diszit-

mények, képecskék a könyvek czimlapján, lapszélein 
stb., eredetileg szőlőkacsokból. Legelőször Veldener 
János németalföldi nyomdász alkalmazta »Fasciculus 
temporum* ez. művében (1476). 

Vignola (viny-), tképen G i a c o m o B a r o z z i o , 
olasz építész, szül. 1507. Vignolában, 111. Gyula alatt 
pápai építész Rómában és Michelangelo halála után 
a Péter-templom építésze; f 1573. Főműve : Capra-
rola kastély Viterbo mellett. A szakirodalom terén is 
működött. 

Vigny (vinyi) Alfréd de, gróf, franczia költő, szül. 
1799. márcz. 21. Lochesben (Touraine), 1814—28. 
katona, 1845. az akadémia tagja; t 1863. szept. 18 
Költeményeken kivül drámát,regényt stb. irt. 

Vigo, megerősített város Pontevedra spanyol tar
tományban a v.-i öböl m., 14.000 lak. Kikötő, élénk 
kereskedelem, halászat. 

Vigogne (francz., vigony), eredetileg vicunna-szőr, 
most fésűgyapjuból v. gyapotból készített harisnya
fonal. 

Vigor (lat.), életerő; v i g o r o s u s , erőteljes. 
Vigvam, az indiánok sátrainak neve. 
Vigyázatlanság, 1. gondatlanság. 
Vigyázó Laczi, a >Borsszem Jankó* ez. élczlapnak 

egy stereotyp alakja. 
Vihar, szélvész, nagyobb, nem kozmikus eredetű 

szél, mely főleg a mérsékelt övben gyakori. 
Viharmadár, v é s z m a d á r , procellaria, madár

család az úszók (natatores) rendjéből. A v iha r 
fecske, h a j s z a , Sz t . P é t e r m a d a r a , ihalassi-
droma pelagica, 14 cm. h., az Atlanti oczeánon, erős 
vihar alkalmával megjelenik a hajókon. Állítólag 
Erdélyben és a Balatonon is észlelték. 

Viharos, Gerő Ödön (1. e.) irói álneve. 
Viheder, mint tájszó: vihar. Jókai M. (»Fekete 

gyémántok«)mintbányászati műszót »böses Wetter* 
ért. használja. 

Vihnye-Teszerény, község Bars m. 1150 lak. 
Vihnye fürdő 310 m. m. szűk völgyben fekszik, szép 
parkkal; csinos fürdőházak és számos más épület; 

a régi forrás 38.3°, a Zsigmondy által fúrt artézi kut 
vize 36.6° vasas hévviz. Van gépgyár is. 

Vihorlát-Gutin-Lápos h e g y l á n c z , az é.-k. Kár
pátoknak belső vonulata s mint azok a keleti Kárpá
tokban, ez a Hargitában folytatódik és ér véget. A 
határlánczolat felgyürődése után é.-ny.-d.k. hasadás 
mentén tódultak fel a hegyláncz trachytjai, s a 
homokkő hsg d. felén összefüggő szegélyfalat képez
tek, mig ezt a köztük levő hosszvölgyben felduzzasz
tott vizek áttörve több helyen szét nem szakították. 
Ily áttöréseket az Ung, Latorcza, Borsava és Tisza 
folyók tettek. A hegyi, a Latorcza völgyénél kezdődik, 
a Vihorlat h. s a Lápos hsg-hez csatlakozó Czib-
les-Kelemen hsgekkel a Hargita-vonulatban folyta
tódik. Nagyrészt a folyók harántvölgyei szerint 
a következő csoportokra oszlik: 1) Vihorlat hsg, 
2) Polyána-Szinyák, 3) Borló Gyik, 4) Nagy-Szőlősi 
(és Beregszászi hsg), 5) Avas hsg, 6) Kőhát, 
7) Gutin hsg, 8) Lápos hsg. 

Vihorlat hegység, azon nagy trachyt vonuiatnak 
legészakibb tagja, mely a Gutin-Lápos hsgeken át a 
Hargitában ér véget. A Laborcza,Cziroka, Ublya és 
Ung völgyei közé esik. É. felé a K. Beszkédek hsgre 
támaszkodik, ny. felé a nagy síkságra ereszkedik s 
tövében a Blata mocsár terül. A hsg szöget képez, 
melynek csúcsán a Szininszki kamen (= Szinnai kő) 
(1007 m. m.) emelkedik; a hosszabbik ny. szárny 
ny.-ról ék.-re vonul a Szinnai kőig, a főcsúcsa a ket
tős ormu Vihorlat (1074 és 1069 m. m.) egy vulkáni 
gyürüs hsg kiinduló pontja, melyet a Tresztja(954 m). 
Motrogon (1019 m), Halinka (870 m), Serzinszki-
kamen (1007 m.), Nerabec (1027 m.), Remete-Szkala, 
Fetkur képeznek alig engedve lefolyást a körülzárt 
kráterben lévő Beszkid tengerszemnek. E gyűrűtől 
a hsg letörpül s d.-k.-re húzódó szárnyán vezet át 
a Váraljai hágó, melyen túl a Tropisni hegyben 
1020 m. re emelkedik Az Ung áttörése szakította el 
a Poljána Szinyák hsgtől. Erdők fedik. 

Viká>-, 1) Céla, író, szül. 1859. Hetesen, Somogy m. 
Bölcsészeti tanulmányait befejezve, országgyűlési 
gyorsin , az egyetemen a gyorsirászat tanítója, 
1886 óta a Gyorsír, lapok szerkesztője, a bpesti m. 
gyorsiró-egylet m. elnöke, a Néprajzi társg titkára, 
az Élet folyóirat szerkesztője. 1889—90. tanulmány
utat tett Francziaországban. Élénk irodalmi tevé
kenységet fejt ki a gyorsirászat terén s számos mű
fordítása (Kalevala stb.) és költeménye, czikke, tanul
mánya stb. jelent meg. Önálló műve: Gáti István 
stenographiája kapcsolatban a modern stenographiá-
val; —2) I s t v á n , orsz. képv. szül. 1854 szept. 15. 
Pápán. Jogot végzett, 1879. ügyvéd Veszprémben, 
u. o. megyei tiszt, főügyész, 1892. orsz. képviselő. 

Vikartocz, község Szepes m., 1345 lak. 
Vikingek, igy nevezték magukat a normann ten

gerészek. 
Viktor, r ó m a i p á p á k : 1) I. S z e n t V., afrikai 

(193—202.), vértanúi halált halt, emléknapja július 
28. — 2) II. V., előbb Bernát eichstádti püspök, III. 
Henrik császár rokona, 1054. választatott pápává, 
t 1057. július 28. — 3) III. V., előbb Desiderius 
beneventoi herczeg, szül. 1027., montecassinoi apát, 
1059. bibornok, 1086. pápa, elődjének VII. Gergely
nek politikáját folytatta. IV. Henrik császár és III. 
Kelemen ellenpápa ellen, f 1087. szept. 16. — 4) 
IV. V., előbb Octavianus, a tusculumi grófok család
jából, 1138. bibornok, 1159. szept. 7. a bibornokok 
egy része III. Sándor ellenében pápává választotta. 
t 1164. ápril 20. Luccaban. 
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Viktor Amadeus, Szardínia királyai, 1) I. V. A., 
szül. 1666., 1720. szerezte meg Szardínia szigetét és 
vette fel a Szardínia királya c zimet, 1730. fia, Károly 
Emánuel javára leköszönt, de mikor vissza akarta 
a trónt foglalni, fia Montcarlier kastélyban fogva 
tartotta, hol f 1732.; — 2) II. V. A., az előbbinek 
unokája, szül. 1726., trónra lépett 1773., a franczia 
köztársasággal viselt szerencsétlen háborúban el
vesztette Nizzát és Szavoját, f 1796. 

Viktor Emánuel, Szardínia és Olaszország kirá 
lyai: 1) I. V. E., Szardínia királya, szül. 1759. jul. 
24., II. Viktor Amadeus 2. fia, trónralépte előtt 
Aosta herczege, 1802. jun. 4. követte fivérét; IV. Ká
roly Emánuelt a trónon, a franczia háborúkban angol 
védelem alatt Cagliariban élt, 1814. Nizzát és Sa-
voyát kapta, a bécsi congressuson Genuát, 1821. 
kényszerült a katonaság által proklamált és az 
1812. spanyol alkotmány mintájára készült alkot
mányra megesküdni, 1821. márcz. 23. lemondott; 
f 1824. jan. 10.; - 2) II. V. E., előbb Szardínia, 
később Olaszország (első) királya, az olasz egység 
egyik megalapítója, szül. 1820. márcz 14., Károly 
Albert szardíniái király fia; atyja a szerencsétlen 
osztrák háború után 1849. márcz. 23. lemondván, 
trónra lépett; miniszterével, Cavour gróffal előkészí
tette az egységes nemzeti államot, alkotmányosan 
uralkodott, a krimi háborúban a nyugati hatalmak
hoz csatlakozott; 1859 óta a különböző háborúkban 
és olasz nemzeti mozgalmakban folyton gyarapította 
országa területét, 1861. Olaszország királyává kiál
tatott ki, 1870. Rómát tette az egységes Olaszország 
fővárosává. 1842. vette nőül Adelheidot. Rajner főhg 
leányát, kitől 3 fia és 2 leánya született; f 1878. 
jan 9. Rómában, hol a Panteonban van eltemetve. 
Igen népszerű volt, »re galantuomo« (lovagias ki-
rUy) nak nevezték. Fia Umberto (1. e.). 

Viktória, 1) V. I. A l e x a n d r i n a , Angol-és Íror
szág királynője, India császárnője, szül. 1819. máj. 
24., az elhalt Kent herczeg, III. György király 4 fia, 
és szász-koburgi Luiza Viktória herczegnő (f 1861.), 
egyetlen gyermeke, 1837. jun. 20. követte gyermek
telen nagybátyját, IV. Vilmos királyt a trónon, 1838. 
jun. 28 megkoronázták, 1840. febr. 10. nőül ment 
Alber. (1. e.) szász-koburg-gothai herczeghez; kez
dettől lógva alkotmányosan uralkodott, szép példát 
adott az angol nemességnek nemes, erkölcsös csa
ládi életre, 1861. decz. 14. óta özvegy, 1877. jan. 1. 
Delhiben In Jia császárnőjévé proclamálták, több
nyire W.ndsorban, Osborneban v. Balmoral Castle-
ben (Skóczia) él; 1887. jun. 21. nagy fénynyel ülte 
meg uralkodásának 50 éves fordulóját. Több művet 
irt, melyek nagyobb részt férje emlékének szentelvék. 
9 gyermeke volt. Leánya: — 2) V i k t ó r i a , szül. 
1840. nov 21., 1858. jan. 25. Frigyes Vilmos, po
rosz herczeg, a későbbi III. Frigyes császár neje, 
1888. jun. 15 óta özvegy. — 3) V. mostani német 
császárné (1. Augusta 2.). 

Viktória-kereszt (V. cross), angol katonai érdem
rend, alapította Viktória királyné katonák és alan
tas tisztek számára; a szárazföldi katonák vörös, a 
tengerészek kék szalagon viselik; nyugdij jár vele. 
Világ, 1) összetartó, egynemű dolgok összfogla-

lata, pl. erkölcsi, tudományos, irói stb. v.; — 2) a 
föld és az azt lakó emberi nem; — 3) az érzéki, 
mulandó dolgok, ellentétben a szellemiekkel, örökké
valóval, ily ért. beszélünk »árnyékvilág<-ról; — 
4) tudományos ért. a létező dolgok összesége, 1. vi
lágegyetem. 

Világ Bencze, Kónyi János »Demokritus« czimű 
adomagyüjteményében (1785 — 86.) szereplő komi
kus alak, vaskos adomák hőse. 

Világbíró, nem annyit tesz, mint a ki a világot 
bírja, hanem a ki uralkodik felette, rendelkezik vele. 
(V. ö. Szegény ember szándékát boldog isten birja.) 
Világegyetem, universum, az összes égitestek, 

tehát a legszélesebb ért. vettvilág mindensége, melyet 
mint örök törvények által rendezett egészet v i l á g 
r e n d s z e r n e k (kosmos) nevezünk. 

Világfája, az északi germán népek mythologiájá-
ban előforduló Ygdrasill (1. e.) mintájára alkalmazza 
Arany J. a »Buda haláláéban a v. képzetét. 
Világfájdalom, 1. pessimismus. 
Világfi, a világban jártas, elegáns fellépésű, sima 

modorú férfi. 
Világforgalom, nemzetközi forgalom v. kereske

delem a különböző országok és népek be-, ki- és át
viteli kereskedelmének, kereskedelmi viszonylatainak 
összege. A v. mint a termelés és fogyasztás közti 
kapocs az egyes országok termelő képességét, vmint 
fogyasztó erejét, szükségleteit, minőségét és mérvét 
juttatja kifejezésre és a közlekedési eszközökben be
állott haladás folytán óriási módon növekedett. Mig 
1830. a v. összforgalmának évi értéke alig tett 3]/i 
milliárd frtot, most majdnem 35 milliárdra rug; a mi 
pedig az osztr.-magy. monarchiának a v.-ban való 
részvételét illeti, ez 1830. 160 millió frt, most pedig 
1300 milliónál több; mig 1830-ban a v. fejenként 
6 frt 50 kr. jutott, most majdnem 40 frt. A v. terén 
az első helyet Nagy-Britannia foglalja el, melyre az 
összes forgalomnak mintegy 20°/o-a jut; azután kö
vetkeznek az é.-am. Egy.-Államok és Francziaország 
a forgalom 10—10°/o-ával,^ Németalföld mintegy 
6Va°/o, Britt-Keletindia 5°/0, az osztrák-magyar mon
archia 4%, Belgium és európai Oroszország 3— 
3°/0-kal stb. A bevitel állandóan meghaladja a kivi
telt és pedig mintegy 2 milliárd forinttal, minek oka, 
hogy a behozatali áru értéke, melyet a .szállítási 
költség és a vállalkozó nyereség százaléka is emel, 
rendesen magasabb, azon kívül pedig a vám alá eső 
behozatali czikkekre több figyelmet fordítanak a fel
jegyzés körül. A v.-ban legnagyobb szerepet viszik a 
nyersanyagok közül a pamut, gabonanemüek (kül. 
búza és búzaliszt), gyapjú, fa, nyers vas, kőszén és 
nyers bőrök; a gyártmányok és félgyártmányok kö
zül: a gyapotáruk, vas- és aczéláruk, gyapjuáruk, 
czukor, húsfélék, pamutfonal, selyemáruk és gépek. 
A v. főbb utvonalait 1. Világforgalom térképünket. 

Világi dal, szemben a vallásos költészettel (1. e.) 
oly lyrai költemény, mely az emberi életből, a sziv 
világából meríti tárgyát s azon érzések szerint, 
melyeknek kifejezést ad, lehet szerelmi, hazafias, 
politikai, társas, természeti stb. dal. 
Világi manír, igy nevezik régibb íróink a bon tont, 

a nagyvilági divatot. 
Világi papok, a róm. kath. egyházban azok, kik 

nem tagjai vmely szerzetes rendnek, hanem vmely 
egyházmegye czimére (ad titulum diocceseos) szen
teltettek fel s annak szolgálatában vannak alkal 
mázva. t 
Világirodalom, 1. irodalom. 
Világítás, világító sugarakat terjesztő fényforrás 

előállítása mesterséges utón ; a czélt 1) megfelelő 
anyagok e l é g e t é s e á l t a l érik el, midőn a láng
ban lévő szénrészecskék izzása folytán keletkeznek 
a világító sugarak, ide tartozik a petróleum, ola; 

gáz stb. v.; 2) i z z á s á l t a l , az utóbbinál a v.-t 
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VILÁGÍTÓ ANYAG VILLACH 
= 1825 = = = = = 

V 

vmely anyag erős izzása okozza; Drummond-féle 
mészfény, izzó elektromos lámpa stb. Legújabban az 
elektromos v. mindinkább több tért hódit el a gáz-
v. tól . A látás élessége és a szinérzék előnyösebb az 
elektr. fénynél, különösen az Ívfénynél, mint a gáz
nál, de viszont a vakitás nagyobb az elektr. fény
nél. Hőkifejlesztésre nézve az arány 1 : 29, a levegő 
elrontása az előbbinél semmi, mig a gáznál jelenté
keny és az utóbbinál mérgezés és robbanás is lehet
séges. Előnye a gáznak, hogy nagy mennyiségben 
felhalmozható, ugy, hogy ha a termelés megakad, a 
hiány nem állhat be azonnal. Máskép van az elektr. 
fénynél, mely azonnal elalszik, ha a fejlesztő gép 
megáll v. a vezeték megszakad. A gáztermelést 
szüntelenül lehet folytatni, ellenben az elektr. fény
nél a gépek nappal szünetelnek s ezért az elektr. v. 
jóval drágább is. Egyforma világító erősség mellett 
legolcsóbb v. a jól szerkesztett petróleumlámpa, 
gáz 2-szer, Edisonfény 3-szor, repczeolaj 7-szer, 
stearingyertya 27-szer drágább. 

Világító anyag, mindazon test, mely elégése alkal
mával világító sugarakat szór s a mesterséges vilá
gításra alkalmazható, ilyenek a faggyú, viasz, stea-
rin, paraffin, petróleum, olajfélék, nevezetesen a 
repczeolaj, világító gáz v. légszesz stb. 

Világító gáz, 1. légszesz. 
Világító kő, olyan vegyületek, melyek, ha hosz-

szabb ideig világosságra voltak kitéve, a sötétben 
gyöngén világítanak, a phosphórescáláshoz hasonló 
tüneményt, v i l l ó d z á s t mutatnak. 

Világító por, az alkalikus földfémek, u. m. calcium, 
strontium s bárium kénvegyületei, az u. n. sulfu-
t e t ek , a napsugarak hatásának kitéve azután sö
rétben világítanak; ezen tulajdonságuk miatt óra
lapok és számok, gyufatartók, feliratok stb. bemá-
zolásárá használják, melyek azután a sötétben vilá
gítanak s így könnyen megtalálhatók. 

Világító torony, kikötőben v. veszélyes parton 
fából, kőből v. vasból felállított magas építmény, 
melyen Argand-féle olajlámpa, elektromos, Drum-
mond-, magnesiumfény által, tükör- v. lencserendszer 
segítségével igen beható fényt állítanak elő, mely a 
hajóknak éjjeli jelzésre szolgál; a fény lehet: álló, 
forgó, változó, megszakított stb. Hires volt a pha-
rosi v. t. Alexandria mellett, az ókor hét világcso
dáinak egyike, 160 méter magas, 283. Kr. e. 
épült és a XIV. szdban még megvolt. Az első rész
letesen leirt és rajzban ábrázolt v. t. a Garonne tor
kolatánál épült 1584—1610. 
Világító udvar, világításra és szellőztetésre szol

gáló, rendesen üveggel fedett kis udvar nagy mély
ségű épületben. 

Világkereskedelem, nemzetközi k., 1. világfor
galom. 

Világkiállítás, nemzetközi kiállítás (1. kiállítás). 
Világnézlet, az a felfogás, melyet az ember a 

világ folyásáról, az anyagi és szellemi, physikai és 
erkölcsi világról általánosságban alkot magának. 

Világnyelv, 1. volapük. 
Világos, két külön község Arad m., 1) Magyar-V. 

(1. e.); — 2) Román-V. (1. e.). E helyek közelében 
ment végbe a v.-i fegyverletétel (1. e.). 
Világosi fegyverletétel. A temesvári csata után 

(aug. 9.) Görgei Arthur az Aradon, aug. 10. tartott 
minisztertanácsban kijelentette, hogy nem harczolhat 
tovább az oroszok ellen. A függetlenségi kormány 
aug. 11. Görgeire ruházta át a legfőbb polgári és 
katonai kormányzati hatalmat s G. még az nap 

tudatta Rüdiger orosz tbnokkal, hogy az orosz sereg 
előtt kész a fegyvert feltétlenül letenni. A fegyver
letétel aug. 13. d. u. 4 órakor Világos mellett, az 
u. n. Malom-csatorna és Szőlős közt ment végbe. 
11 tábornok, 1426 törzs-és főtiszt és 30.000 főnyi 
legénység adta meg magát az oroszoknak. 

Világosság, fény (1. e.). 
Világos vár, V. község mellett 478 m. m. hegyen 

épült, ma már csak rom. Némelyek szerint a helyet 
a rómaiak Sereniá-nak nevezték s innen van oláh 
neve Siria. Első királyaink idejében már állott. 
Hunyadi Mátyás itt tartotta fogva nagybátyját, 
Szilágyi Mihályt. A török hódoltság idején a vár 
sokat szenvedett; az 1784. oláh lázadáskor, hogy 
a lázadók meg ne szállhassák akkori földesura 
rommá lövette. 

Világot jelentő deszkák, a színpad elnevezése, 
1. deszka. 

Világpiacz, a nemzetközi forgalomban fontos sze
repet játszó kereskedelmi piacz. 

Világpolgár, 1. kosmopolita. 
Világ pőrölye, 1. Flagellum Dei. 
Világpostaegylet, nemzetközi postaegylet, 1. posta. 
Világrend, a világnak természeti és erkölcsi tör

vények szerint való összefüggése. P h y s i k a i v. 
alatt a természettörvények összeségét, e r k ö l c s i 
v. alatt pedig az összes uralkodó erkölcsi eszméket 
(vallás-erkölcsi intézmények és meggyőződések, nem
zeti eszme és szokások, állami és kormányformák, 
társadalmi vezéreszmék stb.) a maguk összefüggé
sében értjük. Az erkölcsi v. fogalmát Fichte állapí
totta meg. 

Világrendszer, 1. világegyetem. 
Világrész, a földteke 5 részre osztott száraz föld

jének egyike, u. m.: Európa, Ázsia, Afrika (ó v.-ek), 
Amerika és Ausztrália (uj v.-ek). 

Világszem, egyik opál-fajta neve. 
Világtájak, a 4, 8, 16, 32 részre osztott látkörnek 

osztó pontjai; fő v.: é , k., d. és ny.; mellék v.: é.-k., 
d.-k., d.-ny. stb., 1. szélrózsa. 

Világtalan, szeme világától megfosztott, vak. 
Világtest, magyarosabban é g i t e s t (1. e.). 
Világtörténelem v . e g y e t e m e s t ö r t é n e l e m , 

história universalis, a nemzeti történelemmel szem
ben az egész emberiség története, főleg pedig azon 
népeké, melyeknek az egyetemes fejlődésben jelen
tősebb szerepük volt. A roppant anyag áttekint
hetőbb csoportosítása végett a v.-et korszakokra 
osztják, még pedig ó-, közép- és újkorra (1. külön). 

Világ ura, trag. Szigligeti E. (1856.). 
Világváros, oly nagyváros, mely nemcsak az illető 

országra, hanem az egész müveit világra nézve ér
dekkel s fontossággal bír. 

Világzárvirág, népmondáinkban előforduló bűvös 
virág. Jókai Mór is szerepelteti a » Bálványos-vár «-
ban (If. köt. 53. 1.). 

Vilaine (-lén), hajózható folyó é.-ny.-i Franczia-
országban, az Atlanti oczeánba folyik. 

Vilajet (tör.), a török birodalomban tartomány, 
vagy főhelytartóság, élén a vali. 
Vilcadé, hosszmérték Francziaország keletindiai 

gyarmataiban = 4 coudée = 1.07896 m. 
Villa, a szarvas agancsa korának harmadik évében; 

v i l l á s s z a r v a s , a szarvas harmadik élet-évében. 
Villa (lat.), falusi lak; kisebb helység. 
Villach, régi kereskedelmi város Karinthiában a 

Dráva m., 6000 lak. Kiinduló helye a Predil és Pon
téba hágón át Olaszországba vezető utaknak. 



V VILLAFRANCA VILLEMAIN 
— - - = = = = 1826 = 

Villafranca, helység Verona olasz tartományban 
8790 lak. A solferinoi ütközet után 1859. jul. 11. 
béke III. Napóleon és I. Ferencz József császár-királ)' 
közt, mely az olasz háborút befejezte. 

Villám, elektromos kisülés vihar alkalmával fel
hőből felhőbe v. felhőből a földre, gyakran 10—15 
kmnyi hosszú szikra; a kisülést a mennydörgés kö
veti, mely majd hirtelen robbanás módjára hangzik, 
majd pedig tompa, elnyújtott morajból áll. Megkü
lönböztetünk: zeg - z u g o s v.-ot, mely több egyenes 
vonalból áll s néha a felhőből kiindulva két v. 
három ágra szakad, ritkában csavaralaku; ezen 
czikázó v.-nak fehér szine és vakitó fénye van; fe
l ü l e t i v.-ot, mely óriási felületre szétterül, színezete 
intenzív piros, időről-időre a kék v. ibolyaszín az 
uralkodó, valószínűleg azonos az előbbivel, de a fel
hők eltakarják és csak azok körvonalait világítja meg; 
g ö m b v.-ot, tűzgolyó-alakban jelenik meg, mely 
néha pályafutásának vége felé heves robajjal szét
pattan ; valószínűleg az elektromos áramlat elvonu
lása alatt keletkező üres térben levegő és vizmole-
kulák összehalmozódásából áll elő. A v. tartama 
kisebb 0,001 másodpercznél. A mennydörgés később 
hallható, mint a villám felvillanása látszik és hosz-
szabb ideig tart, mert a hang lassabban, másod
perczenként mintegy 340 m-rel terjed, és a pályának 
különböző pontjaitól a dörgés egymásután jut a 
földhöz s a felhőktől is többszörösen visszaverődik. 
A v. távolsága annyiszor 340 m., a hány másodpercz 
telt el a v. felvillanása és a közt, mikor a menny
dörgés hallhatóvá lett. A v. hossza annyiszor 340 
m., a hány másodperczig a moraj tart s igy a már 
észlelt 45 m. p. morajnál a v. 15 km. hosszú. Nagy 
távolságra eső égő háborúnál villámlás mennydörgés 
nélkül észlelhető, mert a moraj nem jut el fülünkhöz; 
ezen jelenséget, mely főleg meleg nyári estéken lép fel, 
sí Hám 1 á s n a k , villanásnak v. meleg v.-nak nevezik. 
A v. beütésénél a fémeket megömleszti; homokos, 
nedves talajban való haladtában u. n. villámcsö
veket idéz elő. A beütő v. azt az utat használja, 
mely a legkisebb vezetési ellentállást nyújtja, igy fé
meket és nedves testeket; ellenállást nyújtó testeket 
megkerül v. szétzúz, éghetőket meggyújt. A v. be
ütése az által történik, hogy megosztás által a vi
haros felhő alatt lévő test ellenkező elektromossággal 
lesz megtöltve, mint a felhő s ha ebből a villám kisül, 
egyesül a testben lévő ellenkező elektromossággal, 
mig az egynemű a talajban szétterül. 

Villamag, bidens, növény a fészkesek (compositae) 
rendjéből. A b. cernua, vizek mentén nő, kampós 
terméssel (paptetü), mely a halivadékra nagyon ve
szélyes. 

Villámcső, laza, nedves homokban a beütő villám 
megömlesztő hatása folytán keletkező cső, henger-
alakú v. keskenyedő, megüvegesedett fallal; 0.5 mm. 
egész 5 cm. átmérőjű s gyakran 10 m. hosszú, ren
desen függélyes. 

Villámhárító, magas épületnek a beütő villám ellen 
való biztosítására szolgáló berendezés, mely a villám 
elektromos anyagát felfogja és a földbe vezeti; 2 
részből áll: 1) fe l fogó rud , 4—5 m. magas, 2 cm. 
vastag, hegyes éles csúcsba végződő, gömbölyű v. 
négyzetes vasrudból, melyet a gerinczre erősítenek; 
a csúcsnak rozsdásodás elleni biztosítására a rud 
felső részét rézből állítják elő és a csúcsot megara
nyozzák v. platinakupból készítik. Tapasztalatszerint 
vmely felfogó rud oly nagy körkerületre hat, melynek 
félátmérője egyenlő a rud kétszeres magasságával; — 

2) v e z e t é k , fémes összeköttetést alkot a csúcs és a 
talaj között, négyzet v. lapos vasból, v. drótkötélből 
(kábel) készítik; a felfogó rúddal összekötik és a 
fedél és falazat mentén a földbe a talajvíz legmélyebb 
állása alá vezetik, hol több ágra szakad v. nagyobb 
horganylemezbe végződik. V.-t már az egyiptomiak 
használtak, ujabban Franklin Benjámin 1760. ta
lálta fel. 

Villamosság, elektromosság, 1. e.; v i l l a m o s 
v a s ú t , 1. elektromos vasút; v. v i l á g í t á s , 1. elek
tromos világítás, s a többi villamos czikkeket elek
tromos alatt. 

Villámvonat, igy nevezik a keleti express-vonatot, 
mely hetenként egyszer Parisból Budapesten és Bel
grádon át Konstántinápolyba és vissza közlekedik. 

Villanás, 1. villám. 
Villanella (ol.), népdal, utczai ének. 
Villani J á n o s , olasz történetíró, szül. Flórencz-

ben, f u. o. 1348. pestis következtében; becses króni
kát irt Flórenczről. Fia V. F ü l ö p , szintén iró. 
Villanj' község Baranya m., 2193 lak. Határában 

híres bor terem. 
Villányi S z a n i s z l ó , az esztergomi r. kath. fő-

gymnasium igazgatója, szül. 1847. szept 9. Tósok-
Berénden (Veszprém m.), 1870. Benedek-rendi áldozó 
pap, földr. és történ, dolgozatokat irt. Főművei Győr 
vár és város helyrajza (1872), Győr megye és város 
anyagi műveltségtört. (1881.). 

Villanyka, az epigramm egyik magyar neve. 
Villanyosság, elektromosság (1. e.). 
Viliari P a s q u a l e , olasz történetíró, szül. 1827. 

Nápolyban, 1859. tanár Pisában, 1866. Flórenczben. 
Számos történeti művet irt. 

Villars (vilár) K o l o z s L a j o s H e k t o r herczeg, 
franczia tábornagy, szül. 1653. Moulinsben, 1701. 
Itáliában, 1702. a Rajna mellett harczolt, 1706. és 
1707. ismét Németországban, 1709. Németalföldön, 
1709. szept. 12. Jenő herczeg és Marlborough Mal-
plaquetnél megverte, 1712. győzött Denain mellett, 
1713. benyomult Németországba, elfoglalta Wormsot, 
Kaiserslauternt, Speiert és Landaut; f 1734. jun. 17. 

Villaume (vilóm) K á r o l y , porosz tábornok, szül. 
1840. márcz. 8. Boroszlóban, 1859. lépett a hadse
regbe, részt vett az 1866 és 1870—71. hadjáratban, 
1879. katonai attaché Rómában, 1882. Parisban, 
1885—92. Pétervárt, 1890. tábornok. 
Villaviciosa, város Guadalajara spanyol tarto

mányban, 1710 decz. 20. a francziák győzelme (Ven-
dőme) a császáriak (Starhemberg) fölött. 

Ville (francz., vil), város. 
Villefranche (vilfráns), 1) város Rhone franczia 

departementben a Saőne m. 13,000 lak. Bortermelés, 
ipar; — 2) (V. de Rouergue), város Aveyron franczia 
departementben az Aveyron m. 10,000 lak. Ipar; — 
3) város Alpes-Maritimes franczia departementben 
a v.-i öböl m. 5000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 

Villegiatura (ol,, -dsatura), nyaralás, nyári tartóz
kodás üdülés czéljából. 

Viliéle (-lel) J ó z s e f gróf, franczia államférfiú, 
szül. 1773. aug. 14. Toulouseban, 1815. kamarai 
képviselő, az ultraroyalista párt vezére, 1821. pénz
ügyminiszter, 1822—27. miniszterelnök; f Í854 . 
márcz. 13. Toulouseban. 

Villemain(vilmen) Ábel F e r e n c z , franczia állam
férfiú és tudós, szül. 1790. jun. 11. Parisban, tanár 
a Sorbonne-on, 1821. az akadémia tagja, 1831. pair, 
1840—44. közoktatási miniszter; f 1870. máj. 8. 
Parisban. Számos irodalomtörténeti stb. müvet irt. 
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Villemessant (vilmeszan) J á n o s H i p p o l y t e 
C a r t i e r de, franczia hírlapíró, szül. 1812. ápril 12. 
Rouenban, 1839. Parisban hírlapíró, 1854. alapította 
a »Figaro« czimű, most is fennálló napi lapot. Meg
írta emlékiratait, f 1878. ápril 11. 

Viliette (vilett) La, 1860. óta Paris 19. kerületének 
egy része, nagy vágóhidak és marhavásárok. 

Villicus (lat.), az a jobbágy, a ki földes ura meg
bízásából a falu többi jobbágyaira felügyelt s úrbéri 
szolgáltatásaikat beszedte; így nevezték nálunk 
a XII — XIII. szdban a városok, helységek elöljáróit, 
kiknek hatásköre megfelelt a so l tészok-énak (1. e.). 

Villiers-sur-Marne (viljé szűr márn), falu Paris 
m. a Marne mentén Nogent erőd átellenében. Itt és 
Champigny m. 1870. nov. 30. és decz. 2. véres harcz 
a németek és a Parisból kirohanó francziák közt. 

Viliik (vila), a szláv népmesékben kiváló szépségű 
erdei és vizi tündérek. 

Villingen, város Baden nagyherczegségben a 
Fekete erdő és és a Brigach m. 6500 lak. Harang
öntés, órakészités. 

Villó, a phosphor (1. e.) magyar neve. 
Villódzás, 1. phosphoreszkálás. 
Villus (lat.), hajfürt, gyapjú, boholy; vilii intesti-

nales, bélbolyhok. 
Vilma H e l é n a P a u l a Már ia , Németalföld király

nője, szül. 1880. aug. 31. Hágában, III. Vilmos ki
rály és Emma waldecki herczegnő egyetlen leánya, 
az 1884. uj örökösödési törvény értelmében fiági 
örökös hiányában trónörökös, 1890. nov. 23. atyja 
halála után királynő. Kiskorúsága alatt anyja, Emma 
királyné áll a regensség élén. 

Vilmos, német uralkodók: 1) h o l l a n d i V., német 
király, sz. 1227., 1234. hollandi gróf, Raspe Henrik 
halála után IV. Incze pápa II. Frigyes ellenében 
királylyá tette, 1248. nov. 1. Aachenben megkoro
názták, IV. Konrád halála után (1254.) csaknem 
vmennyi német fejedelem elismerte, f 1256. jan. 28. 
elesett a friesek elleni harczban. — 2) I. V. F r i g y e s 
La jos , német császár és porosz király, III. Frigyes 
Vilmos király 2. fia, szül. 1797. márcz. 22., mint 
praesumptiv trónörökös előkelő katonai és politikai 
méltóságokat viselt, 1849. okt. a rajnai tartomány 
és Westfalia katonai kormányzója, 1858. régens; 
1861. jan. 2. lépett trónra, ez év okt. megkoronáz
ták. Miniszterelnöke Bismarck által erélyes külpoliti
kát folytatott, 1864. hadat viselt Dánia, 1866. Ausz
tria s a délnémet államok ellen. A fényes diadalok 
után 1867. az észak-német szövetség feje, 1870. a 
francziák elleni német hadsereg főparancsnoka, 1871. 
jan. 18. Versaillesban felvette a német császári czi-
met, 1877. jan. nagy ünnepélyesség közt ülte meg 
70 éves katonai, márcz. 22. pedig 80 éves születési 
évfordulóját, 1878. merénylet következtében súlyo
san megsebesült; f 1888. márcz. 9., márcz. 16. a 
charlottenburgi mauzóleumban tették örök nyu
galomra. 1829. jun. 11. nőül vette Augusta herczeg-
nőt (1. e.), Károly Frigyes weimari nagyherczeg 
leányát. Gyermekei a későbbi III. Frigyes császár és 
Lujza herczegnő, a badeni nagyherczeg neje. — 
3) II. V. F r i g y e s V i k t o r A lbe r t , német császár és 
porosz király, szül. 1859. jan. 27., III. Frigyes csá
szár és Viktória herczegnő legidősb fia, 1874—77. 
Kasselben agymnasiumot, 1877 — 79. Bonnban felsőbb 
tanulmányait végezve katonai pályára lépett, 1885. 
a testőrhuszárezred parancsnoka, 1888. tábornok, 
atyjának 1888. jun. 15. történt halála után trónra 
lépett. Igen művelt, sokat olvasó uralkodó, jó szó

nok; különös figyelmet szentel a munkáskérdésnek, 
a közművelődés ügyeinek; a hármas szövetség-szer
ződést megújította. 1881. febr. 27. nőül vette Vik
tória Augusta augustenburgi herczegnőt. 

Vilmos, angol királyok: 1) I. v. H ó d i t ó V i l m o s , 
II. Róbert normandi herczeg természetes fia, szül. 
1027., 1035. követte atyját az uralomban, rokona, 
Edvard angolszász király trónörökösévé tette; en
nek halála után (1066. szept. 29.) 60.000 harczossal 
Angliában partra szállt s Hastingsnél ellenfelét, 
Haraldot legyőzte, mire Londonban decz. 25. megko
ronázták. Több lázadás elfojtása és Skóczia és Dánia 
ellen viselt háborúk után a normán hűbéri rendszert 
léptette életbe Angliában. 1085—86. a domesday-
book-ot készíttette, s szörnyen szigorú vadászati 
törvényeket hozott; f 1087. szept. 9. Paris elleni 
hadjáratában Rouenben; — 2) II. v. rő t V i l m o s , 
szül. 1056., hóditó V. 2. fia, 1087. követte atyját 
az angol trónon, a francziák ellen viselt háborút; 
f 1100 aug. 2.; — 3) III V i lmos , orániai II. Vilmos 
fia és Mária Henriette, I. Károly angol király leányá
nak fia, szül. 1650. nov. 14.; 1672., mikor a fran
cziák betörtek Hollandba, ennek helytartója és főka
pitánya; rendületlenül küzdött XIV. Lajos franczia 
király politikája -ellen, 1677. nőül vette unokahugát, 
Máriát, a későbbi II. Jakab király leányát. Az ango
lok által meghivatva 1688. nov. 5. 14.000 emberrel 
Torbayban megjelent, decz. 18. bevonult Londonba, 
hol 1689. febr. 13. nejével együtt megkoronázták; 
ápr. 11. Skóczia is királyul ismerte el, 1690. kiűzte 
apósát, II. Jakabot Írországból, 1691. febr. óta győ
zelmesen harczolt a francziák ellen; a háború a rys-
wyki békében nyert befejezést. Neje halála után 
(1694. decz. 28.) egyedül uralkodott; f 1702. már-
czius 19. Nagybritannia vallási és politikai szabad
ságának megalapítója; — 4) IV. V i lmos Henr ik , 
szül. 1765. aug. 21. ; III. György király harmadik fia; 
1827. trónörökös, 1830. jun. 26. lépettt trónra s 
Hannovera királya is volt; f 1837. jun. 20. Utóda 
Hannoverában testvére Ernő Ágost herczeg, Angliá
ban Viktória királynő volt. 
Vilmos németalföldiek) 1 I. v. h a l l g a t ó V., 

oraniai herczeg, Nassau grófja, a németalföldi tarto
mányok függetlenségének megalapítója, idősb nassaui 
V. gróf legidősb fia, szül. 1533. ápr. 14. Dillenburg-
ban, 1544-ben Orániát örökölte, V. Károly császár 
Németalföld főparancsnokává és Holland, Zeeland 
és Utrecht helytartójává tette; a protestantismushoz 
csatlakozván sok támadásnak volt kitéve, 1572. a 
felkelő németalföldiek vezére, 1574. az utrechti uniót 
létesítette Holland, Zeeland, Utrecht, Geldern és Gro-
ningen között, 1584. jul. 10. Delftben orvul agyon
lőtték. Családjának idősebb ága dédunokájában, 
III. Vilmos angol királyban (1. e.), 1702. halt ki. — 
2) II. V. F r i g y e s G y ö r g y Laj os , király, sz. 1792. 
decz 6. 1811 óta Wellington alatt Spanyolország
ban harczolt, 1815. Quatrebrasnál és Waterloonál, 
1832. aug. Belgiumban vezényelte a németalföldi 
csapatokat, 1842. okt. 7. követte atyját a trónon, 
1848. beleegyezett az alkotmány gyökeres módosí
tásába; t 1849. márcz. 17. Neje 1816. febr. 21. óta 
Anna Paulovna orosz nagyherczegnő (f 1865. már-
czius 1.) volt. — 3) III. V. S á n d o r P á l F r i g y e s 
La jos , király, szül. 1817. febr. 19., II. V. fia, 1849. 
márcz. 17. követte atyját a trónon, alkotmányosan 
uralkodott, tanácsosaira bizta az államügyeket, 1839. 
jun. 18. nőül vette Zsófiát, I. Vilmos württembergi 
király leányát (f 1877. jun. 3.), 1879. Emma waldecki 
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herczegnőt, kitől 1880. aug. 3. egyetlen leánya Vilma, 
a jelenlegi királynő szül. Mint a nassau-orániai csa
lád királyi ágának utolsó férfi tagja f 1890. nov. 23. 

Vilmos, württembergi királyok, 1) I. Vi lmos , szül. 
1781., trónralépett 1816. f 1864. jun. 25.; —2) II. V., 
szül. 1848. febr. 25., atyja Frigyes württ. herczeg, 
anyja Katalin, I. Vilmos király leánya; 1865. után 
Tübingában és Göttingában tanult, azután hadnagy 
a württ. hadseregben, melylyel részt vett az 1866. 
háborúban, később a német-franczia háborúban, 
1871. porosz szolgálatba lépett s tábornok lett; 
trónra lépett nagybátyja, Károly király halálakor 
1891. okt. 6.; 1877. vette nőül Mária waldecki her
czegnőt. ki f 1882; a házasságból egy lány maradt. 
Másodszor nősült 1886 ban feleségül véve Sarolta, 
schaumburg-lippei herczegnőt; e házasságból eddig 
gyermek nem született. 

Vilmos f ő h e r c z e g , a főrendiház tagja, szül. 1827. 
ápr. 21., Károly főherczeg legifjabb fia, Albrecht 
főhg. öcscse, 1842. a 42. gyalogezred ezredes-tulaj
donosa, 1849. vezérőrnagy, 1853. altábornagy, 1854. 
a 6. tüzérezred tulajdonosa, 1860. tüzérségi főnök a 
velenczei hadseregnél, 1863. a német-rend osztrák 
nagymestere, és a 4. (Deutschmeister) gyalogezred 
tulajdonosa, 1864. tüzérségi főfelügyelő. Az 1866. 
hadjáratban Königgraetznél fején golyó által meg
sebesült, 1867. jan. 4. táborszernagy. 

Vilna, nyugot-orosz kormányzóság, ter. 42.530 
km2, 1,326.454 lak. Főhelye V., azelőtt Litvánia fő
városa aViliam. 103.000 lak. Erős vár. 1587—1832. 
egyetem, Szaniszló-székesegyház Kázmér lengyel 
király ezüst koporsójával. Élénk kereskedelem. 

Vilsav, 1. phosphorsav. 
Viluj, a Léna mellékfolyója Kelet-Szibériában,2000 

km. hosszú; az év nagy részén be van fagyva, part
jai mentén kőszén- és vasércz-telepek. 

Vimeiro, falu Lissabon m., 1808. aug. 21. Welling
ton győzelme a francziákon. 

Viminalis, Róma hét halma egyikének régi neve. 
Vin (francz. ven), bor. 
Vinaigre (francz., -égr), boreczet. 
Vinaigrette (francz., -regret), hús- és heringsaláta. 
Vinarium (lat.), boros edény. 
Vin brűlé (francz., ven brülé), fahéjjal, czitrommal 

és tojás sárgájával elkészített meleg bor. 
Vincennes (vénszen), város Seine franczia departe-

mentben, Parissal csaknem összeépülve, 24.000 lak. 
Fegyvergyár, arsenál. 

Vinci L e o n a r d o da, 1. Leonardo da Vinci. 
Vinculatio (lat.), bemutatóra szóló értékpapírok 

névre szólókra való átváltoztatása; többnyire a szol
gálati biztosítékul lekötött állampapíroknál szokott 
előfordulni. Vinculált értékpapír tőzsdei forgalom 
tárgya nem lehet s nincs szelvénye, hanem a kama
tot a bejegyzett tulajdonos nyugtája ellen fizetik ki. 
A vinculált értékpapírnak előmutatóra szóló pa
pírra való visszaváltoztatása devinculatio (1. e.). 

Vinculum (lat.), békó, kötbér. 
Vincz Gyu l a , orsz. képv., szül. 1841. ápr. 12. 

K.-Apsán (Máramaros m.). Jogot végzett, 1871. ügy
véd, 1861 óta szolgabíró, 1892. orsz. képviselő. 

Vincze, s z e n t , p a u l a i (Vincent de Paul), a laza-
risták és az irgalmas nénék rendjének alapitója, szül. 
1576. ápr. 24. Pouyban (Gascogne), Margit királyné 
udvari lelkésze, a tunisiak fogságába került, f 1660. 
szept. 27. 

Vinczellér, szőlőműveléshez, főleg kezeléshez értő 
s vele gyakorlatilag foglalkozó egyén. 

Vindelicia, a kelta vindeliciaiak által lakott tarto
mány a Bodeni tó, Inn, Alpesek és Duna közt, 15. 
Kr. e. római provincia. Fővárosa volt Augusta Vinde-
Z2Cor#*«(Augsburg), kiváló kereskedelmi helye Castra 
Regina (Regensburg). 

Vindex (lat.), kezes, oltalmazó; bosszúálló. 
Vindhya hegység, hegyláncz Kelet-Indiában Hin-

dostan és Dekhan közt, 600 — 760 m. magas, tőle 
északra a Malva fensik. 

Vindicatio (lat.), az értékpapirforgalomban az el
veszett v. amortisált értékpapír tulajdonosa által az 
illető értékpapír tényleges birtokosa ellen indított 
kereset. 

Vindicta (lat.), pálcza, melylyel a római praetor a 
szabadon bocsátandó rabszolgákat érintette; to
vábbá szabadulás; boszu, büntetés. 
Vindikálni (lat.), vmit magának követelni, el

sajátítani. 
Vindobona, Bécs latin neve. 
Vindusok, vendek (1. e), v i n d u s m á r k a v. v e n d -

ő r g r ó f s á g , egykor Krajna egy része Möttling kör* 
nyékén. 

Vineta, a X. és XI. szdban a vendek fő kereskedő 
városa az Északi tenger partján, 1184. a dánok el
pusztították. A későbbi monda szerint a város egy 
tengeri vihar alkalmával elsülyedt s romjai ma is 
láthatók Usedom szigeténél a tenger fenekén, amit 
azonban a búvárok által eszközölt kutatások nem 
igazoltak. M a g y a r V.-nak nevezték Szegedet a 
nagy árviz-katastropha alkalmával. 

Vinette (francz.), bordal. 
Vinga, rend. tan. város Temes m., 4795 lak.; már 

a XIII. században fennállt, de a török hódoltság idején 
elpusztult, 1737. bolgár bevándorlókkal népesedett 
újra, kik itt is élvezték ős hazájok szokásos kivált
ságait. Mária Terézia 1744. r. t. várossá emelte s 
meghagyta, hogy Theresiapolisnak neveztessék. 
Élénk iparüző város, lakosai ma is nagy részt bol
gárok. Járásbir és adóhiv. 

Vingárd, község Alsó-Fehér m., 1945 lak. 
Vingt-un (francz., ventőn), huszonegy, szerencse

játék. 
Vinkó (szláv), gyönge, selejtes bor. 
Vinkovcze (Vinkovci), község Szerem m., 5946 lak., 

járásbíróság, adóhivatal. 
Vinkovce-brckai helyi érdekű vasút, engedélyez

ték 1886..alaptőkéje 2,005.000 frt; a pálya hossza 
50'672 km., a m. kir. államvasutak Vinkovce állo
másától kiindulva Ottók és Vrbanja községeken át 
a boszniai területen fekvő Növi Brcka mezővárossal 
szemben eső Szávapartig vezet. 

Vinland, Észak-Amerikában, Massachusettsben és 
Rhode Islandban. Ez az a terület, melyen a Kolum-
bus általi felfedezés előtt európaiak É.-Amerikában 
megtelepedtek. A normanok 1000. szállták meg s a 
Xll.szdig onnan Grönlanddal összeköttetésben álltak. 
Később azonban a telepítés egészen feledésbe ment. 

Vinna-Banka, község Ung m., 1305 lak. 
Vinodol, Modrus-Fiume m. tengerparti része; a 

v.-i j o g k ö n y v 1280-ból származik; k iadta 'egy 
XVI. századi kézirat alapján (horvát nyelven és 
glagolita írásban) Jagics (Pétervár 1880). 

Vino tinto (spany., festett bor), délspanyol, édes, 
vastag, sötét vörös bor. 

Vintsgau, az Ets felső folyásának völgye Merantól 
kezdve, román eredetű lakókkal. Főhelye Glurns. 

Vinum (lat.), bor. 
Viola (ol.), mély hegedű, brácsa 
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Viola, i b o l y a , 1. e. 
Viola, gr. Zrínyi Miklósnak, a költőnek, nőesz

ménye, kiről kisebb költeményeiben gyakran meg
emlékezik. 
Viola, br. Eötvös József »A falu jegyzője* ez. re

gényében heves, egyenes lelkű paraszt, kit a földes
úri embertelenség világgá üldöz és zsiványnyá tesz. 
A regényből Szigeti J. »V.« népszínművet irt. 

Violagyökér, a kékes-zöld levelű és kékes fehér 
virágú florenczi nőszirom (irts florentina) nehéz, 
kemény, gumós gyöktörzse, gyakran félig hámozva 
kerül kereskedésbe; fehér v. vöröses színű, kellemes 
ibolyaszagu, zamatos kesernyés izű, aethernemű 
olajat, gyantát és keményítőt tartalmaz; a gyógyá
szatban és illatszerészetben használják. 

Violatio (lat.), erőszak, erőszaktétel. 
Violentia (lat.), erőszak; v . -u s , erőszakos. 
Violento (ol.), a zenében: hevesen. 
Violine (ném.), francz. violon, hegedű. 
Viollet-Le Duc (violé-le-dük) Jenő , franczia épí

tész, szül. 1814. jan. 27. Parisban, egyike a gótika 
legkiválóbb képviselőinek, érdemet szerzett közép
kori építmények restaurálása körül. Számos igen 
becses, főleg a középkori építészetre vonatkozó művet 
irt; f 1879. szept. 22. 

Violon, I, violine. 
Violoncello (ol, rövid, cello), kisbőgő (1. e ) . 
Violone (ol.), a violához (1. e.) hasonló mélyhegedű, 

mely a contrabasszus használata előtt a zenekarban 
a legmélyebb hangot képviselte. 
Vionville (vionvil), falu Metz m., 1870. aug. 16. 

a németek győzelme a francziákon (Bazaine): a 2. 
metzi csata (Mars-La-Tour). 

Viperák, viperitia, kigyócsalád a csatornásfoguak 
(solenoglypha) csoportjából. A k ö z ö n s é g e s v., 
p a j z s ó c z , pelias berus, egész 78 cm. h., Közép-
Európában, Elő-Ázsiában. Az általa megmartak 
10°/o-a elhal. Kezelés: sok pálinka, cognac v. rum; 
esetleg a seb kiszopása (csakis akkor, ha az ajkakon 
semmi repedés nincsen). Hazánkban a felvidéken és 
a főváros mellett a Rákoson gyakori. Ismertető jele 
a sötét-feketétől a barnás-szürkéig váltakozó, az 
alapszíntől élesen elütő zegzugos hátszalag s az 
oldalak hosszában feltűnő sötét foltok. Az á s p i s v., 
v. áspis, 75 cm. h., Dél- és Közép-Európában, az 
előbbihez hasonlít, de zegzugos szalagja nincs meg. 
A h o m o k i v., v. ammodytes, 1 m. h., Közép- és Dél-
Európában, nálunk főleg a régi Bánságban él; hara
pása nagyon veszélyes. A s z a r v a s v., corastes 
aegyptiacus,, 70 cm. h., Egyiptomban, Arábiában, a 
régi egyiptomi emlékeken gyakran szerepel. 
Virág, 1. növények. 
Virág Benedek , irodalomtörténetünk egyik kiváló 

alakja, jeles költő, műfordító és történetíró, szül. 
1752. körül Nagy-Bajomban (Somogy m.), 1775. a 
pálosok rendébe lépett, Székesfehérvárott tanár
kodon, betegeskedése miatt 1795-től Budán elvo
nultan egészen az irodalomnak élt ama 300 váltó 
írtból, melyet a vallási alapból húzott, f 1830. jan. 
30. Ódáiban, költői leveleiben és tanverseiben Horácz 
tanítványa, kinek minden munkáját átültette, de 
classicismusát erős nemzeti érzés hatja át. »Poétai 
Munkái«-nak első gyűjteménye 1799., a második 1822. 
jelent meg. Nagy hatással volt a nemzeti szellem 
ébredésére jeles történeti munkája : a >Magyar Szá
zadok « által (I. rész Buda, 1808, II. rész 1816, telje
sebben Toldy Ferencz Pest, 1861 — 63), melyben 
hazánknak a mohácsi vészig terjedő történetét mély 

erkölcsi felfogással és szép előadásban irta meg. L. 
élet- és jellemrajzát Toldy F., Magy. Költők Élete, 
I. és írod. Arczképek és szakaszok, 1873. 

Viraganidé, arany és ezüst súlymérték Franczia-
ország keletindiai gyarmataiban = Vio palora 
= 3.4 g. 
Virág-énekek, így nevezték nálunk a XVI. szdban 

a népdalokat és szerelmes költeményeket azon virág
nevekről, melyekkel bennük a szerelmesek egymást 
illetik. Jóllehet nagy számmal készültek, aránylag 
kevés maradt fenn, mert a kath. és prot. papok egy
aránt üldözték. V.-ek vannak közölve Thaly Kálmán 
»Vitézi énekek* ez. gyűjteményében (melyek na
gyobb részét a Szencsey-féle daloskönyvből és a. 
Mátray-codexből merítette a kiadó), továbbá Ka
nyaró Ferencz közölt 10 dbot az ^Erdélyi Múzeum* 
1892. 9. füzetében és 23 dbot 1893. 2. füz. az általa. 
Ravában, a Székelyföld egyik félreeső falujában fel
fedezett Sólymosi József-féle daloskönyvből. 

Virágfakadás, vigj. Murai K.-tól (1886.). 
Virágfestészet, a festészetnek azon ága, mely 

virágok és gyümölcsök természethű utánzását tekinti 
feladatának. Már az ókorban ismerték, de leginkább 
a németalföldi művészek tűntek ki e téren a XVII.. 
szdban (Dávid de Heem stb.). 

Virágjátékok, francz. j e u x f l o r aux , Toulouse-
ban a XIV. szdtól a legújabb időkig divott költői 
versenyek, melyekben a nyertesek arany- és ezüst
virágokat kaptak díjul. 

Virágkertészet, 1. kertészet. 
Virágkészités, mesterséges virágok készítése viasz

ból, bőrből, kelméből stb., drót, üveg, festett gummi-
arabicum stb. segítségével; már az ó-korban kedvel
ték, mostan igen elterjedt. 
Virágnyelv, a virágok symbolikus felhasználása 

gondolatainknak s főleg érzelmeinknek kifejezésére. 
Keleten eredt, hol a háremhölgyeknek kedvencz 
szórakozásul és szerelmi postául szolgál, 

Virago (lat.), hősnő, bátor ifjú nő. 
Virágos kert a költő szive, De másnak termi a 

virágokat. Mig ezeket szétosztogatja, Önnön ma
gának csak tövis marad. P e t ő f i : Virágos kert . .. 

Virágos növények, plantae phanerogamae, 1. nö
vények. 

Virágpor, 1. növények. 
Virágtalan növények, plantae cryptogamae, 1. nö

vények. 
Virágvasárnap, a húsvétot megelőző vasárnap, 

melyen a kath. egyház barkás faágakat szokott 
szentelni, Jézusnak 6 nappal kínszenvedése előtt 
Jeruzsálembe történt ünnepélyes bevonulása emlé
kére, mikor a nép pálmaágakat hintett útjába. 

Virány, a költői nyelvben használatos szó, virágos 
mező jelentéssel. 
Virány a múlt, szorgalmatos méh A hű emlékezet. 

Pe tő f i : Első szerelmem. 
Virchow Rudolf, német kórboneztantanár és 

anthropologus, szül. 1821. okt. 13-án Schivelbeinban, 
1849. a kórboneztan tanára Würtzburgban, 1856. a 
berlini kórboneztani intézet igazgatója. 1862 óta a 
porosz képviselőház, 1880 óta a bírod, gyűlés tagja. 
Számos kórboneztani, embertani és archaeologiai 
művet irt, szaklapot szerkeszt, a kórboneztani tudo
mány terén iskolát teremtett maga körül. 

Virement (francz., virman), az adós és hitelező 
közti leszámolás a különbözetnek egyszerű átuta-. 
lása által; az államköltségvetésben az a jog, hogy 
a miniszter a budgete egyes tételeire megszavazott 
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összegekből, ha azokból az illető tételeknél valami 
megtakarítható lenne, esetleg más tételek több-szük
ségletét fedezheti. 

Virescálni (lat.), zöldelni tenyészni. 
Virgács (lat. virga), nyalábba kötött vessző, kül. 

nyirvessző,melylyel a gyermekeket büntetésből verni 
szokták. 

Virgil v. V e r g i l i u s, P u b l i u s V. Maró , hires 
római költő, szül. 70. okt. 15. Kr. e. Andesben 
(Mantua mellett), f 19. szept. 21. Brundusiumban. 
Főművei: »Aeneis« (eposz 12 könyvben, magy. 
fordítói: Pálóozi Horváth Ádám, részleteket, 1787., 
Kovács József 1799., Baróti Szabó Dávid 1810—13., 
Gyurits Antal 1851., Sebők Árpád, Remete József 
1863., Radó Antal, részleteket a »Latin költők«-ben 
1885., Márki József 1886., Barna Ignácz 1890.), 
»Georgicon« (tanköltemény a falusi életről) és 
»Eclogae« czimmel 10 bukolikus költemény. V. alakja 
a középkori keresztény mondában mint bűvész és 
jós nagyban szerepel, főleg azért, mert műveinek 
némely homályosabb helyéből jövendölést magya
ráztak ki Krisztus születésére. L. Szász K., A 
világirod. eposzai, 1882. Boissier, V., Olcsó ktár, 
Sainte-Beuve, V., Budapesti Szemle, II. köt. 1858. 

Virginale (lat.), franczia nevén e p i n e t t e , zongora
fajta billentyűs hangszer, a XVI—XVIII. szdban 
volt divatban. 

Virginalis (lat.), szűzies, claustrum virginale, 
szűzhártya. 

Virginia, 1) Virginius (1. e.) leánya; — 2) római 
patriciusnő, Kr. e. 296. férjhez ment a plebejus szár
mazású Voltumnius consulhoz, minek emlékére oltárt 
állított. 

Virginia (virdsinia), az észak-amerikai Egy.-
Államok legelső gyarmatosított földje, az AUeghany 
hegység lejtőjét öleli fel, 1862 óta 2 államból áll: 1) V. 
(a keleti rész), ter. 109 942 km.a 1.655,980 lak. Folyói 
a Potomac és James, termékeny, állattenyésztés, 
földmivelés, bányászat (arany, szén). Főváros Rich-
mond. — 2) Nyugoti V., ter. 64,178 km.a, 625,000 lak. 
Főhelye Charleston. Az angolok 1607. óta gyarma
tosították, 1861—65. a polgárháború főszinhelye. 

Virginia-codex, magyar nyelvemlék a XVI. szd 
elejéről, gróf Dessewffy Virginia találta 1844. a tisza
löki plébániában, most a tud. Akadémia birtokában. 
Sz. Ferencz élete s vallásos tanítások teszik tartalmát. 
Közzétéve Nyelvemléktár, III. köt. 

Virginia szigetek, a Kis-Antillákhoz tartozó szi
getcsoport, a spanyolok (170 km2), dánok (359 km2) 
és az angolok (165 km2) birtoka. 1494. Columbus 
fedezte fel. 

Virginius, római, 449. Kr. e. leányát, Virginiát 
nyilvánosan megölte, hogy megmentse Appius Clau-
<iius decemvir csábításaitól. 

Virgo (lat.), szűz; virginitas, szüzesség. 
Virgula (lat.), vessző, vonás; v. mercuriális, me

sebeli varázsbot. 
Virgyina, virginale (1. e.); czimbalom. 
Viriathus, lusitaniai pásztor, népének a rómaiak 

elleni függetlenségi harczában (viriathiusi v. lusita
niai háború, 148—139. Kr. e.) vezére, sikerrel har-
czolt, 139. a rómaiaiak felbujtására meggyilkolták. 

Viribus unitis (lat.), egyesült erővel, I. Ferencz 
Józsefnek mint osztrák császárnak jelmondata. 

Viridarium (lat.), oly kert, mely egészen v. tul-
nyomólag örökzöld növényekkel van beültetve. 

Viride aeris (lat.), 1. grünspan. 
Viridis (lat.), zöld. 

Virilis (lat.), férfias, férfiúi. 
Virilista (lat.), legtöbb adót fizető (1. e.). 
Viriplaca, Venusnak mint a czivódó házasfelek 

kiengesztelőjének mellékneve. 
Viroviticza, Verőcze (1. e.) horvát neve 
Virozsil An ta l , magyar jogtudós, szül. 1792. 

ápril 14. Selmeczen; 1822. a pozsonyi akadémián 
jogtanár, 1832. pesti egyetemi tanár. A jogbölcse
letről irt latin művein kívül legbecsesebb műve Ma
gyarország közjoga latinul (1850—54.), mely kivo- . 
natban magyarul s németül is megjelent. 1862. 
vonult nyugalomba; f 1868. május 19. Bécsben. 

Virtuális (lat.), erős; tehetős, hatni képes; v. erő, 
meglevő, de abban a pillanatban nem működő erő; 
v. jog, erős, gyökeres jog; virtualitas, hatóképes
ség; virtualiter, lappangva nyilvánulás, hatás nél
kül, de hatásra képesen. 

Virtuóz (ol.), elismert mester vmely művészetben, 
főleg annak gyakorlati, technikai részében, pl. a 
zenei előadásban, a verselésben; v.- i tas, remeklés, 
mesteri tökély. 

Virtus (lat.), férfiúi derékség, bátorság, erő; to
vábbá erény, szivjóság, erkölcs. 

Virtute et exemplo (lat.), erény és példa által, 
II. József császár jelmondata. 

Virtuti et merito (lat.), az erénynek és az érdem
nek (a spanyol Károly rend felirata). 
Virtuti in bello (lat.), a harczi bátorságnak, a 

szász Henrik-rend felirata. 
Virulens (lat.), gennyes, mérges, ragályos. 
Virunum, város Noricumban, római colonia; rom

jai Klagenfurttól 9 kmnyire, a Zollfelden (1. e.); ut-
czáinak kövezete nagy részt meg van s az utczák 
iránya kivehető. A ny.-i részén antik kövekből alko
tott herczegi szék állt (most Klagenfurtban), melyen 
Karinthia herczegei egykor a rendek hódolatát fo
gadni szokták. 

Virus (lat.), méreg, főleg mérges, fertőző anyag. 
Vis (lat.), erő; v. legis, a törvény ereje. 
Vis (bis), arany- és ezüst súlymérték Birmában és 

Peguban = 1'65563 kg.; kereskedelmi súly Elő-és 
Hátsó-Indiában, 8 v. = 1 maud (11'34 kg.), a ben-
gáliai factory-okban = 3J/s angol font. 

Visage (francz., -zázs), arcz, ábrázat. 
Vis-á-vis (francz., vizaví), átellenben; v. dérien, 

minden pénz nélkül lenni. 
Viscaya, 1. Biscaya. 
Viscera (lat.), zsigerek. 
Vischer, 1) F r i g y e s T i v a d a r , német aestheti-

kus, szül. 1807. jun. 30. Ludwigsburgban, 1837. a 
bölcsészet tanára Tübingában, 1855. a zürichi mű-
egyet., 1866. az aesthetika tanára a tübingai egyete
men és a strassburgi műegyetemen; f 1887. szept. 
14. Gmundenben. Regényt, drámát, költeményt, böl
csészeti és széptani műveket irt. Főműve: Aesthetik 
(3 k.). — 2) P é t e r , hires érczöntő, szül. 1455. Nürn
bergben, f "• o. 1529. jan. 7. Dürer Albert m. kora 
legnagyobb német művésze. Főművei: Ernő érsek sír
emléke Magdeburgban, Sebaldus-siremlék Nürnberg
ben, a regensburgi székesegyház reliefje, Albert bi-
bornok síremléke (Aschaffenburg). Fiai: J á n o s és 
Pé te r , szintén jeles érczöntők és szobrászc<k. 

Vis comica (lat.), komikai erő, Caesarnak Teren-
tiusról irt hexameterei egy félremagyarázott helyé
ből keletkezett kifejezés. 

Visconti (lat. vicecomites), lombardiai család, a 
della Torrék bukása után jutott uralomra Milanóban. 
V. O t t ó , Milano érseke (f 1295.), az uralmat I. 
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M a t t e ó r a hagyta, ki t 1322. Utódai: G a l e a z z o 
(1322—28.),. A z z o (t 1329.), L u c c h i n o (1329— 
1349.), J á n o s (1349—1354.), aztán közösen ural
kodott II. M a t t e o , B e r n a b o és II. G a l e a z z o 
(1354—85.). Utóbbi fia, G a l e a z z o Gian 1395. 
Venczel német császártól herczegi rangot nyert, 
meghóditotta Pisát, Sienát, Perugiát, Paduát és Bo
lognát; f 1402. A milanói és certosai dóm építője. 
Fiai G i a m m a r i a , F ü l ö p M á r i a és G á b o r alatt 
hanyatlásnak indult a család, Fülöp Mária 1412 óta 
egyeduralkodó, t 1447. férfi örökös nélkül; természe
tes leánya, Bianca, Sforza Ferencz neje lett, ki 1450. 
csellel és erőszakkal kerítette Milánót birtokába. 

Visconti-Venosta Emil, olasz államférfiú, szül. 
1830. Milanóban, 1848. Garibaldi alatt önkénytes, 
1863-64 . , 1866—67. és 1869—76. külügymin. 
Viscount (ang. vejkaunt), 1. vicomte. 
Viscus v. viscum (lat.), lép, madárlép. 
Visegrád, 1) város Bosznia szerajevói kerületében, 

1393 lak.; - 2) község Pest m., 1250 lak., a Duna jobb 
oldalán azon szorulatban, melyet a Magyar közép-
hsg derekán áttörő folyó magának képezett, a völgyre 
meredeken eső V. trachithegy aljában hosszan nyú
lik. A gyümölcsös kertek közt számos nyaraló. Elő
ször a pannonok telepe állott itt, "később »ad Her-
culem«-nek nevezett római álló tábor. V. (magas 
vár) neve szláv eredetre mutat. A vár az első kirá
lyok idejében állott s tanuja volt II. Béla megvaki-
tásának és Salamon kir. fogságának, ki a róla fine
vezett toronyban volt elzárva. Az Anjou-uralkodók 
egyik székhelye lett s a fényes várpalota számos 
királyi találkozás, udvari ünnepély, diplomatiai tár
gyalás színhelye volt, a melyről a hegedősök énekel
tek. Itt folyt le a Zách-család tragédiája, itt halt meg 
sebeiben II. Károly király. Zsigmond alatt sem vesz
tett fényéből s Albert halála után özvegye innen lo
patta el az itt őrzött szent koronát. Mátyás király 
alatt szintén fontos szerepet játszott. A Duna part
ján feküdt az alsó vár, melyet a felső várral a hegy 
oldalán felvonuló kőfalak kapcsoltak össze. A hegy 
tövében volt a fényes királyi kastély s a Duna part
ján álltak a főurak palotái. A kastélyban 350 lakó
szoba volt; függő kertek, fürdők, halas medenczék, 
szobrokkal ékes szökőkutak, üvegházak díszítették. 
Európa akkori egyik legfényesebb palotája volt. De 
hamar elpusztult; 1529. török kézre került s majd 
az egyik majd a másik hadakozó fél ostromolta, mig 
1684>Károly lotharingai herczeg vissza nem foglalta. 
1702.1. Károly és Mátyás királyok fényes palotái
nak még maradványait is felrobbantották s csak a 
felső vár, a Salamon torony és az összekötő bás
tyák némi részei hagyattak meg. A felső vár három 
emeletre épült, most csak puszta falai állanak; van 
két udvara, a régi csatorna még meglehetős ép. Leg
épebb része a Salamon torony, melyet restaurálnak. 
V. város Mátyás királytól sok szabadalmat kapott. 
Jelenleg koronajószág s ő felsége is gyakran szo
kott erdeiben vadászni. 

Visegrád-börzsönyi hegység, 1. Pilis hegység. 
Viselet (francz. costume), a különböző korszakok, 

népek, osztályok stb. sajátos ruházkodásmódja, ill. 
a különböző szokások, melyek a test ruházatában és 
díszítésében, a haj és szakái hordásában, a testbőr 
és köröm színezésében stb. a föld különböző részei
ben különböző időben divtak. Egyes népek viseletét 
az éghajlat, a faji jelleg, az életmód befolyásolták; 
az ekként kifejlődött nemzeti viseleten kívül azon
ban minden korszaknak megvolt a maga általános, 

u. n. divatos viselete, mely alkatelemeit mindig az 
illető kor uralkodó népétől kölcsönözte. így vált ál
talánossá a klasszikus világ görög és római vise
lete az egész akkori u. n. polgárosult világban; a 
középkor elején azt a byzanczi viselet váltotta fel, 
mig a XI. szdtól felváltva a német, franczia, rövid 
ideig a spanyol viselet volt divatban. Legállandóbb 
volt a franczia viselet, mely különböző változásokat 
állva ki, uralmát a legújabb időkig megtartotta. A 
m a g y a r n e m z e t i v. ős elemeit a seytha és méd 
viseletekben találjuk fel. A seytha viseletet a nad
rág s az elül nyitott ujjas, szűkebb, ágyékig érő 
kabát használata jellemezte és különböztette meg a 
klasszikus népek viseletétől. A méd-perzsa viselet
nek ugyanez alkatelemei voltak, de a kabátot nagy 
bő, majdnem földig érő, ránezos köpenyeggé fejlesz
tette, mely finom anyagával s a ruha díszítések al
kalmazásával elég alkalmat nyújtott a keleti fény és 
pompa kifejtésére. Honfoglaló őseink viselete a seytha 
viselet főforrásait tüntette föl; alsóruha gyanánt a 
seytha alsó kabátot hordták, melynek vászon v. bőr 
anyagát arany és ezüst pitykékkel díszítették. A 
kabát térdig ért, derékban öv fogta össze. Felső 
köntöst a byzanczi irók kettőt emlegetnek: a gúnyát 
(yovvia) és kabátot (xaíiaSíOf); az előbbit a pánczél 
fölé öltötték, az utóbbi a díszöltözethez tartozott és a 
későbbi mente ős alakja lehetett. Viselték az ujjatlan 
gallért, a kaczagányt is. Nadrágjuk alakja a mai 
szűk nadrágnak felelt meg, a nép azonban már ekkor 
viselte a borjuszáju inget és a bő gatyát. Hajukat 
eredetileg beretválták és üstököt eresztettek, csak 
később, a hunok által jött divatba a hosszú haj-
csimbókok viselése. Fejükön puha prémes föveget 
hordtak. A kereszténység meghonosításával az ős 
magyar szokásokkal együtt a viselet is nagy válto
záson ment át. Az udvar és az előkelők átvették a 
Ny ugot-Európában divó ruházatot, melynek főrészei 
a hasított felső öltöny, többnyire prémes szegélylyel, 
a tunika és joppa, a byzanczi eredetetü veres keztyü 
s a szintén byzanczi hímzett saru. Az ősmagyar 
viselet a népnél maradt fent és fejlődött tovább 
mindaddig, mig a XIII. szd közepén föl nem tűnt 
a kun viselet, mely a külföldies, vmint a népies vi
seletet teljesen átalakította. Ez a méd viseletből szár
mazott, alapjellegét az öltönydarabok hosszúsága 
és a díszítésben kifejtett fény adta meg. A nadrág 
fölé hosszú, kaftánszerü felsőkabát jött, mely néha 
prémmel volt szegélyezve és arany, ezüst hímzések
kel gazdagon díszítve. Csizmát nem viseltek, hanem 
nadrágszárat, mely a lábfőt is beburkolta. A bécsi 
képes krónika XIV. szdi rajzai a főurakat e kun 
viseletben állítják elénk (1. Régi magyar viseletek 
ez. szines mellékletünket, I. tábla, 1—5. sz.). A XIV. 
szd folyamán e ruházat az európai divat szerint 
többfélekép módosult. A felső ruha hol igen szűk s 
rövid, hol hosszú s bő. Ez időben találkozunk elő
ször a mente elnevezéssel. A XV. szd átmeneti kor
szakot alkot a nemz. viselet fejlődésében. Ekkor 
jött divatba a keleti eredetű, prémes kihajtott gal
lérú suba, a haczoka, mely a subánál rövidebb s 
könnyebb talán prém nélküli felső ruha volt, a fe
kete, tányérnyi széles karimájú kalap és a prémes 
süveg, melynek karimája hátul fel volt hajtva, elől 
le volt gyűrve. A XVI. szd elején a magyar viselet 
részben nyugati, főleg azonban török befolyás alatt 
uj formákat vesz fel, melyek a fejlődés különböző 
stádiumain átmenve, a mai u. n. diszmagyarnak is 
fő elemeit szolgáltatták. A férfi viselet fő darabja 
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volt a térdig érő dolmány, melyet a pánczéling fe
lett viseltek; erre jött a díszesebb, többnyire virágos 
szövetből készült mente, mely bokáig, néha azon 
alul is ért s feszes fölálló gallérjával az egész nya
kat elfedte. A lábra saru, majd félcsizma (deli saru), 
végre egész csizma jött. Az öltözetet posztóból ké
szült kucsma egészítette ki, strucztollas forgóval. 
(L. melléklet I. t. 6—7. sz. II. t. 1—3. és 5 sz.) A 
nők könnyű diszes selyemszövetből készült kaftán-
szerü felső köntöst viseltek, mely elől kissé szétvált 
és érvényre juttatta a más színű alsószoknyát. A 
felső köntöst derékban öv fogta le. A fejet bekötve 
hordták; a fejkendő két vége hátul lecsüngött. (Mel
léklet, II. t. 4. sz.) A XVII. szd elején a férfiak dol
mánya hosszabb lett, ellenben a mente könnyebb 
formát kapott; már panyókára is kezdték viselni. 
Ekkor jöttek divatba az u. n. csonka ujjú török men
ték. A süveg kisebb, a forgóban a strucztollat né
hány szál kerecsen, sas- vagy kócsagtoll váltotta 
fel. A női viselet is mindinkább megszabadult feszes 
formáitól; a ruha bővebb, kényelmesebb lett, a 
nyakig gombolt ruhák helyek kissé kivágott derekat 
viseltek csipkés gallérral, a szűk ujjak helyett bőveb
bet; a fejkötő a hajat elől kissé szabadon hagyta. 
(Melléklet, II. t. 6. sz.) A XVII. század közepétől 
az erdélyi viseletet hosszú ünnepélyes ruhák jel
lemzik (Melléklet, II. t. 7. sz.), a magyarországi 
azonban megtartotta a rövidebb alakokat, melyek a 
XVIII. szdban Erdélyben is általánosakká váltak. 
Mária Terézia alatt németes elemek, hajporozott pa
róka, a szakái és bajusz leborotválása, vaskalap ho-
nosultak meg ruházatunkban, melyeket csak a szá
zadunk elején felébredt nemzeti öntudat szorított ki 
a magyar viseletből. Boncz Ödön. Vázlatok a ma
gyar viselet történetéből. (Arch. Ért. 1885—86.) A 
magyar viselet IV. László koráig (u. o. 1887.). 
A kun és magyar viselet az utolsó Árpádok és az 
Anjouk alatt (u. o.). A Haller család nemzetség
könyvének viseletképei (Turul 1886.). Szendrei 
János: Magyar viseletképek czimeres leveleinkben. 
(Arch. Ért. 1892.). 

Viselősség, terhesség (1. e.). 
Visible (francz., -bl) látható; v.-ilitas, láthatóság. 
Visigothok, 1. nyugatigótok. 
Vis inertiae (lat.), tétlenség, tehetetlenség. 
Visio (lat.), látomány (1. e.); v.-narius, kinek lá

tomásai vannak. 
Visir (francz. visiére), 1) sisakellenző, a sisak 

azon mozgatható része (rostélya), mely az arczot 
fedi; — 2)irányzék a lőfegyveren; — 3) akoló rud. Vi-
s i r o z n i , lőfegyvert a czélpont felé irányítani; látta
mozni; akolni. 
Visit az emse dühében, a malacz félelmében v. 

fájdalmában. 
Visitatio (lat.), megvizsgálás; egyházlátogatás 

(v. canonica). A kath. egyházban Sarlós Boldog
asszony ünnepének (jul. 2.) latin neve. 
Visitatio liminum (lat., egyházlátogatás 1. e.), a 

pápa főfelügyeleti jogának megfelelő azon köteles
sége a püspököknek, hogy legalább minden harmad
negyedévben Rómában megjelenjenek és a pápának 
egyházmegyéjök állapotáról jelentést tegyenek; ha 
pedig a személyes megjelenésben akadályozvák, 
egy káptalanukbelit kötelesek Rómába küldeni. 

Visite (francz., -zit), látogatás. 
Visk, község és fürdő (V. Várhegy) Máramaros m., 

4054 lak. Az öt koronavárosok egyike. Csinos fürdő
épülete és parkja van. Forrása vasas-savanyuviz. 

Viski K. Bál in t (Krüzselyi B.), tanár és iró, szül. 
1844. márcz. 6. Visken, Máramaros m., jogot vég
zett, 1871. külföldi tanulmányutat tett, azután tanár, 
jelenleg a m.-szigeti ev. ref. jogakadémián. Egy ideig 
a Máramaros ez. lap szerkesztője, irt gazdasági,, 
történelmi stb. müveket. 

Viskó, szegényes házikó, kunyhó 
Vis major (lat.) = nagyobb, magasabb erő, force 

majeure (francz). L. erőhatalom. 
Vismut, bismuthum, 1. e. 
Visnu, a hindu szentháromságnak (Trimurti) má

sodik tagja, ki 9 megtestesülésében (avatára) a go
nosznak legyőzője volt s a világnak fentartója. 
Avatárái közül kül. az fontos, mikor mint K r i s n u 
jelent meg a földön; ez alakban vált a hinduk leg
népszerűbb istenségévé. Felesége L a k s m i , a szere
lem istennője. 

Visoko, város Bosznia szerajevoi kerületében 
4994 lak. 

Visontai Soma, orsz. képv., szül. 1854. nov. 19. 
Gyöngyösön. Jogot végzett, 1882. ügyvéd Bpesten. 
Hírlapírással is foglalkozott, egyetemi hallgató ko
rában »Vasut« ez. lapot szerkesztett. 1892. képv. 

Visp (Vispach), a zermatti völgykatlanban eredő 
gletserpatak, mely a Rhőne-völgybe torkoló V. völ
gyet alkotja, benne fekszik V. helység, 1855 jul. 25. 
földrengés pusztította. 
Vis probandi (lat.), bizonyító erő. 
Vissó, a Tisza balfelőli mellékvize; ered a (Mára-

marosi havasok) Torojaga hegycsoporthoz tartozó 
Csarkanó alatt. Vizben gazdag folyó, mely é.-ny. 
irányú, mindinkább szélesedő hosszvölgyben halad 
s Ronapolyánánál találkozik a hosszvölgybe érkező 
Tiszával. Onnan, hol a Borsát felveszi, tutajozható. 
Hossza 89 km; vizterülete 2202 kms. Főbb mellék
vizei Borsa, Vasér, Rusz, Krasznicza és Drágus. 

Visszaadási v. visszavételi ügylet, a kosztügylet 
(1. e.) egy neme, melynél a kosztba vevő az érték
papírt bizonyos idő múlva visszaszállítani köteles. 

Visszaeső, relapsus, a büntetőjogban az, aki 
vmely bűntett miatt megbüntettetvén, utóbb ugyan
ilyen v. hasonnemü bűntényt követ el. A visszaesőt 
az ujabb törvények szigorúbban büntetik és a v.-és 
egyes bűntényekre minősítő hatással van : igy a btk. 
értelmében a lopás, sikkasztás, csalás az értékre 
való tekintet nélkül bűntetté válik, mihelyt elköve
tője ugyanazon v. hasonnemű bűncselekvény miatt 
már kétszer büntetve volt, feltéve, hogy az utolsó 
büntetés kiállása óta 10 év még le nem telt. 

Visszaható erő a törvénynél, a törvény hatálya 
rendesen a kihirdetéstől számított 15-ik napon kez
dődik és ezen naptól kezdve a törvény által szabá
lyozott minden jogügylet és jogintézmény korábban 
szerzett jogok sérelme nélkül az uj törvény szerint 
bírálandó el. Némelykor azonban maga a törvény 
tartalmaz rendelkezést arra nézve, hogy hatálya a 
keletkezés, ill. kihirdetés előtti időben kezdődjék és 
akkor a törvénynek v. e.-je van. 

Visszaható ige, verbum reflexivum, az alanynak 
oly cselekvését fejezi ki, mely magát az alanyt éri, 
pl. elrejtőzni (magát elrejteni), bezárkózni (nfegát 
bezárni) stb. 

Visszaható névmás, 1. névmás. 
Vissszahelyezés, restitutio, visszaállítása a ko

rábbi jogállapotnak. Ez értelemben szólnak az előbbi 
állapotba való v.-ről (r. in integrum), mely abban 
áll, hogy oly esetekben, midőn valaki hátrányt szen
ved oly körülmények folytán, melyek következtében. 
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jogait meg nem védhette (távollét, kiskorúság), a biró 
kimondja, hogy a hátrányos körülmények következ
tében szerzett esetleges jogok, semmisek és beáll 
a korábbi állapot. L. még sommás visszahelye-
zési per. 

Visszahozó v. v o n a t k o z ó n é v m á s , 1. névmás. 
Visszakéz, tenyérrel kifelé hajtott, fordított kéz. 
Visszakozz! katonai és tornászati vezényszó, 

vmely mozdulatból a megelőző állásba való vissza
térést jelzi. 

Visszamutató névmás, mai nyelvtanainkban v o-
n a t k o z ó n., 1. névmás. 

Visszaszívni, vmely tett nyilatkozatot, Ígéretet 
visszavenni. 

Visszatartás jog, helyesebben m e g t a r t á s i j o g 
(JHS retentionis), általános magánjogi szempontból a 
birlalónak azon joga, melynél fogva ő adósának 
olyan dolgait, melyeket különben kiadni tartoznék, 
mindaddig visszatarthat, mig ez követelése iránt ki 
nem elégíti. Itt tehát a megtartási jog kifogás alakjá
ban érvényesíthető az adós keresete ellenében. Ettől 
különbözik a váltói és kereskedelmi megtartási jog, 
mely a hitelezőnek egyenes kielégítési jogot ad és ez 
irányban a zálogjoghoz hasonlít; lényege az, hogy 
a váltóbirtokos, illetve kereskedő lejárt váltóbeli ül. 
kereskedelmi ügyletekből eredő és lejárt követelései 
tekintetében m. j.-gal élhet adósának azon pénzeire, 
ingóságaira és értékpapírjaira, melyek ennek akaratá
val tényleges birtokába v. rendelkezése alá kerültek; 
nem gyakorolható tehát, ha a tárgyak akár az adós, 
akár egy harmadik által az átadás előtt v. az átadás 
alkalmával meghatározott rendelkezés végett jutnak 
a hitelező birtokába. A hitelező kérheti az így vissza
tartott tárgyak eladását az illetékes törvényszéknél, 
de a m. j. gyakorlásáról az adóst értesíteni köteles. 
Az eladásnál befolyt összegből a netáni felesleg az 
adóst illeti. 

Visszatérő láz, 1. láz. 
Visszatérő r ím, 1. rím. 
Visszatorlás, 1. megtorlás. 
Visszavonás, 1) viszály, pártoskodás; — 2) a stilisz

tikában azon alakzat, midőn az iró már egyszer ki
mondott gondolatát mintegy visszavonja, de csak 
azért, hogy újra s erőteljesebben ismételje (retractio), 
pl. 0 jóltevőd — nem, valódi atyád volt. 

Visszhang, echó, a hang visszaverődése vmely fal
ról. Csak akkor hallható, ha a visszaverő fal az őt 
érő hanghullámokra merőleges. A legkisebb távolság, 
melynél v. előáll, kb. 34 m. (egytagú v.), nagyobb 
távolnál több tagú érthető v. hozható létre; kisebb 
távolságnál az u t ó h a n g keletkezik. Többszörös v. 
több, egyenlőtlen távolságú vagy két párhuzamos 
fal között jön létre. 

Visszhangos vers , 1. echó. 
Visszkezes, azon egyén, ki a kezes irányában el

vállalja a jótállást, ha ennek kezességét igénybe 
vennék. 

Visszleszámitolás, r e e s c o m p t e , a leszámítolt vál
tónak továbbadása; a leszámítolás alkalmával felszá
mított és a v.-kor fizetett kamattétel közti különbség 
a leszámítoló nyeresége. 

Vissz-számla, a nemfizetés miatt óvatolt váltó 
tulajdonosának a váltókötelezett ellen fennálló köve
telése számlaalakba foglalva. A váltótulajdonos 
követelhet 6% késedelmi kamatot, az óvás és egyéb 
költségek és 7 3 % jutalék megtérítését. 

Visszteher, a hajó teherrakománya a visszatérés 
alkalmával; mivel a hajónak minden esetre vissza 
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kell jönnie, a v.-ért rendesen csekélyebb szállítási 
díj fizetendő. 

Visszváltó, a nemfizetés miatt óvatolt váltó tulaj
donosa által a váltójogilag kötelezett személyre a 
váltóösszeg és költségei erejéig kibocsátott váltó, 
melyet akkor alkalmaznak, ha a váltótulajdonos és 
a v. intézvényezettje nem egy helyen laknak; a v.-t 
rendesen látra állítják ki és nem telepíthető. 

Visszvám (ang. drawback), lefizetett behozatali vám 
visszatérítése, mely akkor fordul elő, ha az illető 
árut eredeti alakjában v. kikészítve megint a kül
földre szállítják. 

Vista (ol.), lát. 
Vista árfolyam, 1. lát-árfolyam. 
Vista váltó, látra szóló váltó, 1. látra. 
Visuc, község LikaKrbava m., 1514 lak. 
Visum (lat.), láttamozás (1. e.) főleg útlevelén. 
Visum repertum (lat.), látlelet (1. e.). 
Visus (lat.), látás (1. e.), látóképesség. 
Viszég, község Krassó-Szörény m., 1723 lak. 
Viszér, vivőér, 1. vénák. 
Viszkereset, a váltói kapcsolatban álló személyek 

v. egyenes kötelezettséget vállalnak magukra v. pe
dig kötelezettségük csak akkor áll elő, ha az egye
nes kötelezettek kötelezettségűknek meg nem felel
nek ; ez utóbbiak v. alatt állanak. V. egyáltalában 
eltekintve a váltótól azok ellen indítható, a kik egy 
harmadik által teljesítendő fizetésért szavatolnak. 
A váltói v. v. biztosítási v. fizetési v.; az előbbit az 
egyenes kötelezett fizetésének elmaradása esetén al
kalmazzák; előfeltétele, hogy a váltót fizetés végett 
bemutatták és hogy ez, valamint a fizetés elmara
dása óvással igazoltassák, az utóbbit pedig, ha az 
intézvényezett a váltót el nem fogadta. 

Viszketeg, v i s z k e t é s , prurigo, pritritus, egyéb 
közvetlen zavarok nélkül fellépő bizsergő bőrérzet; 
némelykor mint bőrbetegség lép fel gyermekeknél, 
aggoknál nagyon makacs és gyógyithatlan. Kezelés: 
altató szerek. A végbélben és nőknél a nemi szer
vekben jelentkező, néha tűrhetetlen v.-t gyakran bél
férgek (oxyuris) okozzák. 

Visznek, község Heves m., 1723 lak. 
Viszoka, község Ung m., 1187 lak. 
Viszoka-Hola, így nevezik a Branyiszkói hsgnek 

a Szinyei völgy é. oldalát kisérő 1218 m. m. részét. 
Viszoka-Makó, község Trencsén m., 3(581 lak. 
Viszonkereset, azon kereset, melylyel alperes kö

vetelését felperes ellen érvényesiti és kereset és v 
felett egy és ugyanazon perben határoz a biró. A 
v.-tel alperes azonban csak akkor élhet, ha 1) köve
telése a felperesi keresettel egy jogalapból szárma
zik, 2) ha követelése más jogalapból származik is, 
de valódi, lejárt, a felperesi követeléssel hasonnemü 
és határozott; 1881 : LIX. t.-cz. 8. §. 

Viszonosság, reciprocitás, két állam között szer
ződésen v. egyezményen alapuló azon jogviszony, 
hogy különösen magánjogi szempontból mindegyik 
állam a másiknak alattvalóit ugyanazon elbánásban 
részesiti, mint a magáéit. Különösen fontos a v. az 
egyik állam bíróságai ítéleteinek végrehajtása szem
pontjából a másik állam bíróságai által. V. áll fenn 
Ausztria és Magyarország között. A bevett felekeze
tek közti v. azt jelenti, hogy e felekezetek ügyei 
ugyanazon törvényes elbírálás alá esnek s a jogot, 
melyet a törvény az egyik felekezetnek biztosit, ha
sonló körülmények közt a másik is élvezi. 

Viszontbiztosítás, a biztosítás azon neme, midőn 
a biztosító intézet az elvállalt biztosítást egészben 
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v. részben más biztosító intézetre ruházza át oly-
képen, hogy az eredeti biztosító személy kár esetén 
megtérítést csak a biztosító intézettől követelhet, 
mig ez a viszontbiztosítótól kap kártérítést. A v.-nak 
kül. a tengeri, szállítási és tűzkárbiztositásnál van 
nagy szerepe és nagyobb biztositásnál kiváló fon
tosságú. A biztosító társulatok v. szövetkezetet al
kotnak a v. czéljára, v. pedig külön e czélra alakult 
társulatnál biztosítják elvállalt koozkázatukat. 
Viszony, két dolognak v. lénynek egymásra vonat

kozása, egymással bizonyos kapcsolatban állása, pl. 
rokoni, baráti, szerelmi v.; továbbá vmely személy
nek, testületnek, összeségnek állapotára befolyó kö
rülmenyek, pl. anyagi, erkölcsi, nemzetiségi, társa
dalmi, politikai v.-ok. 

Viszonylag, relatíve, máshoz viszonyítva, pl. v. 
legjobb pályamű, mely a többinél jobb, bár nem 
absolut értékű. V i s z o n y l a g o s , relatív (1. e.). 

Viszonyrag, régebben a névragok (1. e.) elneve
zése, tulajdonképen azonban minden rag, mert a 
szavakhoz járulva, mind arra szolgál, hogy e sza
vaknak mondatbeli viszonyát jelölje. 

Viszonyszók, 1. praepositiók. 
Visztula, folyam, osztrák Sziléziában a Beszkédek-

ben ered, átfolyik Nyugat-Galiczián, hol helyenként 
a határt alkotja Oroszország felé; itteni mellékfolyói: 
a Szola, Skava, Dunajecz, Visloka, Szán; mint hajóz
ható folyó lép Oroszországba, hol a Búgot veszi fel, 
Varsó fölött nagy kanyarulatot téve Poroszországba 
folyik, melyet Thorn m. ér el; a tengertől 59 km.-
nyire 2 ágra szakad, nyugati ága a tulajdonképeni 
V. az elbingi (ó) és danzigi (uj) részekre oszolva 
Danzig m. a Keleti tengerbe szakad, keleti ága, a 
Nógat, a Frische Haffba szakad, deltája 2200 km2. 
A brombergi csatorna összeköti az Elbe-torkolattal, 
áradásai évenkint nagy károkat okoznak, homok
zátonyai a közlekedést nehezítik. Hossza 1! 32 km., 
víztér. 179.500 km2. 

Vita S á n d o r, kolozsvári kir. főügyész, szül. 1836. 
jan. 2. Haranglábon, Küküllő m., 1858. erdélyi hely
tartósági joggyakornok, járáshivatali tollnok, 1861. 
Küküllő m. főisp. elnöki igtató, 1862. u. o. megyei 
tszki ülnök, 1868. megyei tszki főügyész, 1872. 
d.-szt-mártoni jbiró, 1879. m.-vásárhelyi táblai biró, 
1886. m.-vásárhelyi, 1891. kolozsvári kir. főügyész. 
Vita (lat.), élet. Vita brevis, ars longa (lat.), rövid 

az élet, a művészet hosszú (azaz nem lehet ki
tanulni). H i p p o k r a t e s mondása az Aphorismák 
elején. 

Vitae Pa t rum (a szentatyák élete), középkori egy
házi legendagyüjtemény. 

Vitairás, a Gabelsberger-Markovics és Stolze-
Fenyvessy-féle gyorsirási rendszerekben a magasabb 
fokú rövidítésekkel élő s a leggyorsabb beszéd (par
lamenti viták) lejegyzésére alkalmas gyorsírá
szati mód. 

Vitális (lat.), életbevágó, élethez tartozó. 
Vital ismus (lat.), az >életerő« elmélete, mely az 

összes életjelenségek okául egy külön erőt tételez fel. 
(L. erő.) 
Vitalitás (lat.), életképesség; átlagos életkor. 
Vitalitium (lat.), életjáradék. 
Vitám et sanguinem! (lat.) Eletünket és vérünket 

felséges asszonyunkért, koronánkért és hazánkért! 
ezzel a felkiáltással válaszoltak a hagyomány szerint 
a pozsonyi országgyűlésen, 1741. szept. 11. a ma
gyar országos rendek Mária Terézia segélykérő be
szédjére (1. M á r i a T e r é z i a ) . 

Vitám impendere verő (lat.), az életet az igaz
ságnak szentelni, Juvenalis szavai (IV. 91), Rous
seau jelmondata. 

Vitatni, vmely állítást, véleményt okokkal, érvekkel 
támogatni s azt az ellenvéleményekkel és ellenveté
sekkel szemben védelmezni. 

Vitebszk, nyugot-orosz kormányzóság, ter, 45.108 
km2, 1.296,271 lak. Főhelye V,55.000 lak. aDünam. 

Vitellius A u l u s , római császár, sz. 15. Kr. u . ; 68. 
Alsó-Germania helytartója, az ottani légiók 69. csá
szárrá kiáltották ki, 69. jul. bevonult Rómába, de 
seregét Vespasianus légiói Cremonánál megverték, 
decz. 12. Róma ostromakor megöletett. 

Viterbo, város Róma olasz tartományban, a Monté 
Cimmo m., 20.000 lak., püspökség, székesegyház pá
pai sírokkal, etruszk múzeum, élénk ipar. Közelében 
Bulicame fürdő- és bucsujáróhely. 

Vitéz (szláv eredetű), 1) a régieknél áll. minden 
katona, hadseregben szolgáló fegyveres ember: Ily 
ért. mondja Balassa Bálint: >Vitézek! mi lehet E 
széles föld felett Szebb dolog a végeknél ?« (»In lau-
dem confiniorum*); — 2) vmely lovagrendnek avatott 
tagja, pl. aranygyapjas, aranysarkantyús, szentelt 
v., máltai v. stb. 

Vitéz J á n o s ( z redna i ) , esztergomi érsek, Csévi, 
máskép Vitéz Jánosnak egy Garázda-leánytól szüle
tett fia, szül. 1408 körül Zrednán; Olaszországban 
tanult s 1433. jegyző a kir. kanczelláriában. Albert 
alatt már főjegyző és zágrábi, majd váradi kanonok. 
Hunyadi János, kinek nejével rokonságban állott, 
1445. váradi püspökké nevezte ki s őt bizta meg fiai 
nevelésének vezetésével. Hunyadinak kormányzó
sága alatt minden működésében,hű társa és táma
sza volt. 1452. kanczellár, de 1457. a Hunyadi-ház 
többi barátjával együtt elfogatott s szabadságát 
csak Aeneas Sylvius közbenjárására nyerte vissza. 
Mátyás király, kinek megválasztatásában nagy ré
sze volt, 1465 elején prímássá nevezte ki és diploma-
cziai szolgálatait folyton igénybe vette. Váradon, 
vlmint a primási széken egyik főtámasza volt a hu-
manismusnak, a külföldi tudósokkal folytonos ösz-
szeköttetésben állott, ő alapította a pozsonyi rövid 
életű egyetemet s könyvtárát méltán tekintik a Cor
vina élőképének. Ama belső viszony mellett, mely 
V. és M. király között fennállott, annál feltűnőbb, 
hogy az 1471-ki összeesküvésnek élére állva, Káz
mér lengyel királyfit akarta Mátyás helyett a trónra 
emelni. Az összeesküvés felfedeztetvén, Mátyás V.-t 
őrizet alá tétette és csak súlyos feltételek m. bocsátá 
szabadon. A megaláztatást nem élte tul; t 1472. 
aug. 9. Esztergomban, hol síremléke ma is látható. 
Fraknói Vilmos: V. J. élete (1879.); ugyanő érteke
zett V. könyvtáráról a Könyv-Szemle 1878—80. és 
1886—87. évfolyamaiban. ' 
Vitéz M i h á l y , 1. Csokonai. 
Vitéz Francisco, Ráskai Gáspár verses históriája, 

1374-ből, egy Boccaccióból merített történet magyar 
szereplőkkel. 

Vitézi já ték, 1. lovagdráma. 
Vitézi versezet, Csokonainál a. m. eposz ; f u r c s a 

v. v., vig eposz, komikus hősköltemény. 
Vitézkedő egyház, ecclesia militans, a r. kath. 

egyháznak a földön élő, viszontagságokkal küzködő 
tagjai, hivei együtt véve, kik az egyház tanait s hit
tételeit minden más vallás v. felekezet ellenében meg
védelmezik. 

Vitézkötés, bojtos zsinórfonadék, melyet a huszá
rok csákóikon v. mentekötőül viselnek. 



VITÉZLŐ 
1835^ 

víz V 

Vitézlő, régebben a nemeseket megillető czim (ne
mes, nemzetes és vitézlő). 

Viti^Levu, a legnagyobb Fidsi-sziget, ter. 11.600 
km9, 50.000 lak. Vulcanikus felföld, csak déli része 
sikság; ezukorültetvények. Fővárosa Suva , a Suva-
öböl mellett. 

Vitiligo (lat.), bőrbetegség, abban áll, hogy a bő
rön fehér foltok keletkeznek, melyeknek igen sötét 
határuk van; az ezen foltokon növő hajszálak fes-
tenynélküliek. Másik faja a v. gravior s. lepra ma-
eulosa, ennél nagy barna v. szürkés-barna foltok 
borítják csaknem az egész testet. 

Vitis (lat.), szőlőtő. 
Vitium (lat.), hiba, vétek; vitiosus, vétkes, bünős. 
Vitka, község Szatmár m., 1534 lak. 
Vitkovics M i h á l y , jeles költő, szül. 1778. aug. 

26. Egerben, hol atyja szerb pap volt. Pesten ügy
védkedett, hol háza az akkori Íróknak kedves gyül-
helye volt. f 1829. szept. 29. Irt színműveket (»Rá-
kóczy Fer. Rodostóban«, »Mars Venussal Murány 
alatt*, »A megengesztelés* stb.), epigrammokat, me
séket s több sikerült népies dalt. A szerb költészet
nek első ismertetője volt nálunk. Munkáit életrajzzal 
Szvorényi József rendezte sajtó alá (1879.). 

Vitkovics-codex, 1525-ből való magyar nyelvem
lék, melyet Vitkovics Mihály 1803. fedezett fel Eger
ben, most a nemz. múzeum könyvtáráé. Egyik ré
szét képezte a külön fölfedezett Miskolczi Töredék 
(1. e.). Szerzetesi regula és imák vannak benne. Köz
zétette Volf György, Nyelvemléktár VII. köt. 

Vitla, hajlékony fűzvessző, melyből a sövényeket, 
kosarakat, kasokat stb. fonják. 

. Vitla, mélységből, bányákból való felemelésre, fel-
szállitásra szolgáló egyszerű gép: a teher lánczon 
v. kötelén függ, mely egy vastagabb hengerre teke
redik fel, ha a hengert, u. n. d o b o t kézzel, állati 
erővel v. géppel forgatják s így a teher felemeltetik. 

Vitnyédy I s t v á n , szül. 1612. decz. 20. Sárváron; 
1638. Sopron város jegyzője, 1646. orsz. követe; az 
ez évi országgyűlésről napló jegyzeteket irt. 1566. a 
vármegye követe az országgyűlésen; a közügyekben 
tevékeny részt vett, Zrínyi Miklóssal, a költővel 
összeköttetésben állt, a lutheránusok egyik fő embere 
volt: a Wesselényi összeesküvésben is részt vett és 
1666. novemberben a menyasszonya elé induló I. 
Lipót király elfogatását hozta szóba, miért Wesselényi 
nádor haragját vonta magára, f 1670. febr. 13. Ne-
zsideren. Leveleit Fabó András adta ki. (Történelmi 
tár XV-XVI . k.) 

Vítőr, 1. rapier. 
Vitorla, hajók árboczain kifeszített vászon, mely 

a szelet felfogja, s így annak ereje a hajó mozgatá
sára felhasználtatik. 

Vitorla, az evet farka, mely az ugrást egyik fáról 
a másikra elősegíti; a róka farkát is annak nevezik. 

Vitorlautasitás, egyes tengerek v. azok egy részé
nek pontos leírása a vitorlahajózásra való tekintettel. 

Vitorlavászon, 1. vászon. 
Vitriflcatio (lat.), üveggyártás. 
Vitriol,. 1. gálicz, vitriolum. 
Vitriololaj, n o r d h a u s e n i , 1. kénsav. 
Vitriolum, gálicz; v. album, zinci, zinkgálicz; v. 

coeruleum, cupri, rézgálicz; v. viride, ntartis, vasgá-
licz. V. ö. gálicz. 

Vitrum (lat.), üveg; v. solubile, vizüveg; vitrescálni, 
megüvegesedni. 

Vitruvius M a r c u s V . Po l l i o , római hadi mérnök 
Caesar és Augustus alatt. >De architectura« ez. mű

vet irt, mely az egyetlen e nembeli, az ó-korból fen-
maradt mű. 

Vitta (lat.), fejszalag, fejkötő. 
Vittencz, község Nyitra m., 1631 lak. 
Vittnyéd, község Sopron m., 1493 lak, 
Vittoria, 1) Alava spanyol tartomány fővárosa 

28.000 lak. Vár, püspökség, gót székesegyház; élénk 
kereskedelem. 1813. jun. 21. Wellington győzelme a 
francziák fölött. — 2) város Szicziliában 24.000 lak. 

Vitu-föld, 1890-ig német, azóta angol főhatóság 
alatti terület Kelet-Afrikában, a Tana torkolata körül; 
ter. 1900 km*, 9000 lak. Főhelyek Vitu, Sakamba, 
Gare; a tengerpart közelében néhány sziget. 

Vituperabilis (lat.), rosszalandó. 
Vitus-táncz, 1. Vidatáncz. 
Vitznau, helység a vierwaldstátti tó partján 777 

lak., innen indul ki a Rigi-kulmi első fogaskerekű 
vasút. 

Vivace (ol., -cse), a zenében: élénken, tűzzel. 
Vivacitas (lat.), élénkség. 
Vivarium (lat.), aquarium. 
Vívás, v í t ő r v í v á s , az egyenes, hegyes végű ví

tőrrel (rapír,fleurette), k a r d v í v á s v. ütővívás, kissé 
hajlott fegyverrel (kard, épée, espadon) történik. 
A kettőnek kombinácziója a r e k o n t r a v i v á s egye
nes pengéjű fegyverrel vágásokkal és szúrással, pár
bajban tilos, háborúban alkalmas. Azonkívül van 
még a b a j o n e t t v í v á s , mely a b o t v i v á s b ó l fejlő
dött. Francziaországban s részben Olaszországban 
a vítőrvívás, másutt s nálunk is főleg a kardvívás 
divik. 

Vivát (lat.), éljen! 
Vive (francz., vív), éljen! 
Vivere militare est, 1. Küzdés az élet. 
Vivianit, glaukosiderit, angiarit, mullicit, kék vas-

ércz, ásvány, vaskos, földes (kékvasföld), phosphor-
savas vasoxydul-oxyd, előfordul ásatag csontokban, 
turfalápokban, bazaltban, lávában. Leihelyei: Betlér, 
Szomolnok, Rónaszék, Kabolapojána, Vöröspatak, 
Nagyág, Déva; Bajororszország, Krím (kagylókban), 
Dánia, Észak-Amerika; kékfestékül szolgál. 

Vivificatio (lat.), életrehozás. 
Vivipara (lat.), elevenszülő állatok. 
Vivisectio (lat.), élve bonczolás, tudományos kísér

let, melyet élő állaton végeznek. Az élettani, kór-
tani, gyógyszertani, bakterologiai stb. vizsgálatok 
czéljából elkerülhetlenül fontos; az állatvédő-egye
sületek azonban betiltását sürgetik. 

Vivőér, viszér, véna, 1. vénák. 
Vivos voco, mortuosplango, fulgura frango (lat.), 

az élőket hívogatom, holtakat siratom, villámokat 
megtöröm (harangok gyakori felirata). 

Viz, H30, l l ' i * sulyrész hydrogénből és 88'86 s. r. 
oxygénből álló vegyület; színtelen, sűrűbb rétegek
ben kék, 0°-nál 773-szor, 15°-nál 819-szer nehezebb 
a levegőnél, 0°-tól 100°-ig 0°-beli térfogatának 43 
ezredrészével tágul ki, -f- 4° C mellett legsűrűbb és 
fagyásnál (jegeczesedés), mely 0°-nál áll be, térfoga
tának Vii részével terjed ki; a fagyott viz (jég) f- s.-a 
0'9167. A v. forrpontja 760 mm. légsulymérői állásnál 
100° C. Száz fokú víznek 100°-u gőzzé való átvál
toztatására 536'5, 0°-u jégnek vízzé változtatására 
79 hőegység (caloria) szükséges. Számos jegeczedő 
testtel a v. szorosan egyesül (jege ez viz) és hevítés 
által ezen vegyületeiből kiűzhető. Teljesen közömbös 
vegyhatásu és általános oldószer. Nagyon magas 
hőmérsék és villamos áram által a v. alkatrészeire 
(2 térfogat hydrogén és 1 térf. oxygén) szétbontható. 
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A v. az állati és növényi életben fontos szerepet visz. 
Az állati testnek körülb. 59°/o-a v. A tápanyagoknak, 
vmint ezek bomlási terményeinek a v. oldó- és vivő 
szere; felnőtt ember naponta körülb 2250, munkás 
ember 2980 gr. vizet vészit. Tiszta vizet lepárlás 
(destillatio) segélyével lehet előállítani. Ehhez leg
közelebb áll, tehát legtisztább az eső- és h ó v i z . 
Az ivóviz lehet forrás-, kút-, talaj- és folyóvíz. Az 
i v ó v i z legyen átlátszó, színtelen, szagtalan; kelle
mes izét, mely alig vehető észre, a benfoglalt sók, 
kül. pedig a szabad szénsav okozzák. A mellékes 
alkatrészek, melyeket részint a talajból, részint a le
vegőből vesz fel, csak csekély mennyiségben legye
nek jelen; különösen áll ez a szerves anyagokra, 
továbbá a chlor-, kénsav-, salétromsav-és ammóniák-
vegyületekre, melyek jelenléte arra utal, hogy a viz 
szerves rothadó anyagokkal szennyezett helyről 
származik és igy valószínűleg számos, részben kór
okozó baktérium-fajt is tartalmaz. Az oldott szilárd 
alkatrészekre való tekintetben vannak l á g y v i zek , 
melyekben ezen alkatrészek, főleg a mész- és magne-
siavegyületek mennyisége csekély, kevesebb mint 
6 s. r. 100.000 s. r. vizben; ha ennél több, a vizet 
k e m é n y n e k mondják. A szénsavas mész, mely 
részben a keménységet okozza, főzés által lecsapó
dik, tehát a v. meglágyul (átmeneti keménység), mig 
a kénsavas vegyületek (gipsz) főzésnél sem változ
nak (állandó keménység). A nagyon kemény vizek 
ivásra nem ajánlhatók (a jó ivóviz keménysége ne 
legyen több 20°-nál), azaz 100.000 rész vizben ne 
legyen több 20 r. mésznél; mosásra alkalmatlanok, 
mert a szappan szennyoldó képességét megszüntetik, 
főzésnél bizonyos élelmi szerek, pl. a bab-félék fehér
jével a lágyrafőzést gátló vegyületeket alkotnak. 
Gyáripari czélra főkép azért alkalmatlanok, mert 
a gőzkazánok falán csapadékot (kazánkő) okoznak. 
Zavaros v. tisztítására alkalmas 0'25—0'50 gr. timsó 
1 liter vízre; a kettedszénsavas mész mésztejjel, 
a gipsz szódával v. chlorbariummal, a szerves anya
gok kálium hypermanganicummal távolithatók el. 
Leggyakrabban a vizet tisztítás czéljából szűrik 
(flltrálás), nagyban homokon, kicsinyben homokon, 
szénen, kavicson stb. át; szerves csirák visszatar
tására tökéletesebb szűrő készülékek (Pasteur-filter) 
szolgálnak, legbiztosabb eljárás e czélból a viznek 
alapos felforralása. A tenger vizében sok (körülb. 
3'5°/o) szilárd alkatrész foglaltatik, ennek legnagyobb 
része konyhasó (2'7°/0), továbbá vannak benne brom-, 
jód- és egyéb vegyületek. — K ö z m o n d á s a i n k 
b a n : A jó vér nem válik vizzé (nem korcsosult el). — 
Dunába, tengerbe vizet hordani (felesleges, czéltalan 
munkát végezni). — Nem zavar vizet (csendes, egy
ügyű ember) — Vkinek malmára hajtani a vizet 
(czélját elősegíteni). — Vizre vinni vkit (bajba dön
teni). — Leghamisabb viz az asszonyok könyhulla-
tása. — Szomjas ökörnek a zavaros viz is jó. — Viz 
ellenében nehéz úszni. — Elül tűz, hátul viz (min
denfelé veszedelem). — Lassú viz partot mos. — 
Sehol sem szebb a viz, mint tulajdon forrásánál. 

Viz, számadási pénz Bengaliában = Vas, Coro-
mandelban = Vieo rúpia 
Viza, acipenser huso, hal a tokfélék (acipen-

serini) családjából; 8 méternyire is megnő, a viza-
hólyagot szolgáltatja. A Fekete tenger folyamterü
letén él. Azelőtt a Dunában nagyon gyakori volt, 
azonban ma már ritkább s a felső Dunában nem is 
fordul elő. 

Vizahólyag, a viza, söreg, kecsege és tok uszó-

hólyagának tisztított és megszárított belseje. A tiszta 
v. áttetsző, szarunemű, szag és íz nélküli, forró viz
ben tökéletesen felolvad és a nyert fehérnyálkás fo
lyadék kihűlésénél kocsonyaneművé szilárdul; a 
tisztátalan v. zavaros, tökéletesen fel nem olvad és 
gyakran kellemetlen szagú, a kénessavval vagy 
chlorral fehérített v. oldata savanyu, legjobb az 
asztrakháni, csekélyebb értékü,a brasiliai, keletindiai 
és a m a g y a r v.; zavaros folyadék (bor, sör stb.) 
derítésére, enyvezésre, ragasztásra, csinozásra, angol-
tapaszkészitésre használják. Gyakran helyettesitik 
más hal belével, gelatinnal, vérfibrin készitménynyel. 

Vízakna, község Alsó-Fehér m., 3772 lak., a Viza 
patak két partján, kopár halmoktól körülvett 400 m. 
m. medenczében. A hajdani taksás székely községek 
egyike. Járásbir. és sóbányahiv. Érdekes ódon bás
tyákkal erősített XIII. szdbeli román stílű ref. tem
ploma. Régi sóbányatelepek és fürdők. A 2000 é\-
óta művelt só tömzsszerü lerakodásban fordul elő, a 
föld színétől 20—25 m. mélyen. Vastagsága eddig 
csak 240 m.-ig ismeretes. Már a rómaiak bányászták; 
vizzel telt aknái sóstavaknak adtak létet. Ez 
aknákat fürdőnek használják; ilyen a belső és külső 
vörös tó, a belső és külső zöld tó és a Tököly-tó. 
Sótartalmuk 7'9°/o, sőt a Tököly-tóé 21°/o, mélységük 
30—40 m. Csinos fürdőépületek. Az ujabb aknák: 
1) Megyeri-bánya, 2) Tököly-akna, 3) Kis-Akna, 
4) Nagy-Akna, mely vizzel telt el. Területén folyt le 
1849. év február 4. Bem tábornok és az osztrákok 
között a vízaknai csata, a mikor 300 elesett honvéd 
ez aknába dobatott. 1890. július 3-án felhőszakadás 
alkalmával e tetemekből jött fel 7 egész épen; 5) Kö
zépakna, 6) Ferenczakna, 7) János-akna, 8) József
akna és 9) a most is művelés alatt álló Ignácz-bánya. 
Évi termelés 30—40.000 mmázsa. 

Vízállás, vmely vizszin (folyó, tó) magassága 
vmely időben; a v.-t a vizmérczéről (1. e.) olvassák 
le s a szerint, a mint a v. a vizmércze 0 pontja felett 
v. alatt van, megkülönböztetnek + és •— v.-t. Álta
lában van: legkisebb, kis, közép, nagy és legnagyobb 
v.; 0 v. a vizmércze 0 pontjának felel meg. Folyóink 
v.-airól a vízrajzi osztály törzskönyvet vezet és az 
adatokat időszakonként nyilvánosságra hozza. 
Vizállásmutató, készülék vmely edényben lévő 

viz magasságának megismerésére; v -üveg, függé
lyes v. hajlított üvegcső, mely az edény (kazán) 
külső falára van erősítve és fent és lent összekötte
tésben áll az edény belsejével; e czélra szolgál az 
edény különböző magasságában elhelyezett p r ó b a 
c sap , továbbá az ú s zó , vmely a vízen úszó test, 
mely a változó vízállást kiemelkedő rúddal jelzi. 

Vízálló mész, 1. czement. 
Vizelet, h u g y , 1. e. 
Vizemelés, a viznek felemelése mélyebb szintben 

fekvő rétegből a magasabba, pl. a bányákból a kül-
szinre, rendesen szivattyúk segélyével történik, a 
régibb időkben bivalybőrzsákolíban, fahordóban stb. 
is emelték ki a bányákból a vizet. 

Vizemelőgép, minden olyan mechanikai berende
zés, mely a viznek felemelésére szolgál; lehetnek 
egyszerű, szivó- és nyomószivattyuk, központfutó 
szivattyúk, injectorok, vizemelő csiga, vető kerék; 
a mozgató erő lehet emberi v. állati erő, a szél és 
gőz ereje. 

Vizenkórász, 1. vizsodrók. 
Vizenyő, oedetna, a test szöveteinek v. egyes szer

veknek beszürődése savós folyadékkal, vérpangás 
következménye. 
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Vizenyős, átvitt ért. oly beszédről, költeményről 
s tb. mondják, melyben kevés a szellem és tartalom; 
bőbeszédű, Ízetlen. 

Vizépitészet, az a tudomány és ennek elvei sze
rint végrehajtott munkálatok, melyek a vizi utak lé
tesítésére (hajózó csatornák, csatornázott folyók stb.), 
vízrendezésre (mederszabályozás, partbiztositás, ár-
védelem, belvizlevezetés stb.), vízhasználatra (öntö
zés, alagcsövezés, lecsapolás, sankolás stb.); vizi 
erőnek ipari czélra való felhasználására, városok 
csatornázására és vízvezetékére, kikötők létesítésére 
vonatkoznak. A v. a legrégibb műszaki tudományok 
•egyike és a polgárosodás legrégibb nyomai tanús
kodnak az emberek azon törekvéséről, hogy a vizet 
különféle czélokra felhasználják. India műveltsége 
és jóléte a sok évezred előtt épített számtalan gyűjtő 
tavakon alapult, melyek nagyszerű duzzasztó mű
vekkel voltak ellátva. Egyiptom már az ó-korban 
rendelkezett kiterjedt öntöző és levezető csatorna
hálózattal. A római birodalomban hatalmas aqua-
•ductokkal ellátott, mértföldnyi hosszú vízvezetékek 
és terjedelmes kikötők voltak. A középkorban a he
gyes vidéken épített várakat kutakkal látták el, me
lyeknek kivitele mostan is bámulatot kelt; a mélyen 
fekvő tengerpartokat gátakkal védték, s Németalföld 
már a XI. szdban védgátakkal volt körülzárva. Leg
alább ily idősek a duzzasztó művek, mire abból le
het következtetni, hogy a vizi malmok már ezen idő
ben előfordultak. Az újkor elején, a kamrazsilip fel
találásával lehetővé vált a hajózó csatornákat a sik 
vidékről a hegyes vidékre átültetni. A legújabb kor 
pedig kifejlődött közlekedési, ipari, mezőgazdasági 
és egészségügyi igényeivel a v. minden ágának fej
lesztésére a legnagyobb hatást gyakorolta. 

Vizépitészeti (országos) hivatal , a földm. minisz
térium keblében levő műszaki osztály, mely fel
oszlik: 1) dunai, 2) tiszai műszaki osztályra, 3) orsz. 
kultúrmérnöki hivatalra, 4) vízrajzi osztályra. 

Vizépitészeti tanács, a földm. minisztériumban 
szervezett műszaki tanács, mely a fontosabb víz
rendészeti és vízhasználati ügyeket műszaki szem
pontból tárgyalja. Elnöke a miniszter v. államtitkár, 
alelnöke: Kvassay Jenő m. tanácsos; tagjai: a földm. 
minisztérium főbb műszaki tisztviselői, műegyetemi 
tanárok és a vizépitészet terén működő más szak-
férfiak, kik nem állami hivatalnokok. 

Vízesés, víznek bukása magasabb sziklafalról; 
legérdekesebb v. az, mely azon helyen képződik, 
hol vmely tóba beömlő folyó ezen tavat elhagyja; 
ilyen a schaffhauseni és a Niagara v. A lebukó víz 
a sziklafalat folytonosan rágja, mely mindinkább 
hátra vonul, mig végre idővel az egész tó kiürül; v íz 
e s é s e , 1. esés. 

Vizes kenéze, sellaknak vizes boraxoldatban való 
oldata, ragasztásra, enyvezésre, keményitésre és ki 
nem mosható tinta készítésére használják. 

Vízfejűség, agyvizkór, 1. agy bántalmak. 
Vizfesték, a használat alkalmával vizzel feleresz

lett festékanyag. 
Vizfestészet, aquarell-festészet, 1. e. 
Vizfok, hydrograde, 1. vízjáték. 
Vizfütés, kazánban hevített viznek felhasználása 

helyiségek fűtésére; a viznek nagy hőképessége van, 
s igy csekélyebb mennyiségű forróviz nagy térfogatú 
levegőt képes felmelegíteni (1. fűtési rendszer). A me
leg v.-nél folytonos körforgása van a viznek, mert a 
lefelé menő oszlopban kisebb a hőmérséke, mint a 
felmenőben. A felmenő cső felső végén víztartó van, 

melyből az egész készüléket (kazán és csövek) viz
zel megtöltik; a vizvezető csövek réz v. vas csövek. 
A forró v.-nél a vizet (terjeszkedési tér nélkül) igen 
erősen hevítik, ugy hogy nagy nyomást gyakorol a 
csőfalakra. A készülék szűk csőrendszerből áll, mely 
a tűzhelyből kiindul, és az egész épületben eloszlik. 
A lehűlt viz külön visszafolyó csőben vezettetik a 
csőrendszer alsó végébe. 

Vizgáz, vízgőznek izzó szénre való behatása által 
keletkező gázkeverék, mely hydrogénből, szénoxyd-
ból és szénsavból áll. A v. kék lánggal ég, s mint 
fűtőanyag és gázerőgépek hajtására nagy fontossága 
van. Illó szénhydrogénekkel telitve világító gáznak 
használható. 

Vizgyógyászat, hydrotherapia, hydropathia, 1. hi
deg vizgyógymód. 
Vízgyűjtő terület , vmely folyó folyása mentén el

terjedő terület, melyről minden viz csak az illető 
folyó által juthat közvetlenül v. közvetve a tengerbe; 
határát a vízválasztó alkotja. 

Vízhasználat, általában a viznek bármely czélra 
való felhasználása, lehet: mezőgazdasági (öntözés, 
alagcsövezés, lecsapolás, sankolás, mocsárkiszári-
tás stb.), ipari és közegészségügyi. Hatósági rendel
kezés alatt álló vizeknél a v. hatósági engedélyt 
igényel, kivéve a-természetes használatot, mint víz
mentes házi szükségletre, itatás stb., mely csak viz-
rendőri szabályoknak van alávetve. A v.-i engedély 
csak meghatározott időre adható és legfeljebb 50 
évre terjedhet és a vizikönyvbe (1. e.) bevezettetik; 
vízjogi törvény 9—30. §§; v . - ra a l a k u l t t á r s u 
lat , vmely vízhasználatra hatóságilag alakult társu
lat, melyben az érdekeltek a közös munkálatok vég
rehajtására alapszabály v. szerződés alapján egye
sülnek. Lecsapolásnál az érdekeltek egyszerű, öntö
zésnél a/3 többsége, ipari használatnál egyhangú 
megállapodás szükséges az alakuláshoz; a többség
gel alakulandó tár3ulatnál az alakítást az alispán 
(polgármester) vezeti, ki a közgyűlési jegyzőkönyvet 
a földm. miniszterhez felterjeszti. A társulathoz a 
miniszter miniszteri megbízottat (rend. kultúrmér
nök) nevez ki, ki az alapszabályok alkalmazását, az 
építések czélszerü végrehajtását stb. ellenőrzi. 
Vízhatlan szövet, olajkenczével v. kaucsukoldat

tal bevont szövet, gyakran kénsavas agyagföldből 
és gyantaszappanból készített oldatba többizben 
bemártják v. parafinnal kezelik; ruhakészitésre, sá
torszövetnek, tetőbevonásra stb. használják. 

Vizi békák, ranae, állatcsalád a farkatlanok (ecau-
data) rendjéből. Idetartozik a zö ld , ét i v. k e c s k e 
béka , r. esculenta, zöld, sárgás hossz-sávokkal, 
barna foltokkal. A g y e p i b., r. temporaria, bőre 
sárga, barnás, halántékán sötétebb foltokkal. Csak 
peterakáskor él vízben. 

Vizi betegség, 1. vizkór. 
Vizi bolha, daphnia pulex, állat a rákok (crusta-

ceae) osztályából, a kopoltyuslábuak (branchiopoda) 
rendjéből; 2 mm. h., ugrálva úszik, kül. állóvize
ken gyakori. 
Vizi csiga (archimedesi csavar), vizemelő gép. 

hajlott tengely körül csavarszerüen tekerődő és ezen 
tengely körül forgó cső, melynek alsó vége a vizbe 
merül. 

Vizikátor, 1. vesicatorium. 
Vizi-kerék, viz által forgatottt kerék, bizonyos 

munka végzésére, gépek hajtására, tehát vizi erő
gép; áll a tengelyre erősített két fakoszoruból, me
lyek közé a lapátok v. czellák helyeztetnek be, a viz 
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lökése v. súlyánál fogva ezekre hat s a kerekeket 
forgásba hozza. A szerint, hogy a viz a kerék melyik 
részére hat, megkülönböztetünk: f e l ü l , o l d a l t , há
t u l és a lu l c s a p ó v.-et. A v.-ek hatásfoka 0,5—0,75 
között váltakozik. A vízszintes v., t u r b i n a , a lapá
tok különleges szerkezete folytán ütés nélkül veszi 
át a viznek rendesen igen nagy befolyási sebessé
gét, s igy hatásfoka is jelentékenyebb. A sugártur
binánál a középponttól kifelé vagy megfordítva a 
tengelyturbinánál a tengely irányában folyik a viz 
a kereken keresztül. 
Vízi kigyók, hydrophidae, mérges kígyók, melyek 

a tengerben élnek Madagaszkártól Panamáig, kül. 
Dél China és Észak-Ausztrália között; egész 4 mé
ter hosszúak. 

Vízi könyv, minden törvényhatóság alispánjánál 
(polgármester) vezetett nyilvános könyv, mely a 
törvényhatóság területén engedélyezett (v. a vizj. 
törv. előtt létezett) vízi müveket, vízhasználatokat, 
vizszolgalmakat tartalmazza. A v.-höz az engedély
okirat és a tervezet csatolandó. A v. vezetését a 
kultúrmérnöki hivatalok ellenőrzik; vizj. törvény 
1 8 1 - 1 8 3 . §§. ; 1885. 66654. sz. fóldm. miniszteri 
rendelet. 

Vizi ló, n í l u s i ló, hippopotamus, emlős állat a pá-
rosujjuak (artiodactyla) rendjéből, az esetlenek csa
ládjából ; 4 m. h., Afrika folyóiban s tavaiban él. Húsa 
ehető, bőrét ostornak, fogát elefántcsont gyanánt 
dolgozzák fel. Növényekkel táplálkozik. A v. l.-vat 
tekintik Hiob behemothjának. 
Vizi malom, általában minden malom, melyet a 

viz ereje hajt (hajómalom is), de különösen az, mely-
nélduzzasztó mű segítségével mesterségesen emelik 
a viz esését; 

Vizi motor, minden viz által hajtott erőgép, tehát a 
különféle vizi kerekek, turbinák, vizoszlopgépek. 

Vizi munkálatok, azok, melyek a viz használatára 
v. szabályozására vonatkoznak; idegen területen lé
tesítendő v. idegen érdekeket sértő v. m. hatósági 
engedély alá tartoznak. Az engedélyt a közigazga
tási hatóság (1. vizjog) adja meg, engedélyokiratot 
állit ki róla és a vizi könyvbe bevezeti. 
Vizi óra, klepsidra, már az assyrok által használt 

időmérő eszköz: vizzel töltött hengeralaku edény, 
fenekén nyilassal a viz elfolyására; a XVII. szdig 
használták. 

Vizi puska, közönséges neve a tűzoltásra szolgáló 
fecskendőnek. L. tűzi fecskendő. 
Vizi rák, noma, 1. e. 
Vizi rózsák, hydropeltidae, növényrend, melyhez 

a nimfafélék (nymphaeaceae) és a tórózsa (nuphar) 
tartoznak. L. nympha. 

Vizi szolgalom, a tulajdonjognak megszorítása 
azon czélból, hogy vmely viznek használata v. ren
dezése lehetővé tétessék (természetes v. sz. pl. az, 
hogy a viz természetes lefolyását a terület birtokosa 
tűrni tartozik). Teljes és előleges kárpótlás mellett 
mindenki tűrni tartozik, hogy birtokán keresztül 
hatósági engedély alapján a vizet át v. levezessék. 
Parti és mederbirtokos kártalanítás nélkül tűrni tar
tozik a hatósági engedély mellett létesített vizi mü
veknek a mederbe v. patakba való beépítését; hajóz
ható és tutajozható folyók mentén vontató utak, 
kikötőhelyek stb. használatát; vizrendőri szempont
ból a vízhez való hozzájutást; vízjogi törvénv 
5 7 - 6 7 . §§. 

Víziszony, 1. veszettség. 
Vizit, látogatás, 1. visite; v . - k á r t y a , névjegy. 

Vizi társulatok, vízrendezésre v. vízhasználatra 
(1. ezeket) hatóságilag a vízjogi törvény alapján 
alakult vizrendező v. vízhasználati társulatok; mint 
ilyenek saját nevük alatt jogokat szerezhetnek, köte
lezettségeket vállalhatnak, pert indíthatnak és bepe
relhetek. A vizek jó karban tartása sok esetben 
fontos közérdek, s ezért a vízjogi törvény a v.-nak 
kényszer utján való létrejöttéről is gondoskodik. 

Vízityúk, 1. szárcsa. 
Vizi ut, hajózható folyó, csatorna és tó; Magyar

országnak 3044 km. vizi útja van, s pedig: folyón 
(Duna, Tisza, Dráva, Száva, Kulpa, Temes, Sárvíz, 
Kőrös, Maros, Bossut) 2660 km.; csatornán (Béga és-
Ferencz cs.) 350 km:; tavon (Balaton) 34 km. (L. 
Faragó Lipót Magyarország hajózó utjai. Magy. 
Mérn. és Épit. Egylet Közi. 1893.) 

Vizi város, egykor Buda egyik városrésze, a Duna 
és a várhegy közt, ma Budapest II. kerületének egy 
része. 

Vízjáték, az egyes vizmérczénél észlelt legalacso
nyabb és legmagasabb vízállás közötti különbözet,, 
melyet 10 egyenlő részre (vizfok) osztanak ;< ezen 
beosztást a vízrajzi osztály használja az árvizjel-
zésnél, melylyel a levonuló árhullám napi állása az 
egyes vizmérczék szerint áttekinthetően megraj
zolható. 

Vízjel (víznyomás), a papírban levő áttetsző rajz 
v. betű, olyképen készítik, hogy a sodronyból v. bá
dogból készített alakot v. betűt merített papírnál a 
szitaszerü hálóra, géppapírnál pedig a hengerre 
erősitik. 

Vizjog, a vízrendezésre és vízhasználatra vonat
kozó jogi szabályok összesége. Már a Hármaskönyv 
tartalmaz néhány vízjogi elvet; ilyenek későbbi tör
vényeinkben is fordulnak elő, de idevágó első rend
szeres törvény az 1840 : X. t.-cz. volt, mely anyagi
lag nem old ugyan meg vízjogi kérdéseket, de 
alakilag oly intézkedéseket tartalmaz, melyek a víz
rendezési ügyek végrehajtását lehetővé tették. Az 
50-es években az osztrák polgári törvénykönyv 
uralkodott, mely a tulajdonjog szempontjából kétféle 
vizet ismer, a szerint a mint azok hajózhatók és 
tutajozhatók, amazok államvagyont, emezek pedig 
magánvagyont tettek; a meder és part a viz tarto
zékának tekintetett. Az alkotmány visszaállítása 
után megint az 1840: X. t.-cz. lépett érvénybe, s 
ezenkívül az árvédelmi társulatokról külön törvé
nyek intézkedtek. V.-unkat az 1885 : XXIII. t.-cz. 
(vízjogi törvény) szabályozza. A v.-i törvény a vizek 
tulajdonának kérdését mellőzi, s igy tulajdonjogi 
értelemben köz- v. magánvizet nem ismer s tisztán 
csak a használatát szabályozza. Ezen szempontból 
s z a b a d rendelkezés és h a t ó s á g i rendelkezés alá 
eső vizeket különböztet meg, ellenben a vizek 
partja és medre a parti birtokos tulajdona. Azon 
vizzel, mely vkinek birtokán mint forrás- v. talajvíz 
fakad, vmint a birtokára lehullott csapadékvízzel 
az illető birtokos szabadon rendelkezik, mig a viz 
el nem hagyja birtokának határát; mihelyt a viz 
ezen területről lefolyik, a viz használata hatósági 
rendelkezés alá esik. A v.-i törvény szabályozza a 
vízhasználatot ugy a szabad, vmint a hatósági ren
delkezés alatt álló vizeknél, a vizi munkálatokat, 
a vizi szolgalmakat, a vizi társulatok alakulását és 
a vizrendőri intézkedéseket (1. e.). Mindazon ügyek
ben, melyek a v.-i törvény szerint vizszabályozásra, 
vízhasználatra és a vizek elleni védelemre vonat
koznak, a közigazgatási hatóság illetékes. Engedé-
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lyezési ügyekben (vizi munkálat, vizi használat) 
elsőfokú hatóság az alispán (polgármester), másod
fokú az illető közigazgatási bizottság, harmadfokú 
a földm. minisztérium. Az engedélyezett munkáról 
v. használatról az alispán (polgármester) engedély
okiratot állit ki, mely a vizi könyvbe bevezetendő. 
Vizrendőri és felügyeleti ügyekben elsőfokú hatóság 
a szolgabíró (v. hasonállásu közeg), másodfokú az 
alispán (polgármester), harmadfokú a földm. minisz
térium. (Í>. Kovácsy Sándor és Kvassay Jenő. A víz
jogi törvény, a tiszai törvény és az ezekre vonat
kozó rendeletek. Bpest, 1886.). 
Vízjogi törvények, 1. vizjog. Horvátországnak 

külön vízjogi törvénye (1891.) van s ott a magyar 
vízjogi törvénynek csupán a gyógyvizekre vonatkozó 
szakaszai állanak érvényben. 

Vizkelet, község Pozsony m., 1104 lak. 
Vízkereszt, epiphania, a három bölcs v. három 

király ünnepe jan. 6., ama mágusok tiszteletére, kik 
keletről Bethlehembe vándoroltak, hogy a zsidók uj 
királya, Krisztus előtt tisztelegjenek (1. napkeleti 
bölcsek). Előestéjén a kath. egyházban vizet szokás 
szentelni s innen az ünnep neve. • 

Vízkereszt v. a mit a k a r t o k , vigj. Shakespeare-
től, ford. Lévay J. (1871.). 

Vizkereszti já tékok, a mysterium (1. e.) egyik ma 
is szokásos neme; a Vízkereszt ünnepét megelőző 
napokon a »három királyoknak* öltözött fiuk, papír
ból készített csillaggal, bejárják a házakat s megfe
lelő komoly és tréfás énekeket adnak elő. 

Vizkeresztség, a tulajdonképeni ért. vett kereszt
ség, mely víz által történik; különbözik tőle a vér-
k e r e s z t s é g (1. e.). 

Vizkinzás, a középkorban divott kínvallatás egy 
módja, melynél az illetőből ugy csikarták ki a vallo
mást, hogy gyomrába roppant mennyiségű vizet töl
töttek. Ezt kétféleképen érték el: vagy ugy, hogy a 
kinzottat egy padra mozdulatlanul lekötözték, orrát 
befogták, s felpeczkelt szájába folyton öntötték a 
vizet, v. pedig, hogy a kínzásra szánt torkába egy 
kendővéget dugtak le azon mélységig, hol a nyelés 
már akaratlanul történik s a kendőn szivárogtatták 
le a vizet a kínzott nyelőcsövébe. 

Vízkor, hydrops, folyadékoknak kóros meggyülem-
lése a testürökben és szövetekben (hasv., h. ascytes, 
mellv., hydrothorax, agyv., hydrocephalus, bőrv., 
anasarca, herevizsérv., hydrocele stb.), mindig csak 
kórtünet viszeres pangásnál, tehát szívbajoknál, 
tüdőlégdagnál, májzsugornál, Bright-kórnál, throm-
bosis, esetén, sápkór, süly mellett. Kezelés: hugy-
hajtó, izzasztó szerek. Nagy mennyiségű viz felhal
mozódásánál annak kibocsátása lecsapolás (trokár) 
utján. A végtagok v.-jánál azok magasabb elhelye
zése, bemetszések. 

Vízköz, Pozsony m.-ben a Dunából Vereknyén felül 
kiszakadó Feketeviz alkotja. 

Vizmércze, vmely vízfolyás vízállásainak leolva
sására szolgál, rendesen fa- v. vas lécz, mely czenti-
méterekre van beosztva és a folyóban ugy van fel
állítva, hogy sérülések ellen biztosítva legyen. A 
beosztás a v. 0 pontjától, mely vmely igen kis víz
állásnak felel meg, fel- és lefelé történik, s e szerint 
van -f- és — vízállás. Némely v. úszóval van ellátva, 
üreges henger, mely egy kis rudat hord és ennek felső 
vége a vízállást mutatja. A v.-óránál számozott lap 
van és ennek mutatójára a vízállás emelkedése és 
sülyedése átvitetik; önjelző v., l i m n i g r a p h (1. e.). 
A folyókban beállított v.-krő! a vízrajzi osztály 

törzskönyvet vezet, melyben a v.-k helyi fekvését, 
0 pontjának tengerszin feletti magasságát stb. nyil
vántartja. 
Vízmérték, modulus, vízhasználatnál a vizmeny-

nyiség mérésére felvett mértékegység; azon víztö
meg, mely egy másodperczben állandóan 100 liter 
mennyiségben foly. 

Vizmester, a talajjavitási, ármentesitési és folyam
szabályozási munkáknál alkalmazott alsóbbrendű 
(altiszti) szakközeg; kiképeztetését a Kassán lévő 
v i z m e s t e r i i s k o l á b a n nyeri, mely a földm. 
minisztérium alá tartozik. 

Vízmosás, kopár, kötött talajú hegyoldalokon a 
lerohanó viz kimosása által keletkező mélyedés, mely 
folytonosan mélyítve és szélesedve nagy területet 
hasznavehetetlenné tesz. V. meggátlásáról v. ily terü
let erdősítéséről a vízjogi és erdőtörvény intézkedik. 

Vizmozgástan,hydrodynamika, 1. hydromechanika. 
Vizmütan, hydromechanika (1. e.). 
Viznyugvástan, hydrostatika, 1. hydromechanika. 
Vízöntő, az állatöv 11. jele; csillagkép a bak és 

halak között 108 csillaggal. 
Vízóra, 1. vízvezeték. 
Vizoszlopos gép, erős nyomású, tehát hosszú 

függőleges vascsövekben lévő vízoszlop által haj
tott erőgép; szerkezete lényegében olyan mint a 
gőzgépé, csakhogy a dugattyúra itt nem gőz, hanem 
a magas nyomású viz hat; főleg bányákban alkal
mazzák; egyik legérdekesebb v. van Nagybányán a 
kereszthegyi bányában. 

Vízözön, 1. özönviz. 
Vízözön, vigj. Csepreghy F.-től (1875.). 
Vizpróba, a középkori istenítéletnek (1. e.) főleg a 

boszorkányperekben alkalmazott neme, mely kétféle 
alakban divott: egyik az volt, hogy a boszorkány
sággal vádolt nőt megkötözve folyó vízbe vetették 
s ha elmerült, az ártatlanságát jelentette, ha nem, 
bűnösségét, mert ekkor ördöngös mesterségével tar
totta fenn magát; a v. másik formája pedig abban 
állt, hogy a vádlottnak forró vízből kellett vmit csu
pasz kézzel kivennie; ha sértetlen maradt, ártatlan
nak, ha megsérült, vétkesnek tekintették. 

Vizrajz,hydrographia, a physikai földrajznak egyik 
része, mely a földfelületen lévő viznek physikai viszo
nyait tárgyalja; mint a leíró földrajznak része a for
rások, folyók, tavak stb. leírásával foglalkozik. 

Vízrajzi osztály, a földművelési minisztérium 
országos vizépitészeti hivatalának egyik osztálya; 
feladata oly vízrajzi adatok gyűjtése, melyek a 
folyamszabályozás, ármentesítés, vízhasznosítás és 
hajózás czéljaira szükségesek; különösen: a viz-
mérczékről való törzskönyvek szerkesztése; a meg
lévő vizállási adatok összegyűjtése és kiadása; a fo
lyók mederalakulását feltüntető adatok összegyűj
tése, jellemző folyószakaszon sebességmérések esz
közlése és a lefolyó vízmennyiség meghatározása; 
az egyes folyókon már végrehajtott vizi munkák 
hatásának és következményeinek kiderítése; vizszín-
magasságok fixirozása; a vizállási és vizmennyiségi 
adatokból az árvizek levonulásának tanulmányozása; 
vízrendezési munkákra vonatkozó adatok megvizs
gálása, illetve uj adatok beszerzése; a befagyási, 
jégzajlási viszonyok és ezekkel összefüggő sajátsá
gok tanulmányozása; a meteorológiai észlelő állo
mások adatainak összegyűjtése és felhasználása; 
árvizjelzések. A v. o. 1886. állíttatott fel, s minden 
évben évkönyvet ad ki; jelenlegi főnöke : Pech József 
min. osztálytanácsos. 
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Vízrendezés, általában minden a vizszabályozásra 
vonatkozó intézkedés, igy : mederszabályozás, part-
biztositás és ezzel kapcsolatos vizlevezetések; a v.-i 
munkák hatósági engedély alá tartoznak; v.-re a la
k u l t t á r s u l a t (ármentesitő, vizszabályozó t.) az 
érdekelt birtokosoknak az ártérben birt holdak meny-
nyisége szerinti többsége által keletkezik. Az érde
keltség többsége által összehívott közgyűlés meg
alkotja az alapszabályokat, melyeket az alispán 
(polgármester) jóváhagyás végett a földm. miniszté
riumhoz felterjeszt. Az alapszabályok jóváhagyása 
után a társulat a vizikönyvbe (1. e.) bevezettetik; vizj. 
törv. 70—124. §§. (1. még ármentesitő társulatok). 
Vizrendőri intézkedés, a vízfolyás, meder, part, 

vizimű, védtoltés stb. rongálása elleni, vmint az 
árvédelem foganatosítására való hatósági intézke
dés; vizj. törv. 142—155. §§. (1. vizjog). 

Vizsajtó, 1. hydraulikus (Bramah-féle) sajtó. 
Vizsgálat, a bűnpörnek, az előnyomozás (1. e.) be

fejezése után a kir. ügyész v. magánvádló indít
ványára a vizsgálóbíró által elrendelt és általa veze
tett második stádiuma. Itt lép előtérbe a vádlott, aki 
eddig csak nyomozás tárgya volt, most azonban már 
mint perbeli fél szerepel. A v. foglalkozik az elő
nyomozás által kiderített adatok alapján a vád tár
gyát tevő büntetendő cselekmény lényálladékának 
megállapításával és ennek folytán a vád alá helye
zés kérdésével és igy közvetlen előkészítője a veg-
tárgyalásnak. 

Vizsgálati fogság, ha a vádlottat a vizsgálóbíró 
általi kihallgattatása után is terheli a bűntett elkö
vetésének gyanúja, ellene a v. f-ot a biró elrendeli, ha 
1) a bűntett, melylyel vádolják, a fennálló törvények 
szerint halállal v. legalább öt évi börtönnel bün
tetendő, 2) ha alapos gyanú van arra, hogy vádlott 
meg akar szökni, 3) ha nincs állandó lakása, 4) ha 
azon veszély fenyeget, hogy vádlott szabad lábon 
hagyása esetében a bűntett nyomait eltünteti, a 
vizsgálat menetét és eredményét czinkostársaival 
való összejátszás, v. a tanukkal való összebeszé
lés folytán meghiusítja. A v. f. tárgyában hozott 
táblai határozat ellen további felebbezésnek helye 
nincs. Az ítéletben megállapítandó, hogy a v. f. 
által a szabadságvesztés büntetéséből mennyi tekin
tetik kiáilottnak. 

Vizsgálóbíró, a törvényszéknek, mint büntető
bíróságnak azon tagja, akit a bünvizsgálat eszköz
lésével esetről esetre megbíznak. Lehetett ez biró v. 
jegyző, vidéki vizsgálatoknál járásbiró. Ujabban az 
igazságügyminister rendelete folytán a törvény
székek kijelölik azon bírót, akit a vizsgálatok veze
tésével megbíznak. A v. a vizsgálat alatt önállóan 
jár el és jelentéseket tesz a törvényszékhez. 

Vizsla, kutya, melyet apró vadak (nyúl, fáczán, 
fogoly, fürj, szalonka) felkeresésére és állással való 
jelzésére szoktak idomítani; v i z s l á z n i , ily ebbel 
vadászni. (L. kutyák képmellékletünket s a hozzá
való magyarázatot I. kt.) 

Vizsodrók, g y r i n i d a , bogarak megnyúlt elő-
lábakkal, melyek a vízen körben v. csavarmentes 
vonalban, mintegy sodorva, úszkálnak. Ilyenek a 
v i z e n k ó r á s z , gyrinus; a g. marinus 6 mm., 
kékesen csillog; a g. mergus, g. minuius, stb. 

Vizsoly, község Abauj-Torna m. 1285 lak. Régi 
vára elpusztult, ép ugy Amade-vár is mely k.-re a 
hegységben feküdt. 

Vizsolyi biblia, az első teljes magy. bibliafordítás, 
melyet Károli Gáspár gönczi prot. pap ós kassa

völgyi esperes készített többek segélyével s mely 
1589—90. ecsedi Báthori István pártolásával ennek 
jószágán, Vizsoly nevű faluban jelent meg. Három 
százados ünnepét a magy. prot. egyházak lelkesen 
ülték meg Gönczön, hol Károli G.-nak érezszobrot 
emeltek. 

Vízsugár, a tűzoltók legfontosabb eszköze az 
oltás műveleténél. A fecskendő által producált vég
eredmény gyanánt létrejött v. alatt azt a víztömeget 
értik, mely szívás által felemelve s a hengerekből 
löketenként kiszorítva, a légüstön át, a nyomó-
nyilásra erősített tömlőbe lép s hosszabb v. rövi
debb tömlőuton keresztül az oltani kivánt tűzhöz 
vezettetik. A tüzifecskendő jósága az általa kidobott 
v. vastagságától és távolától függ. A v. hatása a 
tűzre kétféle: 1) physikai, amennyiben meleget von 
el az égő testtől, és 2) mechanikai, mert lökerejénél 
fogva a levegőt a tűztől elszorítja s egyúttal töme
gével az égő test felületét beborítja. A sugár lökereje 
gőzfecskendóknél akkora lehet, hogy falazatokat 
döntögethetni vele. Az ilyen erejű v.-ral a tüzet a 
szó teljes értelmében »agyonverik«. 

Vízszállító képesség, i. vízszolgáltatás. 
Vizszerzés, a tüzifecskendőknek oltási czélból 

elegendő vizzel való ellátása. A v. kérdése hazánk
ban meglehetősen elhanyagolt volt. Pedig a tűz 
elleni védelem, illetőleg a tűz sikeres oltásának szem
pontjából kiválóan fontos, hogy a jó tűzoltószerek 
mellett e l e g e n d ő v iz is álljon rendelkezésre. A 
nagy magyar alföldön nem lévén kedvezők a víz
szerzési viszonyok, a közérdek parancsolta prae-
ventiv intézkedésekre a kormány rendeletileg köte
lezte a községeket. 1869. jun. 19. a »kapitányvizc 
tartását rendelte el a belügyminiszter. Az 1888. kor
mányrendelet pedig már v i z f o g ó k és bővizű kutak 
készíttetését is elrendeli. Budapesten oltási czélokra 
az utczákon található vízvezetéki nyilasokról veszik 
a vizet. Ugyané hydransok az utczák öntözésére is 
felhasználtatnak. 

Vízszolgáltatás, a fecskendő munkaképességének 
elbírálásánál jön figyelembe. A löketenként szállított 
vízmennyiséget és a perczenként valósággal szol
gáltatott vizet mérik meg. A löketenkénti vízmennyi
ség = a valósággal szolgáltatott vízmennyiség 
osztva a löketszámmal. A percenkénti vízmennyiség 
pedig = a löketenkénti vízmennyiség szorozva a 
löketek számával. A valóságban szolgáltatott viz, 
az elméletileg megállapított vízmennyiség 95°/o-ánál 
kevesebbet nem tehet ki. 
Vizszóró, önműködőlég tüzet oltó berendezés, 

melyet raktárakban s gyári műhelyekben alkalmaz
nak. A mennyezeten van egy 12 mm. átméretű 
csődarab, mely lefelé kibővül és alul ruganyos fém
lemez által van elzárva. A fémlemez közepén nyilas 
van, mely egy alulról hozzá szorított lemezszelep 
ülőkéjét alkotja. A szelep alatt emeltyűtámasz van, 
míg az ülőkét maga a viz nyomása szorítja a szelep
hez. Az emeltyűtámasz a szelep-kengyelhez könnyen 
olvadó fémmel van odaforrasztva. Ez 50—60 hő
foknál már elolvad s ekkor az emeltyűtámasz és vele 
a szelep leesik, a viz kiömlik s egy tányérra esvjn, 
hideg cseppjeit köralakban szórja szét. 

Vizüveg, 1818. Fuchs müncheni tanár által fel
talált anyag, mely sokféle alkalmazást nyert; üveg
szerű, vízben oldható kovasavas alkáli, melyet 
kvarezpornak szódával, v. glaubersóval és szénnel 
való olvasztásából ( n a t r o n v i z ü v e g ) , v. hamu-
zsirral és szénnel (ká l i v i z ű veg), v. mindkét alká-
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líval ( k e t t ő s v i z ü v e g ) és a porrá tört olvasztott 
anyagnak vizben való oldása, v. tüzkőpornak v. 
ázalagföldnek alkáliluggal magas nyomás alatt való 
főzése által nyernek; szirupsürü folyadék 33—66°/o 
süicáttal. Alkalmazzák mint védő (kovasodó) mázo
lást fára (elégés és nedvesség ellen), falazatra (a va
kolat tartósságára), kövekre, habarcs-vegyítéshez 
(vizállóság végett), ragasznak, mázolófestékek kötő
szerének, kelmefestésben, máznak, víztisztításhoz, 
freskófestészetben, szappanpótléknak stb. 
Vízválasztó, az atöbbé-kevésbbé emelkedett terep

vonal, mely két szomszéd vízgyűjtő területet elvá
laszt; a fő v.-k az egyes tengerek, az 1., 2., stb. 
rangú v.-k az 1., 2., stb. rangú folyók vízgyűjtő 
területeit választják el. 

Vízvár, község Somogy m., 1471 lak. 
Vízvári Gyula, a nemzeti színház első komi

kusa, szül. 1841. július 4. Budapesten. Kitűnő 
alakításairól és pompás maszkjairól hires. Egész 
seregét teremtette a legkomikusabb alakoknak, s 
különösen Moherének egyik jelesebb értelmezője. 
Szerepei közül említendők: Lear királyból a bohócz, 
Örök törvényből Marcell Samu, Pry Pál, Liliomfi-
ból Szellemfi stb. Neje:V.-né S z i g e t i J o l á n a 
nemzeti színház játéki kómikája, szül. 1855. Bu
dapesten. Színi pályán van 1873 óta. A nemz. szín
ház tagja 1874. ápr. 1. lett s azóta fokozatosan 
emelkedve a színház kedvelt művésznője. 

Vízvezeték, városoknak "vízzel való ellátására 
szolgáló építmények és berendezések. Már a rómaiak 
nagy mértékben alkalmazták, és pedig nyitott víz-
vezetőkben (aquaduct), míg most csővezetéket hasz
nálnak. Először a szükséges vízmennyiséget álla
pítják meg, s pedig a házi szükségletet (ivás, főzés, 
fürdós stb. — fejenként és naponkint 70—120 liter), 
a gyári vizet (kazánok táplálására) és a közczélokra 
szükséges vizet (utczák öntözésére, közkutak és 
fürdők számára stb.). A megállapított vízmennyiség 
nyerése főleg az illető város fekvésétől és talaj
viszonyaitól függ. Ha elegendő vizdus források van
nak közelében, ezek vizeit összegyűjtik és megfelelő 
vezetékben a városba vezetik; ilyenek voltak a római 
v.-ek, ilyen Bécs vízellátása is. Gyakran melyen be
vágott völgyet völgyzáró által víztartóvá alakíta
nak át, melybe a forrásvizeket összegyűjtik s ahon
nan elvezetik. Sík vidéken rendesen nyilt vízfolyá
sokból nyerik a vizet, melyet a benne lévő finoman 
elosztott növényi és állati anyagoktól szűrés utján 
tisztítanak meg. A szűrés mesterséges v. természetes 
szűrőkkel történik. A mesterséges szűrő lehet: szén-, 
vascarbür- (haematit), asbest-, de főleg homokszűrő, 
mely a mechanikailag vegyült anyagoktól a vizet, 
ha a nyomást kellően szabályozzák, tökéletesen meg
tisztítja. Természetes szűrőt a kavics- és homok
rétegekből álló altalaj alkot, melybe nyilt hézagu 
v. lyukgatott falu csővezetéket helyeznek el, s az 
ebből kiszivattyúzott vizet a vizvezető rétegek pó
tolják, v. pedig kutakat ásnak az altalajba és a vi
zet a csővezetékbe benyomják. Ilyen rendszerű Bu
dapest uj v.-e és a természetesen szűrt viz nyerésére 
a káposztás-megyeri kavicsos-homokos altalaj szol
gál, mely a fóthi és gödöllői hegyekről jövő föld
árját a Dunába vezeti. Sok városban a nagy mennyi
ségben létező talajvizet használják fel, melyet gyűjtő 
csatornákban v. kutakban összegyűjtenek és meg
szűrnek. A rendelkezésre álló viz ritkán van oly 
magasságban, hogy saját nyomása alatt a házak 
teteje felett emelkedjék, ha-nem ezen czélra víztar

tókba kell felnyomni, melyek arra is szolgálnak, 
hogy az egyenlőtlen vízfogyasztást kiegyenlítsék. A 
vezeték az a része, mely a víznyerés helyétől a viz-
emelő berendezésig vezet, s z i v ó v e z e t é k , az a 
része pedig, mely innen a vizeiosztásig (rendesen 
a víztartó) vezet, n y o m ó v e z e t é k . A vizeiosztás 
a fogyasztók számára oly berendezésű lehet, hogy a 
vízfogyasztás korlátlan ugy mennyiségre, mint időre 
nézve; v. a viz a fogyasztás helyén szakadatlanul 
meghatározott keresztmetszetű nyíláson át folyik, 
v. pedig megszakítva folyik a napnak bizonyos 
óráiban és megmért mennyiségben. A fogyasztott 
viz mennyiségének megmérésére a gázórák szerint 
szerkesztett vízórák szolgálnak. A víztartóból a fő 
csővezeték indul ki, melyből az egyes utczákba a 
mellékvezetékek és ezekből az egyes házak csövei 
kiágaznak. A csöveket öntött vasból, ólomból, hor
ganyból, égetett agyagból, betonból, czementből 
stb. készítik. 

Vízvezetéki nyílás v. hydráns, a czélból készített 
vízcsap, hogy róla az utczák öntözésére, de főkép 
tűz oltására vizet vehessenek. Ezért t ű z c s a p n a k 
is hívják. Budapesten ilyen tűzcsap 2760 drb van, 
köztük 189 régi, vagyis Lindley szerkezetű külön 
elzáróval, a többi Oetl-féle, melynél a vizv. kulcs 
számára való elzáró magában a csapházban van 
elhelyezve. Hogy a csapházban használat után meg
gyült viz onnan eltávolíttassák, víztelenítő készülék 
van alkalmazva, mely abból áll, hogy 13 mm.-es 
ólomcső segélyével a csapház a legközelebbi csa
tornával hozatik összeköttetésbe. Ez elvezető csö
vecske szája, ha a csapház fedelét bezárják, önmű
ködőlég megnyílik s a viz lefolyást talál. Külföldön 
leginkább a járdák szélein, a földből kiemelkedőleg 
vannak elhelyezve a tűzcsapok; nálunk a csap, az 
úttest mentén, a földbe van sülyesztve s e miatt 
előbb állványcsövet kell a csap csavarnyujtványára 
ráerősíteni és csak azután lehet a tömlő csavarját az 
állványcső két ágán alkalmazni. A földbe sülyesz-
tett vizv. hydrans szereléséhez az állványcsövön 
kívül 2 kulcs is szükséges: az egyikkel a csapház 
fedelét emelik fel s a vizet eresztik meg; a másikkal 
pedig a csavarnyujtvány nyílását fedő vassapkát 
távolítják el. 

Vizvezetőhid valamely vízfolyásnak (patak, csa
torna), más vízfolyás v. út felett való átvezetésére 
szolgáló híd; fából, vasból, betonból készítik és 
főkelléke a teljes vizmentesség. 

Vizzafir, a legfinomabb és legértékesebb zafirfaj. 
Vizzárás, vmely tér elzárása vizréteg által, mely 

elégséges a tekintetbe jöhető gáznyomás ellensúlyo
zására. A buvárharang alatti tér v.-t nyer, ha a 
harangot vízbe merítik. A szivornya (1. e.) is v.-t 
nyújt s ezért használják a closet-ben mint büz-
elzárót. 

Vjatka, kelet-orosz kormányzóság, Ur. 153.658 
km=, 2,936.780 lak. Főhelye V.,aV. folyó m., 25.000 
lak. Elénk ipar. 

Vlaardingen, város Hollandiában, 12 000 lak. A he
ringhalászat egyik főhelye. 

Vlachok, oláhok, főleg a Törökországban élők. 
Vladika (szláv), nagy ur, családfő; Lengyel- és 

Csehországban régebben az alsóbb nemesség czime : 
az , egyházi szláv nyelvben a püspök; 1852-ig a 
montenegrói fejedelmek czime. 

Vladikavkáz, az orosz Terek-terület (Kaukasus; 
főhelye a Terek m., 37.000 lak. Nagyon meg van 
erősítve; a rosztovi vasút végpontja. 
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Vladimír, nagy-orosz kormányzóság, ter. 48.857 
km2, 1,416.750 lak. Főhelye V. 19:000 lak., 1 1 5 7 -
1328. Oroszország fővárosa. 
Vladimír, a n a g y , orosz nagyherczeg, 9?0. fivérei

nek halála után az egész orosz birodalom ura, Roma-
novna Anna byzanczi herczegnőt nőül véve 988. 
megkeresztelkedett (ezért szentnek nevezik), a gör.-
kel. egyház megalapítója Oroszországban, halálakor, 
1015. 12 fia közt osztotta fel birodalmát, a minek 
következménye volt, hogy a birodalom egyes fejede
lemségekre bomlott. 

Vladimír A l e x a n d r o v i c s , orosz nagyherczeg, 
III. Sándor czár öcscse, szül. 1847. ápril 22.; 1886. 
a gárdahadtest parancsnoka, a franczia szövetség 
hive; sokat időzik Parisban. 1874. aug. 28. vette 
nőül Mária (szül. 1854. május 14.) mecklenburg-
schwerini herczegnőt. 

Vladimír-öböl, a japáni tenger öble az orosz-
szibériai tengerpart vidékén. 

Vladimjr-rend, orosz polgári, érdemrend, alapi-
tot tal l . Katalin 1782; négy osztályból áll. 

Vladivostok, város a szibériai tengerparti terüle
ten, a Japán tenger m., 9000 lak. Hadi kikötő. 

Vlajkovecz község Temes m., 1532 lak. 
Vlamek v. vlamingok, 1. flamandok. 
Vlám nyelv és irodalom, I, németalföldi nyelv és 

irodalom. 
Vlan (francz.), párisi boulevard kifejezés a divat-

szerünek, újnak jelölésére, 1. chic. 
Vlasenicza, város Bosznia dolnja- tuzlai kerületében, 

1957 lak. 
Vledény, község Fogaras m., 1461 lak. 
Vlegyásza hegység, 1. Bihar-Vlegyásza. 
Vlissingen,megerősitettváros Zeeland németalföldi 

tartományban a Schelde.m., 10.000 lak. Elénk keres
kedelem, hadi és kereskedelmi kikötő, hajóépítő műhe
lyek, tengerészeti arzenál. 

V. ö. a »vesd össze« rövidítése. 
Vő (= vevő), a leány szüleire nézve az illető leány 

férje. •' . 
Vocabularium (lat.), szótár, szókönyv. 
Vocabulum (lat.), vmely nyelv egyes szavai; 

vocabula soiemnia, igy nevezték a régi rhetorikusok 
az ékes kifejezéseket, melyek a stílt szebbé, ünnepé
lyesebbé, a köznapitól elütővé teszik. 

Vocalharmonia (lat.), 1. hangszó-illeszkedés. 
Vocalis (lat.), magánhangzó. 
Vocalisatio (lat.), a héber és arab Írásban a ma

gánhangzóknak bizonyos jelekkel való jelölése 
(a mássalhangzók alatt v. felett). 

Vocalzene, oly zene, mely v. csupán énekből áll 
(>a cappella«-énekek) v. hangszerzene mellett mégis 
túlnyomólag éneket tartalmaz (pl. a recitativ, ária, 
duett, énekkari zene stb.). 

Vocatio (lat.), meghívás (vmely hivatalra). 
Vocativus (lat.), 1. esetek. 
Voce (ol., -cse), hang; a m e z z a v., félhangon. 
Vocin, község Verőcze m., 1827 lak. Régi vár-

omladék. 
Vöcklabruck, kerületi főhely Felső-Ausztriában, 

a Vöckla m., 1872 lak.; ipar. 
Vöcsökprém, a Svájczban, Genf környéken élő 

vöcsök rozsdabarna szinű, tollas bőre, karmantyú-
készítésre és női díszül használják. 

Vőfély, a vőlegény barátja, ki az egész lakoda
lomnak rendezője s éltető lelke. 

Vog, kereskedelmi súly Norvégiában = 17-9424 
kg., Dániában = 18 kg. 

Vogel Ede, német afrikai utazó, szül. 1829. 
márcz. 7. Krefeldben, csillagász, 1853, részt vett a 
Barth-Overgh-féle, Afrika belsejét kutató expeditió-
ban, 1854. jan. a Tsad-tóhoz jutott, Mosguig (é. sz. 
90.), 1855. Binueig nyomult előre. 1856. Vadai felé 
tartott, a mikor Varánál 1856. febr. 8. meggyil
kolták 

Vogelsang H e r m a n n , német mineralogus, szül. 
1838. ápr. 11. Mindenben, 1865. tanár Delftben; 
f 1874. jan. 6. Az ásván}'- és földtani górcsövészet 
terén szerzett érdemet. SzakműVéket irt. 

Vogelsberg, bazalt hegy Felső-Hesszenben, leg
magasabb csúcsa a Taufstein 783 m. 

Vogelweide, 1. Walther von der Vogehveide. 
Vogézek (Wasgau, francz., Vosges), hegység Fran-

cziaország és Elzász határán. Részei: a Felső-V. a 
markirchi lapályság, benne a Sulzer Belchen 1426 
m., a Közép-V., mely a Zaberner Steige-ig terjed, hol 
a Haardt kezdődik, legmagasabb csúcsa a Donon 
1010 m., az Alsó-V., mely a Oneichig húzódik, a 
svájczi Jurától a burgundi kapu választja el. Szá
mos kis tó fedi (Belchen, Fehér, Fekete, Zöld, Gerard-
mer, Longuemer). A német részen bort termelnek, a 
franczia lejtőt nagy erdőségek fedik. 

Voggenhuber Vilma, operaénekesnő, szül. 1844. 
Pesten, u. o. működött 1863. mint énekesnő, 1869. 
Berlinbe szerződött; 1870. Krolop basszista neje, f 
1888. jan. 11. Hős-szerepekben tűnt ki. 
Voghera (-gera), város Pavia olasz tartományban 

16.700 lak., XI. szdi székesegyház; selyem- és bor
termelés , 

Vogt Ká ro ly , német természettudós, szül. 1817. 
jul. 5. Giessenbsn, hol 1847. tanár; a német nem
zetgyűlés tagja, Stuttgartban a bírod, regensség 
tagja. Hivatalától fölmentve 1S52. a földtan, később 
egyúttal az állattan tanára Genfben, a nagy tanács 
tagja, 1878. a nemzeti tanács tagja, 1861. expedi-
tiót vezetett az északi sarkhoz. A darvinismus leg-
buzgóbb előharczosa. Számos föld-, állat-, élettani 
gyakorlati és összehasonlító boncztani, továbbá iro
dalmi művet irt. 

Vogtland (Variscia), németországi terület, benne 
Szász Weimar és Szász-Altenburg, Reusz fejedelem
ségek, Bajorország és Szászország egyes részei. 

Vogue (francz., vog), divat, tekintély, népszerűség; 
en (án) vogue, divatban, felkapva lenni. 

Vogué (-güé), 1) J e n ő M e n y h é r t , franczia diplo
mata, Menyhért unokaöcscse, szül. 1848. Nizzában, 
1871—76. a konstantinápolyi, 1876 — 85. a péter
vári nagykövetségnél szolgált; 1888. az akadémia 
tagja. Irt uti rajzokat, tanulmányokat, történeti mű
veket s nagy munkát az orosz regényről (1886.). — 
— 2) M e n y h é r t gróf, franczia történész és archaeo-
logus, született 1829-ben Parisban, 1853—54. be
járta a Keletet, 1875—79. nagykövet Bécsben; szá
mos szakművet irt. 

Vogue la galére (francz.,. vóg Iá gálér), vizre a 
hajóval!, oly értelemben használják: hadd jöjjön, a 
minek jönnie kell. 

Vogulok, finn-ugor néptörzs, mely az L'ral hosz-
szában, kül. az északi Uraitól keletre, a permi és 
tobolszki korm.-okban lakik, összesen körülb. 32 
ezer lélek. Részint nomádok, részint letelepedVe él
nek hevenyészett, szennyes kunyhókban. Halászat
tal és vadászattal foglalkoznak. 1499 óta orosz 
alattvalók. Nyelvük és szokásaik behatóbb ismeretét 
a tudomány nagynevű hazánkfiának, Reguly Antalnak 
köszöni, ki 1843—45. köztük tartózkodott. Gazdag 
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hagyatékát Hunfalvy Pál dolgozta fel s adta ki. »A 
vog. föld és nép* czimmel (Pest, 1864.). Hunfalvy 
továbbá kiadta a Popov G.-től származó v. szent-
irás-forditást (Máté és Márk evang.), részletes nyelv
tannal és szótárral (Pest 1872.). Ujabban Munkácsi 
Bernát (1. e.) járt köztük s tanulmányozta nyelvöket 
és népköltészetüket. Gyűjtésének eredményét a »Vog. 
népköltési gyűjteményiben (2 köt.) tette közzé. E 
kutatók kétségtelenné tették, hogy az összes finn
ugor nyelvek közül a vogul az, mely a vele közel 
osztjákkal együtt legközelebb áll a magyar nyelv
hez. L. Budenz J., Az ugor nyelvek összehasonlí
tása alaktana. 

Voici (francz., voászi), ime, itt van; voild (voalá), 
ott van. 

Voit K á r o l y , bajor physiologus, szül. 1831. okt. 
31. Ambergben (Bajororsz.), 1860 óta az élettan ta
nára Münchenben, érdemet szerzett az anyagcsere 
és a táplálkozás tana körül. Ennek köréből számos 
müvet irt. 

Voiture (francz., voatűr), jármű, kocsi, fogat. 
Vojka, község Szerem m., 3398 lak. 
Vojnics I s t v á n , főispán, született 1856. aug. 

18. Szabadkán. Jogot végzett, 1880. az államtud. 
tudora, 1884. bácsmegyei aljegyző, 1885. tiszt, fő
jegyző, 1887 óta orsz. képviselő. 1893. márcz. Sza
badka törv. jogú város főispánja. 
Vojnicz, község Modrus Fiume m., 1508 lak. Hatá

rában vasbányák. 
Vojtek, község Temes m., 2044 lak. 
Vojtina M á t y á s , a 40-es években Pestre került tót 

diák, ki a fővárosban mint Bernáth Gazsi inasa jól 
ismert alak volt az irói körökben. Furcsaságai közé 
tartozott, hogy irótársnak szerette magát tekinteni, 
mert nagyon furcsa nyelven s különös észjárárással 
magyar verseket irogatott, melyekkel gazdája gyak
ran mulattatta ismerőseit. Többi közt V. a szabad-
ságharcz alatt igy buzdítgatta ifjainkat: »Egy kis 
halál? Nem tesz semmit! — Őseinknek szint' ugy 
volt.« V. nevét Arany János két nagyobb tankölte
ménye örökítette meg irodalmunkban: a »V.Ars poé
tikája* és »V. levelei öccséhez* (I. és II.), melyek
ben a költő V.-t a fűzfapoéták képviselőjévé teszi 
s az ő nevéhez fűzi részint komoly, részint ironikus 
vers- és költészettani észrevételeit és tanácsait. L. 
Vadnai Károly emlékezéseit Bernáth Gazsira, Buda
pesti Szemle, 1893. márcz. füzet. 

Vojvoda, 1. vajda. 
Vojvodina, az 1849—60. fennálló szerb vajda

ság.'(1. e.). 
Vojvodincz, község Temes m., 1649 lak. 
Vokány, község Baranya m., 1295 lak. 
Voks (lat. voxj, szó, szavazat. 
Volánt (francz.,-lan), hajtókerék; tollabda; lazán 

álló szegély női ruhán. 
Volapük (az ang. world = világ és speak = be

szélni szavakból), v i l á g n y e l v , Schleyer János Már
ton litzelstetteni plébános által (Konstanz m. Baden-
ban) az. angol nyelv alapján szerkesztett lehető leg
egyszerűbb nyelv, melyet mindenki könnyű szerrel 
megtanulhat. A kereskedelmi érintkezés terén is 
próbálták alkalmazni. Magyarul is több mű jelent 
meg róla. 

Volchonski erdő, a Valdai hegység (1. e.) d.-ny.-i 
része Oroszországban, 320 m., benne ered a Volga. 

Volchov, folyó Oroszországban, az Ilmen tó le
folyása, a Ladoga tóba torkol. 

Völcz, község Kis-Küküllő m., 1130 lak. 

Vőlegény, fiatal v. özvegy férfi, ki vmely hajadont 
v. özvegy nőt nyilvánosan eljegyzett magának. 

Volens-(lat), akarva; volente Deo, rövid v. d., ha 
isten akarja, voletiti non fit injuria, a ki ugy kívánja, 
azzal nem történik igazságtalanság. 

Voleur (francz., -lőr), tolvaj, zsivány. 
Volf G y ö r g y , nyelvész, szül. 1843. okt. 3. Török-

Bálinton, Pest m., tanári oklevelet nyervén, előbb a 
tanárképző intézet gyakorló főgymnásiumának ta
nára, jelenleg igazgatója; 1877. a m. tud. Akadémia 
lev. tagja, számos magyar nyelvészeti tanulmányt 
(a Magyar Nyelvőrben) és munkát irt s főleg régi 
magyar nyelvemléket tett közzé a m. tud. Akadémia 
Nyelvemléktárában, melyet 1874 óta szerkeszt. 

Volga, Oroszország és Európa legnagyobb folyama, 
a Volchonski erdőben ered, Tver m. hajózhatóvá 
válik, elfolyik Nishnij-Novgorod, Kazán, Simbirszk, 
Samara, Saratov, Sarenta m., folyása előbb keleti, 
majd déli, d.-k.-i irányában több ágra szakadva a 
a sóspusztaságon folyik át, Astrachan m. nagy deltát 
(8 fő- és 60 mellékág) alkotva a Kaspi tóba 
ömlik. Hossza 3183km., főmellékfolyói: Oka, Tverza, 
Seksna, Kama. Csatornahálózat a Fehér, Fekete és 
Balti tengerrel köti össze; élénk halászat. 

Völgy, a föld domborzatán levő horpadás v. mé
lyedés, melynek legmélyebb pontján rendesen víz
folyás van; némely v. a hegység alakulásakor kép
ződött, mint a rétegzetek gyűrődése, de a völgy
képződés főoka az erosió, a hó, jég, eső és folyóvíz 
vájó és mosó működése. 
Völgyben ül a gyáva kor s határa Szűk köréből 

őse saslakára Szédeleg, ha néha felpillant. Kö lc sey : 
Zrinyi dala. 

Völgyhíd, völgyáthidalás, hosszú és magas híd, 
mely nemcsak a vízfolyást, hanem az egész völgyet 
áthidalja. 

Volhynia, nyugat-orosz tart. ter. 71.853 km2, 
2,321.583 lak. Sok erdő és puszta,de termékeny, ipar. 
Főhelye Shitomir. 
Voliére (francz., -ljer), nagy kalitka. 
Volkány, község Brassó m., 1567 lak. Bányászat. 
Volkmann, 1) Alfréd V i lmos , német physiologus, 

szül. 1801. jul. 1. Lipcsében, 1834. u. o. tanár, 1837. 
Dorpátban, 1843. Halieben; f u. o. 1877. ápr. 21. 
Az érzékszervek élettana köréből irt műveket; — 
2) R i c h á r d , német orvos, szül. 1830. aug. 17. Lip
csében, 1867. a sebészet tanára Halléban. Szakdol
gozatokat irt, jeles műtő; — 3) Róbe r t , zeneszerző, 
szül. 1815. ápr. 6. Lommatzschban (Szászorsz.), 
Lipcsében képezte ki magát, 1842. óta Pesten élt, 
melynek zenei életében kiváló szerepet vitt, f 1883. 
október 29. Főművei : 2 symphonia, 3 szerenád, 
nyitányok, 1 gordonka-hangverseny, számos ka
mara-zenedarab, zongora- és énekművek, 2 mise, 
dalok stb. 

Vollmar G y ö r g y Henrik,német socialdemokrata, 
szül. 1850. márcz. 7. Münchenben. Kolostorban 
nevelkedett, 1866. mint bajor tiszt a poroszok ellen 
harczolt, majd a pápai hadseregbe lépett. 1870. sú
lyosan megsebesült, a socialis demokratia szélső irá
nyához csatlakozva 1881—87. a bírod, gyűlés, 1883. 
óta a szász országgyűlés tagja, ismételve fogságot 
szenvedett. 

Volnék csak kis madár, Röpülnék szárnyakon . . . 
Kölcsey: Vágy (1826.) kezdete. 
Volney (volné) C o n s t a n t i n F r a n c o i s d e C h a s -

s e b o e u f V., gróf, francz. utazó és író, szül.,1757. 
Craonban, t 1820. Parisban. Legismertebb műve.; 
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Volti subito (ol.), rövid. v. s., fordíts gyorsan. 
Voltunk mint ti, l e s z t e k min t mi: p o r és 

h a m u ! A Széchenyi-család nagyczenki sírboltjának 
kápolnája viseli e feliratot (e sírboltban nyugszik 
gr. Széchenyi István). 

Volturno, folyó Alsó Olaszországban az Apenni-
nekben ered, Castelvolturno m. a Földközi tengerbe 
folyik. 1860. okt. 1. Garibaldi győzelme a nápolyiakon. 

Volubilis (lat.), gördülékeny; forgandó. 
Voluisse sat est, teljesen: in magnis et voluisse 

sat est (lat.), nagy dolgokat már akarni is elég, 
P r o p e r t i u s szavai. 
Volumen (lat.), eredetileg irattekercs; kötet (könyv-

nél); terjedelem, térfogat (testeké); voluminosus, ter
jedelmes, nagy tért elfoglaló. 

Volumeter, 1. sűrűségmérő. 
Voluntas (lat.), akarat. 
Voluptas (lat.), kéj, gyönyör, élvezet. 
Völuspa, az Edda (1. e.) legrégibb éneke, mely a 

világteremtéssel s a végitélettel foglalkozik. 
Volvulus (lat.), bélösszekuszálódás. 
Vomer (lat.), ekecsont. 
Vomicantia (lat.), hánytató szerek. 
Vomitus (lat.), hányás. 
Vonal, egy kiterjedésű térmennyiség, vmely felület 

határa; a v. keletkezik, ha egy mathematikai pont 
a térben mozog, s lehet egyenes v. görbe v. 

Vonal alatt, 1. tárcza. 
Vonás, a puskacső belsejében levő rovátkák; ha 

egyenesek, a cső egyenes, ha csigaalakuak, a cső 
csigavonásu. 

Vonás-forint, 1. német forint. 
Vonat, egy sor összekötött és mozdonynyal ellátott 

vasúti kocsi; van : személy-, teher-, gyors- stb. v. ; 
v. v e z e t ő , főkalauz, ki menetközben a v.-ért felelős 
és a mozdonyvezetővel rendelkezik, állomáson pedig 
a főnöknek van alárendelve. 

Vonat, katonai értelemben az a szervezet, mely a 
csapatok és parancsnokságok számára a szükséges 
hadi anyagot és harczeszközoket szállítja. Az a v., 
mely az egyes csapatoknak a folyton szükséges, leg-
nélkülözhetlenebb tárgyakat (élelem, lőszer, málha) 
szállítja,a c s a p a t v. — az pedig, mely a seregtestek 
számára időszakonkint szükséges eszközöket szál
lítja, h a d s e r e g v. 

Vonatcsapat, a haderő egy része, feladata béké
ben a vonat-szolgálatban való elméleti és gyakorlati 
kiképzés, háborúban a tábori felszerelés, egészség
ügyi intézetek, élelmező oszlopok, hadi hídkészletek, 
tűzéranyag szállítása, lógyógytelepek felállítása, 
az országos fuvarok katonai vezetése stb. A közös 
hadseregben 3 vonat-ezred van; békében mindegyik 
a törzsből, 5 vonatosztályból s az ezred póttárke
retből, a vonatosztály viszont több vonatszázadból 
áll. A béke-állomány 386 tiszt, 3465 katona, 2648 lóval, 
hadi létszám 1020 tiszt,45.642 katona 55.700 lóval. 

Vonatkozás, vmely dolognak fogalmi kapcsolata, 
összeköttetése egy másikkal. A stilisztikában a közbe
vetést v. közbeszuratot (1. e.) is nevezik v.-nak. 

Vonatkozó névmás, 1. névmás. 
Vonatszer-intézetek, a közös hadsereg köteléké

ben arra rendel vék, hogy a hadsereg és az erődített 
helyek felszereléséhez szükséges vonatanyagokat (ki
véve a tüzérséget, a hadi hidvonatokat, a zászlóalj
lőszerkocsikat) beszerezzék, kezeljék és karban tart
sák. Ilyen v. — 1) vonatszertár Klosterneuburgban 
(egy-egy kezelő szakaszszal Drohobyczban és Ma-
reinban), — 2) fiókvonatszertár Budapesten és Szera-

»Les ruines, ou méditations sur les révolutions des 
empires « (1791.). 

Volocsiszk, orosz helység Volhyniában 3100 lak., 
az odesszai vasút végállomása a galicziai Károly-
Lajos vasút iránj'ában, melynek ottani állomása Pod-
volocsiszka (1. e.). 

Vologda, nagy-orosz kormányzóság, ter. 402.733 
km9, 1,242.798 lak. Főhelye V., a V. tolyó m., 18.000 
lak. Élénk kereskedelem. 

Volontaire (francz., -ter), önkéntes, aki saját szán
tából s díjtalanul szolgál, hogy vmely szakmában 
gyakorlati kiképzést nyerjen. 
Velős , város Thessaliában a...v.«iöböl .m.,,, 11.000 

lak. Érsekség, közelében feküdt Jolkos. 
Volosca, helység Isztriában a Quarnero-öböl és 

Abbázia m., 1404 lak. Kikötő, halászat, klimatikus 
gyógyhely. Itt f gróf Andrássy Gyula. 

Volsk hegység, az Apenninek ága a pontini mo
csarak és a Sacco folyó közt, Monté Caprio 1700 m. 

Volskok (volscí), ó-itáliai nép déli Latiumban, fő
helyük Antium, Kr. e. 338. a rómaiak leigázták. 

Völsung, a skandináv mondában Siegfried őse; róla 
szól a Völsunga-saga. 

Volta, folyó az afrikai Aranyparton, a Fehér- ós 
Fekete V. összefolyásából ered, a Guineai öbölbe 
szakad. 

Volta S á n d o r gróf, olasz physikus, szül. 1745. 
febr. 18. Comoban, 1774. u. o. tanár, 1779. Paviá-
ban, I. Napóleon alatt az olasz királyság senatora és 
gróf; f 1827. márcz. 5. Comoban, hol szobrot állítot
tak emlékének. Feltalálta az elektrophort, elektro-
skopot, a villamos süritőt és a galvanismust (V.-féle 
l á n c z ) . Összegyűjtött művei 1828. jelentek meg. 

Volta-áram, 1. galván áram. 
Voltaire (-ter) F e rén ez M á r i a A r o u e t de, hírne

ves franczia költő és író, szül. 1694. febr. 20. Cháte-
nayben Paris mellett, a jezsuiták nevelték, előbb 
jogi pályára készült, azután kizárólag az irodalom
nakszentelte erejét. Szabadelvű iratai miatt többször 
fogságot szenvedett s mint száműzött pár évig Angliá
ban tartózkodott, 1750—53. Nagy Frigyes udvará
ban volt, azután Genf mellett ferney-i birtokán élt, 
f 1778. máj. 30. Parisban. Sokoldalú tehetségével és 
rendkívüli munkaerejével egészen a felvilágosodás 
eszméinek szolgálatában állt s főleg szatirikus művei
vel megmérhetlen befolyást gyakorolt kora gondolko
dására. Irt bölcsészeti és történeti munkákat (»Philo-
sophie de l'Histoire*, »Histoire de Charles XII«, 
»Siécle de Louis XTV«, »Essai sur les moeurs« etc) , 
regényeket (»Zadig«, »Candide«), eposzokat (komi
kus a »La pucelle d'Orléans*, 1762, komoly a »La 
Henriade«, 1727) és színműveket (»Alzire«, •Maho
met*, »Mérope«, »Zaire«). 

Voltaismus, galvánismus (1. e.). 
Voltaoszlop, 1. galvántelep és galvánismus. 
Volté (francz.), körben lovaglás, körfordulat; a 

vívásnál gyors fordulat, melylyel az ellenfél ütését 
kikerülik; kézügyesség, melylyel az egyes kártyák
nak a keverésnél tetszés szerinti fekvést adnak. 

Volter és Griseldis, 1. Griseldis. 
Volterra, város Pisa olasz tartományban, 5500 lak. 

Arabastromtörés, sóbányák. Őskori emlékek. 
Volterra D á n i e l , tkép. R i c c i a r e l l i D., olasz 

festő és szobrász, szül. 1509. Volterrában; f 1566. 
ápr. 4. Rómában. Michelangelo után dolgozott. 

V'oltigeurök (francz., voltizsőr), Napóleon által 
1805. szétszórt csatározásra szervezett csapatok; 
továbbá kötéltánczos, műugró. 
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jevoban, melyek a klosterneuburginak alárendelvék; 
a szerajevoinak Mostarban van egy különítménye. 
Ezekhez járulnak háborúban a vonatszer-század és 
a vonatszer-osztagok; amaz a szertárak műhelyei
ben és raktáraiban a felszaporodott szolgálathoz a 
felügyelő és munkás személyzetet állitja ki, ezek a 
tábori vonattárak anyagát kezelik s pótlásukról gon
doskodnak. 

Vonatszer-osztagok, 1. vonatszer-intézetek. 
Vonatszertár, 1. vonatszer-intézetek. 
Vonat-tartalék-intézetek, a hadra kelt seregnél 

a szükséghez képest állíttatnak fel oly czélból, hogy 
a vonat-katonákban, málhás állatokban, a vonat
anyagban a hadsereg- vagy a csapatvonatnál beállt 
fogyatékot pótolják. 
Vondel J o o s t v a n den, a hollandi irodalom leg

nagyobb alakja, szül. 1587. Kölnben, f 1679. Amster
damban. Színműveket (»Lucifer«, »Jephtha« stb.), 
lyrai és tanitókölteményeket irt. 

Vonítás, az ebfélék fájdalmas, hosszan elnyújtott 
hangja. 

Vonó v. n y i r e t t y ű , azon eszköz, melylyel a 
hegedűnemű hangszereket hangoztatják. 

Vönöczk, község Vas m., 1145 lak. 
Vonogó, kis csáklyaféle, kampós hegyű gszköz, 

melylyel a kazlakból szénát, szalmát huzigálnak. 
Vonós hangszerek, azok, melyekből a zenei han

got bélhuroknak vonóval eszközölt dörzsölése csalja 
ki; ilyenek : a hegedű, brácsa, kis- és nagybőgő. 

Vonós négyes, 2 hegedűből, egy brácsából és egy 
gordonkából álló zenekar. 
Vontatás, általában vmely járműnek v. vonatnak 

különálló géppel v. más erővel való továbbítása kü
lönösen pedig hajóvontatás; v o n t a t ó ha jó , az a 
hajó, mely más teherhajót vontat. 

Vontató út, folyó, csatorna mentén húzódó ut, 
melyen emberek v. lovak a hajót kötélen felfelé von
tatják; a v. u. vizi szolgalom (1. e.); a Dunánál, 
vlmint a Tisza, Dráva, Száva, Kőrös, Maros és Kulpa 
hajózható szakaszain 10 m., a többi hajózható és 
tutajozható folyóknál 6 m. széles. 

Vontcsövű puska, az, melynél a cső belső fala 
csavaralakuan forduló rovátkákkal, huzagokkal van 
ellátva. 

Vonuló vad, mely földrészünkön marad ugyan, de 
tartózkodásra déli vidékre költözik, mikor rövid 
ideig nálunk is tartózkodik, pld. a szalonka. 
Vonzás, attractio (1. e.). 
Voracitas (lat.), falánkság, torkosság. 
Voraginei Jakab, középkori egyházi író, szül. 

1230. Viraggióban (Genua mellett), 1244. a Domo
kos-rendbe lépett, 1292. genuai érsek, f 1298., a 
>Legenda aurea* (Aranylegenda, 1. e.) ez. legenda-
gyűjtemény szerzője. 

Vorarlberg, régebben önálló tartomány, most Tirol 
nyugoti része, ter. 2602 km8, 116.073 lak. Ny.-on 
termékeny lapály, többi része alpesi vidék, hegyei: 
az Arlberg, melytől nevét kapta, a Silvretta-csoport 
(3312 m.), Rhaetikon (2967 m.), Ferwall csoport, 
bregenzi erdő. Folyók: Rajna, III, Iller, Lech, tava 
a Boden-tó. Állattenyésztés (montavoni marha),szövő 
ipar, élénk kereskedelem. A tartománygyülés 20 tag
ból áll, főhelye Bregenz. A középkorban a montforti 
grófok birták, a XIV. szdban a Habsburgokhoz került, 
II. József császár 1782. Tirollal egyesitette. 

Vörhecs, piros kiütés, 1. e. 
Vörheny, sarlach, skarlát, scarlatina, fertőző be

tegség, többnyire járványosán lép fel, leggyakoribb 

a 2—10 életévben. Kezdődik (a fertőzés után 4—9 
nappal) magas lázzal, deliriumok, fejfájás, hányás, 
torokfájás; 1 — 1 Vs nappal utóbb a bíboros skarlát
piros kiütés kitörése először a nyakon, azután az 
egész testre szétterjedve, mig az arcz többnyire 
ment marad. A nyelv sötétpiros, az iz-szemölcsök 
duzzadtak. Igen ritkán a v.-es kiütés nem tör ki 
(se. sine exanthemate). 6—8 nap múlva a bőr pikke
lyekben leválik, a mi kb. 14 napig tart. A v. nagyon 
változékonyan rosszindulatú, gyakran magas láz 
(szivhüdés), később diphtheria, toroklob, a 3-ik hét 
vége felé vizkórral járó veselob, a nyakmirigyek 
lobja, izületi, agyhártyalob által válhatik veszé
lyessé. Kezelés: egyenletes, nem magas szobahő, 
könnyű, hüsitő étrend, a beteg a pikkelyezés utánig 
még két hétig ágyban maradjon, meghűléstől gondo
san óvakodjék. Magas láznál fürdők v. nedves be-
göngyölgetések. A betegség egyszeri átszenvedése 
ujabb fertőzés ellen mentésit. 

Vöringsfos, Norvégia ny.-i vidékének legszebb víz
esése a Hardangerfjord egyik mellékvölgyében. 144 
m. m., 1821. fedezte fel Hansteen. 

Voronczov-Daskov I l a r i o n Ivánov icshe rczeg , 
orosz tábornok, szül. 1835; lovassági tábornok és 
főhadsegéd, 1881 óta a császári ház minisztere. 

Voronesh, nagy-orosz kormányzóság, területe 
65.895 km2, 2,663.683 lak. Főhelye V., a V. folyó 
és a Don egyesülésénél 50.000 lak. Élénk ipar és ke
reskedelem (nagyvárosok). 

Voroniecky V e n c z e l herczeg, 1848/49-iki hon
véd-ezredes, ősrégi lengyel herczegi család ivadéka, 
mely magát a lithván fejedelmektől származtatja; 
szül. 1824. Skurowában. Galicziában hadnagy volt, 
midőn a magyar szabadságharcz kitört. Azonnal 
átlépett a magyar hadseregbe s mint őrnagy 1848. 
szept 2. a perlaszi sánczoknál kitüntette magát. 1849. 
aug. 5. Szőregnél az osztrákok kezébe került, s okt. 
20. Pesten az Uj-épület mögötti téren kivégeztetett. 

Vörös, 1) János ,orsz . képv., szül. 1851. Fokszaba-
din Veszprém m. Jogot végzett, ügyvéd Kaposvárott, 
1892. orsz. képviselő; — 2) S á n d o r (kiskéri) gazd. 
tanintézeti igazgató és szakiró, szül. 1847. Tatán, 
Komárom m., Felsőbb gazd. szak- és egyetemi ta
nulmányok s külföldi tanulm.-utak után 1870 óta 
gazd. tanár s 1875 óta igazgató a kolozs-monostori 
gazd. tanintézetnél. Irt több gazdasági munkát s a 
gazd. szakoktatást illető értekezést. 

Vörösbarát, a templarius elnevezése. 
Vörösbegy, erythraeus rubecula, éneklő madár a 

rigók (turdidae) rendjéből; 15 cm. h., Európában és 
Kis-Azsiában él; szobamadár. 

Vörös fenyő, 1. fenyő. 
Vörös fonal, az angol tengerészetben szokás, hogy 

a királyi hajóhad kötélzetében, hogy ellopás ellen 
biztosítsák, mindenütt beleszőtt vörös f. húzódik ke
resztül, melyet nem lehet felbontani a nélkül, hogy 
az egész fonadék fel ne bomoljon. Innen a kifejezés, 
hogy vmely művön stb. egy gondolat v. f.-ként hú
zódik keresztül. 

Vörös hagyma, 1. hagyma. 
Vörös irón, vasoxyddal kevert agyagból v. ólom-

pirból készül; a barnás vörös agyagvaskövet isza-
poljak és a finomabb fajtát czédrusfába foglalják. 
Az élénk vörös szinü irón czinóberből készül. A 
vörös irón ipar főhelyei Bécs, Norinberg, Paris és 
Anglia. 

Vörös izzás, a szilárd testek izzásának azon foka, 
midőn vörös sugarakat szór; megkülönböztetünk 
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s ö t é t v.-t, mely 300 C°-nál kezdődik s v i l á g o s 
v.-t, ez 400—500 Ö k ö r ü l áll be. 

Vörös kakas , a tűz népies symboluma; v. k. 
s z á l l t a h á z á r a , leégett v. felgyújtották. A kakas 
a germánoknál, mint a nappal hirdetője, a nap és a 
fény jelképe volt. 

Vörös kereszt, 1. genfi kereszt. 
Vörös-kereszt egylet, olyan egylet, mely a genfi 

eonventio (1. e.) határozatainak végrehajtását, első 
sorban a háború sebesültjeinek ápolását tűzte ki 
czéljául. Van ily széles körben szervezett egyesület 
mindazon államokban, melyek a genfi nemzetközi 
egyezményhez csatlakoztak. Hazánkban ily egyletek 
alakítására a hetvenes években indult meg a moz
galom s a nőegyletek buzgó támogatásával 1879. 
sikerre is vezetett. Akkor alakultak meg az első egy
letek, melyek 1881. a » m a g y a r s z e n t k o r o n a 
o r s z á g a i v ö r ö s - k e r e s z t e g y l e t e * czimmel 
központi szervezetet nyertek Ferencz József király 
és Erzsébet O felségök védelme alatt. Védnökhelyet
tesek Károly Lajos főherczeg és Klotild főherczeg-
asszony. Az egylet igazgatását a központi választ
mány Budapesten vezeti; elnöke gróf Csekonics 
Endre, társelnök gróf Zichy Livia. Minden törvény
hatóságban van megyei v. városi, néhol egyes vidéki 
választmány is, mely alatt a helyi fiókegyletek mű
ködnek. Azon különböző helyi egyletek száma, me
lyek akár a választmányok alatt, akár önállóan az 
egyesületi czélokat szolgálják, a magyar korona te
rületén már mintegy 550-re megy. A különböző tagok 
száma az 50.000-et, az egyleti vagyon a két milliót 
meghaladja. Évi szükséglete mintegy 120.000 frt. Az 
egyesület béke idején, inség stb. alkalmával is ál
dozatkész tevékenységet fejt ki s kórházakat tart 
fenn (v.-k.-kórház Bpesten az Erzsébet-kórház); főte
vékenysége azonban háború idejére esik, mikor az 
osztrák vörös-kereszt egylettel egyetértésben fog mű
ködni. Az akkor szükséges kórházak, sebesült-szál-
litó-oszlopokról, ápolónők stb. beszerzésére már béke 
idején megteszi az előkészületeket. 

Vöröskő, község Trencsén m., 980 lak. Kúpos 
hegy tetején fekszik félig lakott régi vára. A monda 
szerint III. Béla leánya, Constanczia 1230—40. 
építtette. 

Vörös kréta, finom fogásu, vörös szinű agyagvas-
ércz, vörös festék és irón készítésére használják. 
Vörösmart , község Baranya m., 2490 lak. 
Vörösmarty, 1) Béla , kir. táblai tanácselnök, szül. 

1844. ápr. 25. Pesten, 1868. pesti táblai joggya
kornok, 1869. sfog., 1869. curiai fogalmazó, 1871. 
u. o. tanácsjegyző, 1872. bpesti tvszki, 1876. bpesti 
táblai, 1888. curiai biró, 1892. bpesti kir. táblai 
tanácselnök; — 2) M i h á l y , az újkori magy.költészet 
egyik legnagyobb alakja, szül. 1800. decz. 1. Puszta-
Nyéken (Fehér m,), hol atyja gazdatiszt volt. Isko
láit Székesfehérvárott és Pesten végezte, azután ne-
velőséget vállalt Perczel Sándor házánál Börzsönyben 
(Tolna m.) s e mellett magánúton elvégezte a jogot. 
1823. felesküdött ügyvédnek, de a kenyérkereső 
pályát soha igénybe nem vette. 1825. adta ki »Zalán 
futása< ez. eposzát s e mü, mely a kor sülyedt köz
viszonyaival szemben a múlt dicsőségét fényes ké
pekben és ragyogó nyelven állitá a nemzet szeme 
elé, egyszerre ünnepeltté tette a fiatal szerző nevét, 
ki 1826.megválta nevelőségtől, hogy az irodalomnak 
szentelje minden erejét. Átvette a »Tud. Gyűjtemény* 
szerkesztését (1828—32.), munkás tagja volt az 
Akadémiának s tevékeny részt vett a nyelvtudo

mányi osztály munkálataiban. 1837—44. Bajzával 
és Toldyval az »Athenaeum* ez. folyóiratot szer
kesztette. 1843. május 5. kelt egybe Csajághy 
Laurával (f 1882.). Népszerűsége .tetőpontján volt, 
mikor 1848. a jankováczi kerület országgy. képvi
selővé választotta; 1849. a kegyelmi főtörvényszék 
birája lett. A szabadságharcz után Nyékre vonult 
vissza, hol Shakespeare »Lear király«-át fordítgatta, 
miután »Julius Caesar«-t már régebben átültette 
volt. f 1855. nov. 19. Pesten. A nemzet azzal mu
tatta meg háláját a nagy költő iránt, hogy szegény 
sorsban maradt családját Deák Ferencz felszólítá
sára százezer forinttal segélyezte, Székesfehérvárott 
érezszobrot (br. Vay Miklóstól) állított emlékének. 
V. az epikai, drámai és lyrai téren egyaránt gazdag 
működést fejtett ki. »Zalán futásá*-t a történelmi, 
mesés, reges tárgyú költői elbeszélések egész sora 
követte: »Cserhalom«(1826), » Tündérvölgy* (1827), 
• Eger* (1828.), »Széplak* (1829.), »Rom* (1831.) s 
szerkezetre és jellemrajzra legjobb műve: »A két 
szomszédvár« (1832.). A drámai nemben is korán 
próbálkozott s később egész lelkesedésével e mű
fajhoz fordult. így készültek: »Salamon« (1827.), 
•Bujdosók* (1828.), ^Csongor és Tünde* (1830.), 
-•Kincskeresők* (1832.), »Vérnász« (1833.), »A fátyol 
titkai« vigj.(1835.), »Marót bán« (1838.), » Áldozat* 
(1839.), de közös hibájuk, hogy a lyrai érzelmesség 
és epikai terjengés elnyomja bennök a drámai életet. 
Kivételt csupán "Csongor és Tünde* képez egy s 
más tekintetben, mely irodalmunknak legszebb ro
mantikus, tündéries színműve. Legnagyobb V. a 
lyrai költészetben és a kisebb költői beszélyben volt. 
Szerelmi dalaiban (»Késő vágy«, »A merengőhöz*) 
édes, olvadó ábránd, elegiáiban (»Kis gyermek halá
lára*) megkapó érzés, ódáiban s hazafias költemé
nyeiben korának vágyai és törekvései nyernek kife
jezést. »Szózat*-a a kor politikai hitvallását foglalja 
magában s nemzeti hymnussá vált. Az életképek 
közül »A szegény asszony könyve*, a költői be-
szélyek közül »Szép Ilonka* igazi remekek. Irt V. 
prózai elbeszéléseket, nyelvészeti czikkeket és szép-
tani dolgozatokat (»Dramaturgiai Lapok«) is. Élet
rajzát megírta Gyulai Pál (3. kiad. 1888.), ki összes 
munkáit is sajtó alá rendezte (1864. és 1884.) L. 
még Erdélyi János, V., Pályák és Pálmák, 1886., 
Kemény Zsigmond, V. emlékezete, Tanulmányai, II. 
köt., b. Eötvös József, Emlékbesz. V. felett, Mag}', 
írók és Államférfiak, 1868. 

Vörös mázag, vörös szinű mázag, vagyis ólom-
oxydból és kvarczból álló vegyület (I. mázag). 
Vörös ólomércz (kallochrom, crocoit), vörös szinü 

I chrómsavas ólomoxyd, nálunk Rézbányán, továbbá 
Brasiliában és Berezovszk környékén található, sárga 
festékül szolgál. 

Vörös ötvény, 1 tombak. 
Vörös pácz, eczetsavas agyagföld. 
Vörös Rébék, ballada Arany J.-tól. 
Vörösrépa, a ezukorrépa v. kerek répa egyik al

faja, salátakészitésre szolgál. 
Vörös sasrend, Poroszország második érdem

rendje, 1705. György Vilmos herczeg, bayreuthi tf ón-
örökös alapította, 1791. a porosz érdemrendek sorá
ban a másodiknak nyilváníttatott, 1830 óta négy 
osztályból áll. L. Érdemrendek szines mellékletünket 
(5. sz.) I. kt. 

Vörös szén, 1) korra nézve legfiatalabb vörös
barna szinü ásványi szén (1. barnaszén); — 2) ala
csony hőmérsék mellett előállított faszén. 
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Vörös tenger (arab tengeröböl), az Indiai oczeán 
nagy öble Arábia és Egyiptom közt, 2140 km. h.; 
120 -350 km. széles, ter. 449.001 km2,déli kijárata a 
Bab el Mandeb. Nagy sótartalma miatt (4'sVo) sár
gásvörös szinü. A Suez-csatorna megnyitása óta 
ismét oly élénk a közlekedési forgalom rajta, mint a 
középkorban. A bibiia elbeszélése szerint a zsidók 
Egyiptomból való kivonulásukkor Isten csudatétele 
folytán száraz lábbal keltek át rajta. 

Vörös tinta, 1. tinta. 
Vörösvágás, község Sáros m., 783 lak., hozzá 

tartozik Dubnyik bányatelep a hires magyar kir. 
opálbányákkal. 
Vörösvár,község, l)Nyitra m., 2124lak.; — 2) Pest 

m., 3048 lak. 
Vortex (lat.), örvény; vorticosus örvényes. 
Vosges (francz. vozs), 1) hegység, 1. Vogézek; — 

2) franczia departement, ter. 5853 kma, 414.000 lak., 
főhelye Epinal. 

Vöslau, község Bécs közelében, Alsó-Ausztriában, 
nyaraló- és kirándulóhely, kénes gyógyforrások. Hi
res bor. 
.Voss , 1) J á n o s Henr ik , német költő és tudós, 

szül.. 1751. febr. 20. Sommersdorfban (Mecklenburg), 
1782—1802. rector Eutinban, 1805 óta tanár és 
udv. tanácsos Heidelbergában; f 1826. márcz. 29. Fő
leg ó-klasszikus költemények németre fordításai, 
eredeti költeményei közül idylljei tűntek ki. — 2) Ri
c h á r d , német költő, szül. 1851. szept. 2. Neugrape-
ban (Pomeránia), hosszabb ideig Olaszországban, 
utóbb Berlinben és mint könyvtárnok Eísenachban, 
költeményt, számos színművet, regényt irt. 

Votálni (lat.), szavazni, régiesen: leszavazni. 
Votivus (lat.), fogadalmi; tábulae votivae, foga

dalmi emléktáblák templomokban stb. 
Votjákok, finn-ugor néptörzs a középső Ural nyűg. 

tövében, a permi, vjatkai és kazáni kormányzósá
gokban, számra körülb. 240.000-en. A műveltségnek 
alacsony fokán állnak, főleg földműveléssel és méh-
tenyésztéssel foglalkoznak, egyszerűek, kevésssel be
érők. Nyelvök közel áll a vogulhoz s ezzel együtt a 
finn-ugor csoportban legközelebbi rokona a magyar
nak. Tanulmányozásával és ismertetésével ujabban 
kül. Munkácsi Bernát (1. e.) foglalkozik, ki v. nyelv
mutatványokat, népköltészeti agyományokat és 
szótárt is adott ki. 

Votum (lat.), fogadalom; szavazattöbbség által 
történő döntéseknél maga a szavazás,vmint az egyes 
szavazatok. 

Voule, pénz Madagaszkár szigetén = 1 spanyol 
piaszter. 

Vous etes orfévre, M o n s i e u r J o s s e (vu zét 
zorfevr moszjő zsosz), hisz ön aranyműves, J. ur, 
azaz az ön tanácsa önérdekből ered, M o l i é r e »Amour 
médecin* (I., 1.). 

Vox (lat.), hang. szó, szózat; v. populi, v. dei, a 
nép szava' isten szava, azaz a közvélemény igazat 
beszél. 

Vox clamantis in deserto (lat.), kiáltó szó a 
pusztában, Máté (III., 3.). 

Voyage (francz.,voajázs),utazás; v o y a g e u r ( v o a -
j azsőr), utazó, utas. 

Voyons (francz., voajon), hadd lássuk! 
Vö'zári G y u l a , író és tanár, szül. 1852. aug 2. 

Debreczenben, a középiskolát ugyanitt, felsőbb ta
nulmányait a bpesti egyetemen végezte; 1877. a 
szatmár-németi ev. ref. gymnasium, 1887. a rima
szombati eg3'esült prot. főgymn., 1892. a munkácsi 

állami főgymn. tanára. Irodalomtörténeti, nyelvészeti 
és paedagogiai dolgozatokat irt, magyarázta Vörös
marty >Két szomszédvár* és Czuczor »Botond« ez. 
eposzát (Jeles irók isk. tára) s munkatársa volt a 
Magyar nyelvtört. Szótárnak. "Gyöngy füzér * ez. 
anthologiátis adott ki (Szatmár 1880. és 2. kiad. 1884.). 

Vozáry J á n o s , pancsovai törvényszéki elnök, sz. 
1843. Szavandon, 1869. nagyváradi tszki aljegyző, 
1873. vaskohi albiró, 1874. püspök-ladányi albiró, 
1883. temesvári alügyész, 1884. temesvári járásbiró, 
1891. pancsovai törv. elnök. 
Vrabce gornje, község Zágráb m., 2809 lak. 
Vracsevgáj, község Temes m., 2327 lak. 
Vrácza (Brazza), város Bulgáriában az Iszker m., 

11.000 lak. Püspökség. 
Vránai perjel, mint a johannita-rend magyarországi 

tartományának feje, Nagy-Lajos idejétől kezdve az 
országnagyok sorában foglalt helyet, Vrána (Aurá-
nia) Dalmácziában, Zára és Sebenico közt feküdt; 
eredetileg benczés monostor állott itt, mely a XII. 
szdban a templomosok, s ezek eltörlése után 1345. 
a János-vitézek tulajdonába ment át. A lovagrend 
elenyészvén hazánkban, a perjelség javadalmai 
jobbára világi uraknak adományoztattak, a kik le
tették a szerzetesi fogadalmat, s a jövedelemből az 
ország határának védelmére bandériumot tartoztak 
kiállítani. Később a perjelség a zágrábi nagyprépost
sághoz csatoltatott, s a nagyprépost a 1625 : LXI. 
t.-cz. értelmében tagja lett a főrendi táblának, rnely 
kiváltságát az 1885 : VII. t.-cz. is meghagyta. 

Vrána tó, kettő van: Zára mellett és Chersó szige
tén, mindegyik zárt medenczéjü. 

Vranduk, község Boszniában, omladozó vára 70 
m. magas kiugró sziklán, melyen a vasút alagúton 
halad át. 

Vranja, kerület Szerbiában, ter. 4197 km8, 149.465 
lak; főhelye Vr., 11.394 lak., vasúti állomás, közelé
ben gyógyforrás. 

Vrány, község Krassó-Szörény m., 1907 lak. 
Vranyucz, község Krassó-Szörény m., 1608 lak. 
Vrbanec, község Várasd m., 1378 lak. 
Vrbanja, község Szerem m., 2841 lak. 
Vrbasz, folyó Boszniában, 170 km. hosszú, a Szá

vába torkol. 
Vrbovec, község Belovár-Kőrös m., 2240 lak. 
Vrbovskó, község Modrus-Fiume m., 2480 lak. 

Járásbir. 
Vrhovina, község Lika-Krbava m., 2035 lak. 
Vriczkó, község T.urócz m., 1874 lak. Lakosai 

sajátságosnémetnyelvjárástbeszélnek; a hagyomány 
szerint quádok v. gepidák ivadékai. 
Vries, 1) Á b r a h á m de, németalföldi festő, szül. 

1600. Rotterdamban, főleg jeles arczképfestő, f 1650. 
Hágában: — 2) A d r i á é n de, németalföldi szob
rász, szül. 1650. Hágában, Olasz- és Németország
ban élt f 1703 körül. 

Vryheid, város és kerület, 1. Uj köztársaság. 
Vuja Pé t e r , orsz. képv., szül. 1833 Előbb kato

nai pályán, később Krassó-Szörény megyénél főszol
gabíró, 1892. orsz. képviselő. 

Vuka, folyó, a Dráva jobb oldali mellékvize; ered 
a Papuk hsgben Podgoracstól d.-re; a síkságra kiérve 
folyása rendetlen, a Palocsai mocsáron kanyarog, ár
vizeit szétterítve. Vukovárnál szakad a Dunába. 

Vukli, így nevezték nálunk pár évtized előtt azt 
a vendéghajból készült csomót, melyet a nők hom
lokukon hajzatuk alá helyeztek, hogy azt maga
sabbá, dudorossá tegyék. 
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Vukovár, község. Szerem m., 9494 lak. Ott fekszik, 
hoi a Vuká a Dunába ömlik, két magaslat közti 
völgyben, az egyik magaslaton szép templom és 
kolostor, a másikon kastély. Van járásbir., adóhiv. 

Vukovics Sebő 1849-iki igazságügyminiszter, 
szül. 1811. Fiúméban szerb származású szülőktől. 
Temesi alispán, 1843. követ, 1848. orsz. képviselő, 
a szerb lázadók ellen kir. biztosul küldetett ki és 
erélyesen működött a mozgalom elfojtásában. 
1849 ben ápril 7. igazságügyminiszter s jelen
tékeny munkásságot fejtett ki a felsőbb bíróságok 
szervezésében. A világosi fegyverletétel után kül
földre menekült; 18 évig Londonban élt; 1866. 
amnestiát kapott s Bács-Bodrog m. egyik kerületé 
orsz. képviselővé választotta, f 1872. november 15. 
Vulcanus, a rómaiaknál a tűz istene, a görögöknél 

Hephaestos. 
Vulfila, 1. Ulfilas. 
Vulgáris (lat), közönséges, mindennapi; aljas, 

pórias. Vulgarizálni, a nép közt terjeszteni. 
Vulgata (lat.), a róm. kath. egyház által hitelesnek 

elismert bibliafordítás, melyet Sz. Jeromos 383 — 405. 
készített s midőn köztekintélyét a reformátorok meg
dönteni igyekeztek, a trienti zsinat 1546. újból 
egyedül hitelesnek nyilvánított. 

Vulgivagus (lat.), kóborló; Venus vulgivaga, 
Venusnak, mint az érzéki szerelem istennőjének, 
mellékneve; a prostitutio személyesitése. 

Vulgo (lat.), közönségesen szólva, köznyelven. 
Vulgus (lat.), köznép, tömeg. 
Vulkán, tűzokádó (1. e.). 
Vulkán hegység, az erdélyi havasok (1. e.) egy 

hegycsoportja, mely a hegyrendszer harmadik, Mundra 
vonulatának képezi főgerinezét onnan, hol az Oláh-
Zsil e vonulatot áttöri ny.-ra a Szkerisora havas 
tömegéig. A Retyezát hsgtől a Cserna völgye vá
lasztja el, d.-re hosszan lejt s lesiető patakjai, a 
román területen lévő s orographiai jelentőségét vesz 
tett negyedik, Kozia-vonulat gerinczétszakgatták át. 
Legmélyebb része a Vulkáni hágó. A főgerincz é.-ra 
csak rövid, d.-re hosszabb ágakat ereszt. A főge
rincz csúcsai: Vurvu-Recsi, Strázsa (1585 m. m.), 
Muncsel Maré (1672 m. m.), Vurvu Oszla, Gyalu 
Szigleu, Gy. Nedeju, Piatra Girdomán, Skerisora 
Maré stb. Egyik hosszabb é. oldalága a Szkurul 
csúcstól indul a Retyezát felé és vízválasztó a Zsil 
és Strigy vizei közt. A kristályos palákból álló hegy
ség boltozatos széles gerinczeket alkot; oldalai er
dővel , tetői gyeppel fedettek; de némely helyt krétakoru 
mészkő uralkodik s ott sziklás hasadékokat alkot, 
igy a Plejesa havason, Kis- és Nagy-Skok hegyeken. 

Vulkanizálás, a kautsukba való kén-bekebelezés, 
minek folytán az rugalmassá lesz, 1. kautsuknál is. 

Vulkanizált kautsuk, 1. kautsuk. 
Vulkán olaj, a tőzeg száraz lepárlási terméke, 

sűrű, barna színű, 0'85—0'98 fajsúlyú folyadék, ke
nőcs természetű, a globeolajhoz (1. e.) hasonlít. 

Vulkánon tánczolni, 1. Nous dansons stb. 
Vulkán szoros, az Erdélyi havasok Vulkán hsg 

csoportján vezet át a Zsil völgyéből a romániai al
földre. 1624 m. m. Havasi útja csak nehezen járható. 

Vulkán üveg, formába öntött és erősen hevített 
üveg hirtelen bizonyos hőfokig való lehűtése és víz
gőzzel való kezelése által nyert üveg, ütésnek, tö
résnek és hőmérsékváltozásnak nagyon ellenáll, ugy 
hogy veresre izzítva vízbe mártható, anélkül hogy 
szétrepedne. 

Vulka-Pordány, község Sopron m., 1630 lak. 
Vulneratio (lat.), sebzés; v.-bilis, sérülékeny, se

bezhető. 
Vulpes (lat.), róka. 
Vulpes, Káinoki Izidor irói álneve. 
Vulpinit, ásvány, szemcsés kvarcztartalmuanhydrit 

a Bergamo mellett fekvő Vulpinóból; diszitményeket 
faragnak belőle. 
Vulpius K e r e s z t é l y Á g o s t , német regényíró, 

szül. 1762. Weimarban, f 1827. K r i s z t i n a nevű 
nővére által 1806 óta Goethe sógora. 

Vultur (lat.), keselyű. 
Vultus (lat.), arcz, ábrázat, tekintet. 
Vulva (lat.), női külső szeméremtest; v.-itis, a női 

külső szeméremtest lobja. 
Vutki, orosz gabnapálinka. 
Vutkovich S á n d o r , szerkesztő, iró és tanár, szül. 

1845. szept. 12. Veszprémben, a pozsonyi kir. jog
akadémia bölcsészeti tanfolyamán nyilv. tanár, a 
»Nyugatmagyarországi Hiradó« ez. politikai napi
lap fel. szerkesztője. Nyelvészeti és irodalomtört. iró. 
Főbb művei: Töredékek Petőfi Sándor életéből (1883;, 
Kisded Szótár (1882). A pozsonyi Toldy-kört ala
pította, melynek jelenleg tiszt, elnöke. Fia, ifj. V. S., 
szül 1869. Pécsett, sokat utazott külföldön, jelenleg 
Parisban él, honnan több magyar lapnak tudó
sítója. 

V. v., rövid, vice versa (1. e.). 
Vybiczki József, lengyel hazafi, szül. 1747.; elő

ször az 1768. lengyel országgyűlésen tűnt fel, midőn 
vétójogával élt annak orosz pressio alatt létrejött 
határozatai ellen. Ezért menekülnie kellett. 1794. 
Koszcziuszko pártján küzdött s az oroszok győ
zelme után Francziaországba menekült. Mikor a 
varsói nagyherczegség 1807. alakíttatott, senatorrá 
neveztetett ki; utóbb a varsói főtörvényszék elnöke, 
t 1832. Lengyelül irt emlékiratait halála után (1840.; 
tették közzé. 

Vyborne (cseh), kitűnő, a csehek éljen-kiáltása. 
Vyshehrad(szláv = fellegvár), Prága VI. kerülete. 
Vysnij-Volotsok, város Tver orosz kormányzó

ságban a Zua m. 13.000 lak. A v.-i csatorna a Msta-t 
a Tversaval és igy a Keleti tengert a Kaspi tóval 
köti össze. 

Vysocki, 1) József , lengyel szabadsághős, 1849-iki 
honvéd tbnok, szül. 1809. Podoliában. Az 1830. len
gyel forradalomban részt vett, annak elfojtása után 
Francziaországba ment és a franczia hadseregbe 
lépett, 1848 elején Krakóban a lengyel légiót szer
vezte, s a magyar kormány rendelkezésére bocsá
totta magát; részt vett a hatvani, aradi, szolnoki, 
tápió-bicskei, isaszeghi, nagy-sarlói és komáromi 
csatákban; ez utóbbi alkalmával (1849. ápril 26.) 
tábornokká neveztetett ki. A fegyverletétel után 
légiója maradványaival elhagyta az országot, s 
Kutahiába belebbeztetett. 1852. Angliába, 1853. 
Francziaországba ment; 1860. olasz szolgálatba lé
pett, 1863. részt vett a lengyel felkelésben, t 1874. 
január 3. — 2) Pé te r , lengyel hazafi, szül. 1799; 
1827 hadnagy, 1828. Lengyelország helyreállítására 
titkos társaságot alakított, 1830. nov. 29. ő hívta 
fegyverre a lengyel katonákat s ezzel kitörésre jut
tatta a forradalmat, melyben vitézül harczolt s ezre
des lett, de 1831. szept. 6. orosz fogságba került. 
1834. halálra ítélték, de kegyelmet kapott s Szibé
riába szállíttatott. Iszonyú sanyargatások után 1857. 
visszatérhetett Varsóba, hol f 1877. 
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W. 
W, a germán eredetű nyelvekben használt betű, a 

a németben v, az angolban gyönge ti értékkel; a ma
gyarban hiányzik. A vegytanban W a wolfram elem 
vegyjele. 

Wa, hosszmérték Siamban = 2 ken = 4 s o k = 2m. 
Waadt (francz. Pays de Vaud), svájczi kanton a 

genfi és a neuenburgi tavak közt, ter. 3222 km.a, 
251.297 lak. Keleten hegyek borítják, földje termé
keny, szőlő- és gyümölcstermelésre alkalmas; óra
ipar. Főhelye Lausanne. 

Waal, a Rajnának azon ága, mely Geldern tarto
mányban Arnsberg fölött szakad el, Workum m a 
Maassal egyesül és a Merwedet alkotja. 

Wachau, falu Lipcse m., 1813. okt. 16. véres har 
czok színhelye. 

Wachsmuth , l ) E r n ő Vi lmos G o t t i e b , német 
történetiró, szül. 1784. decz. 28. Hildesheimben, 
1820. tanár Kiéiben, 1825. Lipcsében; f 1866. jan. 

23 . Számos történeti művet irt. — 2 ) Kür t , né
met nyelvész, szül. 1837. ápr. 27. Naumburgban, 
1868. tanár Göttingában, 1877. Heidelbergában, 
1886 óta Lipcsében. Főleg a görög népre és nyelvre 
A'onatkozó müveket irt. 

Wacht am Rhein, német nemzeti dal, szövegét 
Schneckenburger Miksa (1. e.), zenéjét Wilhelm Károly 
<j. e.) szerzetté. 

Wüchter, 1) K á r o l y G y ö r g y , német jogtudós, 
szül. 1797. decz. 24. Marbachban, tanár Tübingá-
ban és Lipcsében, 1851. a főtv.szék elnöke, 1856. is
mét lipcsei tanár; f 1880. jan. 15. Számos bünte
tőjogi, köz- és magánjogi müvet irt. — 2) O s z k á r , 
Károly György fia, német publicziota és pgász , 
.szül 1825. ápr. 29. Tübingában, 1849. ügyvéd, 
1862. képviselő. Számos kereskcd. és váltójogi mü
vet irt. 

Wackernagel Vi lmos , germanista, szül. 1806. 
Berlinben, f 1869. mint baseli egyet, tanár. Megírta 
a ném. irod. történetét (1851—55.) s több régibb iró 
müveit kiadta. Költeményeket is irt. 

Wad (mangánhab), mangánoxydul- és mangán-
superoxydból vlmint vizből álló barna v. barnásfe
kete kőzet, Németországban található, a barnakő 
helyettesítésére szolgál. 

Waddington V i lmos H e n r i k , franczia állam
férfi és iró, szül. 1826. Parisban, angol szülőktől, 
1865. az akad. tagja, 1876. franczia közokt.-i, 1877. 
külügyminiszter, ez év februártól 1879. decz. minisz
terelnök, 1883 óta nagykövet Londonban. Számos 
archaeologiai művet irt. 

Waddok (holl., német wattok), az Északi tenger 
sekélyes helyei Hollanaia és Németország partjain. 

Waes, igen termékeny vidék Belgiumban, Ant-
verpen és Gént között. Főhelye St-Nicolas. 

Waggon (ang., tulajdonképen vegn, közönségesen 
vagonnak ejtik ki), vasúti kocsi. 

Wagner, 1)Adolf, német nemzetgazda, szül. 1835. 
márcz. 25. Erlangenben, 1865. tanár Dorpatban, 
1868. Freiburgban, 1870. óta Berlinben. Közgazda

sági főműve: Lehrbuch der politischen Oekono-
mie, mely több kötetre terjed s több kiadást ért; — 
2) Károly, történész, szül. 1724. ápr. 11., előbb je

zsuita, a rend feloszlatása után pesti egyet, könyv-
tárőr és tanár; nagy arányú tört. kutatásokat tett s 
számos latin tört. munkát irt; f 1790 jan. 7.; — 
3) K á r o l y , a magyar erdészeti irodalom megalapí
tója, szül. 1830. okt. 8. Sugatagon; 1855 óta er-
dészi pályán működött s a szakirodalom magyar 
nyelvű művelése körül buzgólkodott; megindította az 
• Erdészeti Lapok«-at s erd. műszótár szerkesztését, f 
1879,; — 4) L á s z l ó , mezőg. és technológiai iró, szül. 
1841. márcz. 28. Pesten, 1868. bpesti műegyetemi ta
nár, f 1888. jul. 2. Több magy és német szakmunkát 
irt s az utóbbiak számos kiadásban jelentek meg; — 
5) R ichá rd , német zeneköltő, szül. 1813. máj. 22. 
Lipcsében, egyideig színházi karmester Magdeburg-
ban, Königsbergában és Rigában, 1839. Parisba 
ment, 1842 Drezdában udvari karmester, 1864 — 66. 
Münchenben az operaház intendánsa, 1872. Baireuth-
ban telepedett le, hol külön színházat építtetett (meg
nyílt 1876.) darabjai előadására ; Liszt Ferencz veje ; 
t 1883. febr. 13. Velenczében, honnan holtteste Bay-
reuthba vitetett, hol a Wahnfried ház (W. Richárd 
háza; kertjében temették el. Nagy zeneirodalmi tevé
kenységet lejtett ki, mely uj irányt alkotott a zene-költé
szet terén, smelyet »a jövőzenéje« szavakkal szoktak 
régebben jelezni. Számos kisebb munkája mellett egész 
sereg operát szerzett, melyekhez maga irta a szöve
get, egy-kettő kivételével valamennyinek tárgyát a ger
mán mondakörből meritve. Czélja volt az opera he
lyett a zenei dráma megteremtése Gluck elvei szerint. 
Főbb művei: A bolygó hollandi (1839—42), Tann-
háuser (1845), Lohengrin (1847), Tristan és Isolde 
(1850), A nürnbergi mesterdalnokok (1868), A niebe-
lungok gyűrűje (trilógia: A walkür, Siegfried, az iste
nek alkonya s előjátéka A Rajna kincse), utolsó operája 
(1876.) Parcival. Ezen és Tristanonkivül valamennyi 
művét előadják a bpesti operában. Zenészeti kérdések
ben számos röpirat és tanulmány jelent meg tőle; — 
6) S á n d o r , magyar festő, szül. 1838. márcz. 16. 
Pesten; Piloty tanítványa Münchenben, u. o. az 
akadémia tanára. Falfestményei a bpesti nemzeti 
múzeumban és a vigadóban, vlmint a bajor nemzeti 
múzeumban, jelesek fényes színezésű mozgalmas 
génre képei (csikós verseny, ó-római kocsiverseny, 
antik bikaviadal) és történelmi képei. Mint illustra-
tor is kiváló. 

Wagram, falu Alsó-Ausztriában, a Russbach m.; 
1809. jul. 5 és 6. I. Napóleon győzelme az osztráko
kon (Károly főherczeg); a w.-i h e r c z e g Berthier 
franczia tábornagy. 

Wahl, arany- és ezüstmérték Bombayban= 2S9.975 
milligramm, Surateban = 0 875 g. 

Wahlberg V i lmos Emil, német criminalista,szül. 
1824. jul. 4. Prágában, 1860. a büntetőjog tanára a 
bécsi egyetemen, 1863—72. részt vett az uj osztrák 
büntetőtörvény kidolgozásában, 1889 óta nyuga
lomban. Számos büntetőjogi művet irt. 

Wahlstadt, falu Liegnitz porosz kormánykerület
ben, 1000 lak. 1241. ápril. 9 csata a mongolok és a 
német lovagok közt. 1813 aug. 26. Blücher (innen 
vr -i herczeg) győzelme a francziákon. 

Wahring, Bécs 18. kerülete, régebben külön helység. 
Az Athenaeum Kézi Lixikoni. 117 
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Wahrmann Mór. szül. 1832. febr. 29. Bpesten, 
tanulmányai végeztével kereskedelmi pályára lépett, 
a zsidók emancipatiója után az első zsidó vallású 
képviselő, az 1868/9. hazai zsidó-congressus al
elnöke, 1869—92. folyton Budapest V. kerület orsz. 
képviselője, a bpesti keresk. és iparkamara és a bpesti 
izrael. hitközség elnöke; f 1892. nov. 26. Végrende
letében 100.000 frtot felekezeti és 50.000-et nemzeti 
közművelődési czélokra hagyományozott. 

Waiblingen, város Württemberg királyságban a 
Rems m., 5000 lak. A Hohenstaufok ősi fészke, kik 
innen waiblingeneknek (olaszul ghibelinek, 1. e.) ne
veztettek, így nevezték a császárok és pápák közti 
küzdelemben általában a császári pártot. 
Waidhofen, város, 1) an der T h a y a , város Alsó-

Ausztriában a Thay a m., 2175 lak. — 2) an der 
Ybbs , város Alsó-Ausztriában az Ybbs m., 3665 
lak.; régi iparos hely, élénk vasipar. 
Waipiti, canadai szarvas, 1. szarvas. 
Waitz György , német történetíró, szül. 1813. okt. 

9. Flensburgban, 1842. tanár Kiéiben, 1849. Göttin-
gában, 1875. az akadémia tagja és a »Monumenta 
Germaniae historica« igazgatója Berlinben; f 1886., 
máj. 24. Számos, főleg Németország jogtörténetére 
vonatkozó művet irt. 

Wakefield (wekfild), város York angol grófságban 
a W.-csatorna és a Calder folyó m., 31.000 lak. 
Wakeia, kereskedelmi súly Arábiában = !/40 

maund = 33.225 g. 
Walchen, alpesi tó Felső Bajorországban, 18 km2, 

835 m. magasságban, mellette W. falu. 
Walcheren, hollandi sziget a Schelde-torkolat m., 

200 km2, 42.000 lak. Főhelye Middelburg. 
Waldeck, német fejedelemség porosz kormányzat 

alatt, ter. 1121 km2, 57.283 lak. Részei: W. és 
Pyrmont fejedelemségek. Mindenfelől Poroszország 
határolja, földje hegyes, kevéssé termékeny, de jól 
művelt, rezet, vasat és sót bányásznak; nagy erdő
ségek. A lak. egyik fő jövedelmi forrása a harisnya
kötés. Jelenlegi fejedelem György Viktor; főváros 
Arolsen. 

Waldeck-Rousseau (russzó) P é t e r Már ia , fran-
czia politikus, szül. 1846. decz. 2. Rennesben, 
ügyvéd, 1879. képviselő, 1 8 8 1 - 2 . és 1883 — 5. bel
ügyminiszter; most Paris egyik legelső ügyvéde; 
közzétette beszédeit. 

Waldenburg, város Boroszló porosz kormány
kerületben a Polsnitz m., 14.000 lak. Elénk kereske
delem és ipar (porczellán, szövőgyárak), bányászat. 

Waldersee Alfréd gróf, porosz tábornok, szül. 
1832. ápr. 8. Potsdamban, 1850. tiszt a testőr
tüzérségnél, 1866. vezérkari őrnagy, 1871. a 13. 
ulanus-ezred parancsnoka, 1873. a 10. hadtest vezér
karának főnöke, 1876. tábornok, 1881. Moltke 
helyettese a vezérkar főnökségében, 1888. lovassági 
tábornok s a nagy vezérkar főnöke; 1890. a 9. had
test parancsnoka Altonában. 

Waldeyer Vi lmos , német orvos, a boncztan ta
nára, szül. 1836. Hehlenben (Braunschweig), 1865. 
tanár Boroszlóban, 1872. Strassburgban, 1883. Ber
linben. Főleg az anatómiai szövettan körében fejtett 
ki nagy irodalmi munkásságot. 

Waldmüller Róbe r t , 1. Duboc. 
Waldstátte, Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern 

svajczi ó kantonoknak neve. 
Waldstátten J á n o s báró, tábornok, szül. 1833. 

jun. 24. Goszpicsban, katonai akadémiát végezve 
1851. hadnagy, 1S54. főhadnagy, 1856. kapitánya 

WALKÜRÖK 

vezérkarban, részt vett az 1859. és az 1866. had
járatban, 1865. őrnagy, 1870. ezredes és a hadi iskola 
tanára, 1878. részt vett a bosnyák occupatióban, 
1882. altábornagy, 1889. a 7. hadtest parancsnoka 
Temesvárt, 1889. táborszernagy, 1887. óta a 81. 
gyalog-ezred tulajdonosa. Katonai szakműveket irt. 

Waldstein, grófi család, cseh eredetű s hazánkban 
is birtokos; egyik ágából származott Wallenstein 
Albert (1. e.). — 1) Ádám gróf, szül. 1759. Bécsben, 
vitéz katona volt, Kitaibel magyar botanikussal (f 
1817.) éveken át tanulmányozta Magyarország növé
nyeit, s vele nagy latin munkát irt hazánk ritka 
növényeiről; Duxban, Csehországi birtokán termé
szettud. és művészeti gyűjteményt alapított, t 1823; — 
2) J á n o s gróf, szül. 1809.Egy ideig gróf Széchenyi 
István reformtörekvéseit támogatta; később az orsz. 
képzőművészeti társulat s a Széchenyi szobor-bizott
ság elnöke, j 1876. 

Walen (walenstadi), tó, St-Gallen svájczi kan
tonban, 23 km2, 425 m. a tengersz. f. ; partjait szép 
hegyek (Churfirsten) szegélyezik. 

Walenstad, város St-Gallen svájczi kantonban, 
2728 lak., a Walentó keleti szélén. 

Wales (uelsz), fejedelemség, Angliának nyugoti 
alkotó része és félszigete, az Ír tenger, Szt-György-
és Bristol csatorna közt, ter. 19.069 km2, 1,518.914 
lak. Földje jobbára hegyes, a Snowdon (Moely 
Wydelfa 1094 m.), Cader Idris, Plynlimmon, Radnor 
Forest, Beacons emelkedésekkel, számos tó borítja, 
főfolyója a Severn. Szén-, vas- és ólombányászat, 
palatörés (Penrhyn, Llanberis), állattenyésztés, élénk 
ipar és kereskedelem. Feloszlik Északi- és Déli-W.-re 
12 grófsággal. Főhelye Pembroke. Régi lakóinak a 
kelta cimbereknek maradványai most is megvannak; 
véglegesen I. Eduárd hódította meg 1283. és fiának 
II. Eduárdnak adta hűbérül, ez időtől fogva az angol 
trónörökösök a >w.-i h e r c z e g « czimet viselik. 
1536. csatoltatott Angliához. 
Walesi bárdok, ballada A r a n y Jánostól (1856.). 
Walesi herczeg, 1. Wales és Albert 4). 
Walevszky S á n d o r F l ó r i á n J ó z s e f C o l o n n a 

gróf, franczia államférfi, szül. 1810. máj. 4., I. Napó
leon és egy lengyel grófnő fia, 1840. diplomatiai 
pályára lépett, 1849. követ Flórenczben, azután Ná
polyban, 1854. követ Angolországban, 1855 — 60. 
külügyminiszter, mint franczia meghatalmazott részt 
vett az 1856. párisi béke-congressuson, 1865. a tör
vényhozó testület tagja; f 1868. szept. 27. 

Walfish, öböl Afrika ny. partján, a damarák föld
jébe nyúlik be, rajta brit gyarmat (ter. 1250 kma, 
800 lak.). 

Walhalla, az északi germán mythologiában a fő-
isten, Odin csarnoka, a csatában elesett hősök és ált. 
az üdvözültek tartózkodó helye. Ez a neve továbbá 
I. Lajos bajor király által Donaustauf mellett, a Breu-
berg nevű magaslaton 1830—42. a Parthenon min
tájára épített oszlopcsarnoknak, melyben hires néme
tek mellszobrait állíttatta fel. 

Walker (ang., uaker), függélyesen tartott dákóval 
csinált lökés a tekeasztalon. 

Walk-over (ang., uok-over, többese: walks-over, 
uoksz-over), az a verseny, melynél a nevezett lovak 
közül csak egy jelenik meg a pályán és lovasának 
tetszése szerinti futamban ér el a czélponthoz. 

Walkürök (Walkyr), az északi germán mytho
logiában félisteni szüzek, kik felhó'lovakon ülve a 
csatákat intézik, a halált osztogatják és az eleset
teket a Walhallába kisérik, 
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Wallace (uollisz), 1) Alfréd, angol természet

búvár és utazó, szül. 1822. jan. 8. Ushban (Mon-
moutshire), 1848—52. Dél-Amerikát járta be, 1854— 
1862. a maláji szigeteket, később a spiritismus és 
socialis problémák megoldásával foglalkozott. Uta
zásairól, a fajok kiválásának elméletéről, a spiritis-
musról irt műveket; — 2) D o n a l d M a c k e n z i e , 
angol tudós, szül. 1841. nov. 11. Paisleyben (Skó-
czia), főleg Oroszországról (hol 1870 óta élt) irt 
tanulmányai által lett ismertté. Főműve »Russia«, 
mely magyarra is lefordíttatott; — 3) Vi lmos , skót 
nemzeti hős, szül. 1276., az angolok ellen felkelő 
skótok élére állva többször győzött, 1298. jul. 22. 
Falkirknél megverték, 1305. árulás által az angolok 
kezébe került, 1305. aug. 23. Towershillben kivégez
ték. A skót népköltészet ünnepelt hőse; — 4) Vil
mos , angol zeneszerző, szül. 1814, jun. 1. Water-
fordban (Írország), mint hegedűművész regényes és 
kalandos kóbor-életet folytatott, később felváltva 
Angolországban és Amerikában élt; f 1865. okt. 12. 
Jeles zongoraműveket és operákat irt. 

Wal landt E r n ő , keresk. min. osztálytanácsos, az 
aldunai Vaskapu-szabályozási m. kir. művezeíőség 
főnöke, szül. 1845. aug. 10. ORadnán, technikai 
tanulmányait bevégezve 1867. államszolgálatba lé
pett, 1873. részt vett az aldunai nemzetközi bizott
ság munkálataiban, 1885. osztálytanácsos, 1889 óta 
Orsován a szabályozási művezetőség főnöke. 

Wal laszky Pál , irodalomtörténetirásunk egyik út
törője, szül. 1742. jan. 29. Bagyán (Hont m.), f mint 
jolsvai evang. lelkész 1824. szept. 29. »Conspectus 
Reipublicae Litterariae in Hungária* (1785. és 1808.) 
ez. művében megkísérelte a magyarországi tudomá
nyosság történetet a maga folytonosságában megírni; 
műve minden kritika hiján, de a pontosság és ész
szerű osztályozás igyekezetével készült, 

Wallenstein (Waldstein) Alber t , friedlandi ber
ezeg, a 30-éves háború hires császári fővezére, 
szül. 1583. szept. 14. Hermanicon, Csehországban. 
14 éves korában az evangélikus hitről áttért a 
katholikusra; nagyobb külföldi utazás után Rudolf 
király szolgálatába lépett. 1604. Magyarországban 
harczolt, részt vett az Esztergom körüli küzdel
mekben s kapitány lett. Azután Bastával küzdött 
Bocskay ellen s súlyosan megsebesült. Basta csak 
hamar Prágába küldte Rudolf királyhoz, 1606. gaz-
.dag idős nőt vett el, kitől 1614 nagy vagyont örö
költ. Második házassága Harrach grófnak, II, Fer
dinánd' kegyeltjének leányával nagy befolyáshoz 
juttatá. A 30 éves háború kezdetén flandriai vértes 
ezredének élén harczolt a csehek ellen s a cseh föl
kelés elfojtása után óriási uradalmakat harácsolt 
össze. 1623. Friedland herczegévé lett; 1625. 
20.000 zsoldost gyűjtött maga köré s jul. 25. a csá
szári sereg fővezére lett; 1626. ápril 25. Dessaunál 
megverte Mansfeldet, honnan ezt mindinkább Ma
gyarország felé szorította; összes seregével maga 
is hazánkba vonult, hogy Bethlen Gábor támadását 
visszaverje; szept. 20. Barsnál rövid és eldöntetlen 
harcz folyt a császáriak és Bethlen közt, de csak
hamar fegyverszünet köttetett, mire W. kivonult 
hazánkból. 1627. Tillyvel és György lüneburgi her-
czeggel Mecklenburg, Holstein, Schleswig és Jütland 

.elfoglalására küldetett ki, mit végre is hajtott. Szol
gálatai elismeréséül Ferdinánd Friedlandot 1627. 
szept. 1. fejedelemséggé emelte s W.-t a sagani és 
mecklenburgi herczegségek urává tette. W. 1629-től 
.a német birodalom uralkodó herczegeinek egyike. 

zsarnokságával s gyors emelkedésével felidézte ellen
ségei gyűlöletét; Ferdinánd 1629. a bajor választó 
kívánságára kénytelen volt a fővezérségtől meg
fosztani; de Gusztáv. Adolf győzelmes előnyomu
lása ismét nélkülözhetetlenné tette W.-t, ki 1632. a-
birodalmi, osztrák és spanyol hadak főgeneralissi-
musává neveztette ki. Ő vezette 1632. nov. 16. a 
lützeni ütközetet; ezután téli szállásra Csehor
szágba vonult, 1633. okt. 23. Steinauban meg
verte a svéd sereget, de a helyett, hogy győzelmét 
kiaknázza, visszatért Csehországba. Magatartása 
Bécsben azt a gyanút keltette, hogy a trónra vágyik; 
ezért II. Ferdinánd 1634. febr. 18. megfosztotta a főve
zérségtől, mire főtisztei összeesküdtek ellene s elhatá
rozták, hogy W.-t néhány hívével megölik. Ez febr. 
25. Egerben (Csehország) meg is történt. Áruló volt-e 
W. s csakugyan a svédekhez akart átpártolni, mint 
ellenségei és gyilkosai állították v. megöletésében a 
birtokaira való áhitozás volt a főindok, azt a kérdést 
(W.-kérdés) a történetírás ma sem tisztázta. Annyi 
bizonyos, hogy javait lefoglalták és ellenségei közt 
osztották szét. Ranke: Gesch. W.-s (1872.), Hallwich, 
W.-s Ende (1879.), Schebek,Die Lösung der W.-Frage 
(1881.), Gindely, Waldstein wáhrend seines ersten 
Generalat. (1886.). W. seregében magyar és horvát 
zsoldosok is szolgáltak; ezekről 1. Ballagi: W. és 
horvát karabélyosai(1882.), Gindely-Acsády : Bethlen 
Gábor és udvara (Tört. Életr.). 

Wallenstein, Schillernek 3 részből álló színműve, 
melyet helytelenül neveznek ttilogiának, mert csak 
a harmadik rész képez magában is befejezett egészet. 
Mindhárom részt magyarra ford. Tomor Fer. (1888.). 

Wall is (francz., Le Valais), svájezi kanton, ter. 
5248 km2. 101.837 lak. Egészben hegyes vidék, az 
Alpesek óriási emelkedései (Matterhorn 4505, Monte-
Rosa 4638 m\), számos nagyszerű hómezővel és 
gletserrel, fedik. Nikel- és kobaltbányászat, állat
tenyésztés, alpesi gazdaság. Főh. Sitten (francz. Sión). 

Wall is (dimity), keresztbe szőtt sűrű, sima, bordá
zott v. sávozott gyapotszövet, alsó- és hálóruha 
készítésére szolgál. 

Wallon (-ón) Henr ik S á n d o r , franczia történész, 
szül. 1812. decz. 23. Va'.enciennesben. 1840. tanár 
a párisi école normálé on és a Sorbonne on, 1849 — 50. 
a törvényhozó testület, később az akadémia, 1871. 
a nemzetgyűlés tagja,; mint a jobboldal vezére, a 
pártok közt ő hozta létre a megegyezést, melynek 
alapján az 1875. febr. 25. alkotmánytervezet meg
kapta a szükséges többséget és törvényerőre emel
kedett; ez alkotmányt róla szokás (W.-féle alkotm.) 
nevezni, 1875 — 76. közoktatási miniszter, 1879. se-
nator. Számos történeti művet irt. 

Walpole (ualpól), 1) Horace , oxfordi gróf, Róbert 
fia, szül. 1717.; többször az alsóház tagja, végül 
egészen az irodalomnak élt Irt drámai, történeti stb. 
munkákat, de legbecsesebbek levelei s emlékiratai; — 
2) R ó b e r t , oxfordi gróf, angol államférfi, szüi. 1676. 
aug. 26. Houghtonban (N'orfolkshire), 1700. az alsó
ház tagja, 1708. államtitkár, 1709. kincstárnok, 1711. 
a toryk által megvesztegetéssel vádoltatva kizáratott 
a parlamentből; később 1715—17..első iord, 1721 — 
1742.' egyúttal a kincstár kanczellárja, rendezte a 
pénzügyeket, előmozdította az ipart és kereskedel
met, hogy azonban parlamenti többségét megtart
hassa, a vesztegetés állandó rendszerét szervezte. 
E miatt 1738. vádat emeltek ellene, de sikertelenül; 
f 1745. mái>cz. 29 A Westminster hallban 1855. 
szobrot emeltek emlékének. 
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Walpurga v. W a l p u r g i s , s zen t , Willibald nő
vére, kivel Angliából Németországba ment és t mint 
a heidenheimi kolostor fejedelemnője 778. Emlék
napja máj. 1., melyet összeköttetésbe hoztak az ama 
korbeli germán polgárság tavaszi ünnepével és igy 
lett a megelőző éj (W.-éjszaka) a néphit szerint a 
boszorkányok gyülekezési ideje a Blocksbergen. 

Walsal l , város Stafford angol grófságban, Bir
mingham m., 60.000 lak. Vas-, bőr- és aczéláruk 
gyártása. 

Walter , 1) F e r d i n á n d , német jogtudós, szül. 1794. 
nov. 30. Wetzlarban, 1821. tanár Bonnban, 1848. 
a porosz nemzetgyűlés, 1849. és 1850. a képviselő
ház tagja, 1852. igazságügyi tanácsos; f 1879. 
decz. 13. Számos jogi művet irt; — 2) G u s z t á v , 
tenorista, szül. 1836. febr. 8. Bilinben, a prágai zene
dén képezte ki magát, 1856 — 87. a bécsi udvari opera 
tagja, 1892. a zenede tanára; jeles hangverseny-énekes. 

Wal thar ius , latin nyelven irt, német szellemű eposz 
hexameterekben, a X. szdból, szerzője I. Ekkehard, 
st-galleni decanus, átdolgozója IV. Ekkehard. Tár
gya a hun és burgundi mondakörből való. 

Wal ther von der Vogelweide, közép-felnémet 
költő, szül. 1157 és 1167 közt Tirolban, az Eisack-
völgyben, lovagi, de szegény családból, különböző 
(osztrák, thüringiai, meisseni, karinthiai) fejedelmi 
udvaroknál élt, II. Frigyestől kis hübérbirtokot ka
pott Würzburg mellett és itt t 1230 körül. A würz-
burgi uj székesegyház kertjében van eltemetve. A 
legkiválóbb német lyrikus a középkorban, egyaránt 
nagy a szerelmi és a hazafias dalban. L. Heinrich G., 
A német irod. tört., II. kt. 

Walzer (ném.), keringő (1. e.). 
Wandsbeck, város Schleswig porosz tartomány

ban, Hamburg közelében, 21.000 lak. 
Wangeroog, Oldenburg német nagyherczegséghez 

tartozó sziget az Északi tengerben, tengeri fürdő. 
Wannovszki , orosz tábornok, 1. Vannovszki. 
Wappáus J á n o s Ede, német tudós, szül. 1812. 

május 17. Hamburgban, 1845 óta tanár Göttingá-
ban; f 1879. decz. 16. Statisztikai és számos föld
rajzi művet irt. 

War , hosszmérték Zanzibarban = 2 durrah = 1 
angol yard (1. e.). 

Warburton (uárbörtn) P é t e r E g e r t o n , ausztrá
liai utazó, szül. 1813. Chesterben (Ausztrália), 1857. 
a Spencer-öböl vidékét, 1858. a Torren-tót és 1864— 
1866. az Eyre tót járta be, 1872—74. Alice Springs-
tól kiindulva eljutott az északnyugati partra a De 
Grey folyó torkolatáig. Utazásairól műveket irt; 
t 1889. nov. 5. 
Ward (uard) M á r i a A u g u s z t a H u m p h r y , an

gol irónő, szül. 1851. jun. 11. Hobartban (Tasma-
niában), 1872 óta W. Humphry Tamás neje; szá
mos regényt (Elsmere Róbert, 1888.) irt. 
Warga L a j o s , tanár és iró, szül. 1835. aug. 19. 

Kolozsvárt. Elébb Hódmezővásárhelyen görög és 
római irodalmat, majd Sárospatakon (1867.) a logi
kát, müvelődéstörténelmet, később az uj szöv. írás
magyarázatot, egyházjogtant stb. tanította; ujab
ban az egyháztörténelmet, összehasonlító vallástant 
adja elő a theol. akadémián. Több művet irt, melyek 
között »A ker. egyház történelme* czimü 3 kötetben 
két kiadást ért. Van néhány fordított műve kézirat
ban Fischer Kunótól, La Mennaistőí, Renantól stb. 

Warmbrunn, Szilézia leglátogatottabb fürdőhelye 
Hirschberg m., az Óriás-hegység alján, égvényes 
sós kénforrások 3 6 - 3 S 0 C. 

Warnemünde, város, Rostock kikötője Mecklen 
burg-Schwerinben a Warnov torkolata m., 3.000 1. 
Tengeri fürdő. 

Warnow, hajózható folyó Mecklenburgban, Par-
chim m. ered, a Breitlingen tavat alkotja, Warne
münde m. a Keleti tengerbe fo!yik. 

Warran t , a közraktári vállalat által a berakott 
áruról kibocsátott jegy egyik része, mely zálogjegy
ként szerepel (1. közraktárak és kétjegyrendszer). 

War ren Hastings, 1. Hastings. 
War tburg , várkastély Eisenach m. emelkedő hegy

csúcson, 394 m. mag., 1440 ig a thüringiai tartomá
nyi grófok székhelye; 1521. máj. 4—1522. márcz. 6. 
Luther Márton menedékhelye, 1817. a német deákok 
ünnepélye a reformátio 3 százados évfordulóján. 
Teljesen régi alakjában (román stílben) restaurálta
tott és nagyszerűen diszittetett. 

Wartburgi dalnokverseny, a német monda sze
rint 1206-ban Wolfram v. Eschenbach, Heinrich v. 
Ofterdigen, Walther von der Vogelweide s több né
met költő közt Hermann tartományi gróf udvarában 
a Wartburgban lefolyt dalverseny, melyen Ofterdin-
gen legyőzetvén, a magyarországi Klingsort (1. e.), 
hivja meg bírónak. Leírását a XIII. szd vége felé 
keletkezett »Kriec von Wartburg* ez. költemény tar
talmazza. 

Wartenburg, falu Wittenberg porosz kerületben 
az Élbe m., 1000 1., 1813. okt. 3. York (ezért w.-i 
York) porosz tábornok győzelme a francziákon. 

War tha Vincze , a bpesti műegyetemen a chemiai 
technológia tanára, szül. 1844 jul. 17. Fiúméban. 
Egyetemi tanulmányait Zürichben végezte. 1863—67. 
Budán a műegyet. tanársegéd, 1864 — 65. Heidelber-
gában tudor, 1365 — 67. Zürichben tanársegéd és 
magántanár, 1870 óta a bpesti műegyetemen ren
des tanár, 1873. a m. tud. Akadémia 1., 1891. r. tagja. 
A vegytan köréből számos művet irt magyarul és 
németül. Főműve: Az agyagipar (18Í2). 

War the , hajózható folyó Orosz- és Poroszország
ban Kromolov m. (Lengyelorsz.) ered, felvéve a Pros-
mat és Netzet, Küsztrin m. az Oderába szakad. 

Warwick (uorik), angol grófság, ter. 2192 kms, 
805.070 lak. Főhelye W. az Avon m. 12.000 lak. 
Mellette W. Castle régi sziklavár. 

Wasa , finn kormányzóság, ter. 41.712 km2, 
417.767 lak. Főhelye Nikolaistad. 

Wasa , svéd uralkodó család, mely 1532—1654. 
ült a trónon. Mint nemesi család a XIII. században 
kezdett szerepelni, 1523-ban Erichson Gusztáv ki-
rálylyá választatott; három fiával a család három 
ágra oszlott, a legidősebb ágnak 1607. szakadt 
magva, a középső ág Zsigmonddal 1587. a lengye! 
trónra jutott s 1671. János Kázmérban, a legifjabb 
ág fiágon a hires Gusztáv Adoltban (II. G. A.) 1632., 
leányágon 1689. halt ki. A régebben detronizált 
IV. Gusztáv Adolf király fia, Gusztáv herczeg 1829. 
felvette a W. nevet, de halálával 1877. a W. név 
is megszűnt. 

Wasa-rend, svéd polgári érdemrend, alapította 
1772. 111. Gusztáv király, 4 osztályból áll. 
Wasgau , hegység 1. Vogézek. ' 
Wash (uos), az Északi tenger által alkotott nagy 

öböl Lincoln és Norfolk angol grófságok közt. Ho
mokzátonyai miatt lassankint kiszárítják. 

Washington (uósingtn) G y ö r g y , az északam. 
Egyesült - Államok függetlenségének megalapítója, 
szül. 1732. febr. 22. Westmoreland grófságban (Vir-
ginia), ültetvényes Mount Vernonban, a virginiai tör-
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vényhozó testület tagja, 1774. képviselő az egyesült 
gyarmatok fó'congressusán Philadelphiában, 1775. 
jun. 14. a gyarmatok csapatainak fővezére, 1777. jan. 
3. megverteCornwallis angol tábornoko: Princetown-
nál, 1781. okt. 18. 7000 angolt megadásra kényszeri
tett; a békekötés után az u. n. foederalista párthoz 
csatlakozott s részt vett a ma is érvényes szövetségi 
szerződés megalkotásában. 1789. ápr. ő lett az uj 
köztársaság első elnöke, 1793. másodszor is meg
választatott; előnyös kereskedelmi szerződést kö
tött Angolországgal, 1797. márcz. visszalépett, f 
1799. decz. 14. Mount Vernonban. Szülő városá
ban temették el, de holttestét később a congressus 
határozatából a róla elnevezett fővárosba W.-ba szál
lították ái, hol szobra is áll; számos más városban 
is szobrot emeltek emiékének. 

Washington, 1) azelőtt territórium, 1S89. óta állam 
az észak amerikai Egy.-Államokban, ter. 179.170 
km'2, 357.318 lak. A Csendes oczeán mossa partjait, 
nemes fémekben gazdag. Fővárosa Olympia; — 2) 
az észak amerikai Egyes.-Allamok fővárosa Colum 
biában a Potomac m. (Georgstown al), 233.000 lak. 
1800 óta a szövetségi kormány és a congressus 
székhelye, nemzeti akad., csillagda, Smithsonian In-
stitution, Fehér ház (az elnök palotája), capitolium, 
természet- és néprajzi gyűjtemény; nagyszerű épü
letek, parkok. Washington szobra. 

Washingtonia, 1. Wellingtonia. 
Wass , 1) Albertgróf, a főrendiház tagja, szül. 1819. 

febr. 10. Nagy-Iklódon, régi erdélyi családból, ál
lamszolgálatba lépett, 1846. titkár a kir. főkormány-
széknél, később visszavonult; — 2) S á m u e l gr.,szül. 
1S15 ; részt vett a szabadságharczban, melynek fo
lyamán titkos ügyvivőül Konstantinápoly ba külde
tett. Később Amerikába menekült s keze munkájával 
kereste kenyerét. 1853. visszatért s utóbb megkezdte 
emlékiratai megírását, de csak 2 kt. jelent meg. A m. 
tud. Akadémia 1. tagja volt; f 1879 márcz. 20. 

Wassa , drágakő és gyöngy súlymérték Surateban 
= Vso röttih = 6V4 milligramm. 

Waterbury (waterbörri), város Connecticut (Egy.-
Áll.), 28.000 lak. Híres óraipar. 

Water-closet (ang., uátr klozett), szagtalan angol 
árnyékszék, melynél az ürülék az ülőtükör alatt 
lévő edényből viz által elvitetik; éhez szükséges egy 
magasabban elhelyezett víztartó, melyből a viz nyo
más által ereszthető az edénybe, melyet a levezető 
csővel szivornya alakú cső köt össze. L. még árnyék
szék. ' 

Waterford (wáteriörd), ír grófság, ter. 1868 km2, 
98.130 lak. Főhelye W. a W. öböl és a Suir mellett, 
23.000 lak. Kikötő. 

Waterloo, belga falu Brüsszel közelében, déli 
irányban 15 km.-nyire, 3638 lak. 1815. jun. 18. Wel
lington és Blücher hadai itt győzték le I. Napóleont 
s ezzel végleg megdöntötték uralmát. Wellington a 
W. hecczege ez. kapta. A csatatéren emlékoszlopok. 

Water loo A n t o n i s , németalföldi festő, szül. 1618 
körül Lilieben, f 1670 körül Amsterdamban. Tájké
pekeket festett, jelesek rézkarczai is. 

Waterproof (ang., uaterpruf), vízálló. 
Watiah, súlyegység Zanzibárban = 1 Mária Te

rézia tallér súlyával = 18 0668 g. 
Wat t J a m e s (János), a mai alakjában használt 

gőzgépnek és a »condensator«-nak feltalálója, szül. 
1736. jan. 19. Greenockban (Skóczia), 1757. a glas-
gowi egyetem mechanikusa, mint ilyen egy Newco-
men-féle gőzgép mintájának javításakor jutott a most 

általánosan használt gőzgép szerkesztéséhez, 1768. 
Roebuck János dr.-al szövetkezve szabadalmat nyert 
találmányára: a gőzgép javítására, 1773. Boulton 
kereskedővel szövetkezve nagy gyárat állított; t 
1819. Heathfieldban Birmingham mellett. 
Wat teau (vató) A n t o i n e , francz. festő, sz. 1684. 

Valenciennesben, f 1721. Festményeivel nagy befo
lyással volt a rokokó-korszak ízlésére és divatjára. 

Wattenbach Vi lmos , német történetíró, sz. 1819. 
szept. 22. Rantzauban (Holstein), 1855. levéltárnok 
Boroszlóban, 1862. tanár Heidelbergában, 1872-ben 
Berlinben, 1882-ben ugyanott az akadémia tagja. 
Számos történeti művet irt, ő találta meg az ad-
monti kolostorban Szt István királyunk törvényei
nek teljes szövegét, melyet 1849. Endlicher (1. e.) 
adott ki. 

Wat t s (uotsz) G y ö r g y , angol festő, szül. 1818. 
Londonban, 1871. az akadémia tagja. Nagy arányú 
történeti festményei a londoni képviselőházban stb. 
Wat Tyler (uót tájler, >Walter, a tégla-égető«), 

II. Rikhárd alatt Angolországban 1381. a nagy adó 
miatt támadt pórlázadás vezére, roppant pusztításo
kat tett, jun. 15. meggyilkolták. 
Watzman, a berchtesgadeni hegycsoport legmaga

sabb csúcsa, 2714 m. Kettős pyramishoz hasonlóan 
emelkedik a Königssee és a Wimbach völgyei közt, 
csúcsát örökös hó fedi. 

Wau, a reseda luteola szárított levele, luteolint 
tartalmaz, régebben sárga festék előállítására hasz
nálták, jelenleg a qaercitron (1. e.) mindinkább ki
szorítja. 

Wauters Emil , belga festő, szül. 1846. nov. 29. 
Brüsselben, u. o. él. Pompás színezésű történeti fest
ményei tárgyát főleg a belga történetből merítette; 
jelesek génre- és arczképei is. 

Wavre , város Brabant belga tartományban 8000 lak. 
1815. jun. 18. harcz a francziák és poroszok közt. 
Waxholm, sziget a Málar tó lefolyásánál Stock

holm közelében, rajta W. megerősített város 2000 
lak. Tengeri fürdők. 

Weber, 1) Ede F i g y e s , német physiologus, szül. 
1806. márcz. 10. Wittenbergában, 1835 óta tanár 
Lipcsében; f u. o. 1871. máj. 18. Az emberi járás 
mechanismusa és az izommozgás körül korszakos 
munkálkodást fejtett ki. — 2) E rnő H e n r i k , német 
physiologus és anatómus, szül. 1795. jun. 24. Wit
tenbergában, 1818 óta tanár Lipcsében; f 1878. 
jan. 26. Erdemet szerzett az összehasonlító gór-
csövészeti boneztan, élet- és fejlődéstan körül, fivéré
vel Vilmossal megalapítója a hullámtannak, fény- és 
hangtannak. — 3) G y ö r g y , német történetíró, szül. 
1808 febr. 18. Bergzabernben, 1848—72. a heidel-
bergai reáliskola igazgatója; f u. o. 1888. aug. 10. 
A németek történetére vonatkozó műveket és nagy 
világtörténelmet irt. — 4) K á r o l y M á r i a , hires 
német zeneszerző, szül. 1786. decz. 18. Eutinban, 
1809—10. Meyerbeerrel együtt Vogler apát tanít
ványa Darmstadtban, 1812 —16. színházi karmester 
Prágában, 1817. udvari karnagy Drezdában, f 1826. 
jun. 26. Londonban. Emlékszobra Drezdában. Német
ország nemzeti romantikusa. Főművei: operák (»Bü-
vös vadász* 1820, >Preciosa« 1821, »Euryanthe« 
1823, és >Oberon« 1825), nyitányok, zongoradara
bok (sonaták, hangversenyek), kamarazeneművek 
stb. — 5) K á r o l y Ot tó , német sebész, szül. 1827. 
decz. 29. Majna-Frankfurtban, 1857. tanár Bonnban, 
1865. Heidelbergában; f u. o. 1867. jun. 11. Jeles 
sebészeti műveket irt. —• 6) Sámue l , iró és ág. ev. 
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lelkész, szül. 1835. márcz. 26. Poprádon, Szepes m., 
hittudományi pályára lépett, 1859. Jenában folytatta 
egyet, tanulmányait, előbb selmeezi német, 1861 óta 
szepes-bélai lelkész; társadalmilag is élénk tevékeny
séget fejtett ki s számos közhasznú egyletet kezde
ményezett. A magyar prot. egyházi és tanügyi folyó
iratoknak állandó munkatársuk, német nyelven több 
önálló, nagyobbára Béla városa és a Szepesség törté
netére vonatkozó műve jelent meg. — 7) V i lmos 
Ede , német physikus, Ernő és Ede fivére, szül. 1804. 
okt. 24. Wittenbergában, 1831. tanár Göttingában, 
Ernő fivérével megalapította a hullámtant, 1833. az 
első elektro-mágneses távírót szerkesztette Gaussal 
számos értékes kísérletet tett az elektromosság és a 
földmágnesség körében. 

Wedgwood (ang., uedzsud), a feltalálója után el
nevezett valódi angol kőedény (1. agyagáruk). 

Wedgwood J ó z s i á s , .az ujabb angol agyagáru
ipar megalapítója, szül. 1730. jul. 12. Strafford-
shireben, a. o. Etruria gyárvároskát alapította, ott 
t 1795. jan. 3. Pyrometert talált fel. 

Wegele F e r e n c z X a v é r , német történetíró, szül. 
1823. okt. 28. Landsbergban (Felső Bajororsz.), 
1859. tanár Jenában, 1857. Würzburgban. Számos 
történeti művet, tört. életrajzot irt. 

Wehl F e o d o r (tkép W e h l e n ) , német iró, szül. 
1821. febr. 19. Kunzendorfban (Szilézia), 1 8 7 4 - 8 5 . 
a stuttgarti udvari színház főintendánsa, f 1890. 
jan. 1. Irodalomtörténeti műveken kivül vígjátékot, 
novellát, költeményt irt. 

Wehlau, város Königsberga porosz kormánykerü
letben az Allé és Pregel" egyesülésénél, 6000 lak. 
Nagy lóvásárok. 

Weigl, 1) Á g o s t, tüzértábornok, szül. 1831. Bécsben 
az osztrák seregben részt vett az 1848 — 49. had
járatban, 1859. Olaszországban, 1864. kapitány, 
1872.őrnagy, 1877. ezredes, 1883.tábornok, 1888.al
tábornagy, 1892. a vár tüzérség felügyelője; — 2) Jó
zsef, magyar származású zeneszerző, szül. 1766. 
márcz;. 28. Kis-Mártonban, 1825. Bécsben karmes
ter, számos dallamos operát stb. irt; f 1846. febr. 3. 
Bécsben. 

Weilbach, fürdő Wiesbaden porosz kormány
kerületben, kénes (14ű C.) és natronlithionforrás. 

Weilen J ó z s e f lovag, tkép. Wei.1, német költő, 
szül. 1830. decz. 28. Prágában, előbb katona, később 
a bécsi szini képezde igazgatója; f 1889. jul. 3. 
Költeményeket, drámát irt, az "Osztrák-magyar mon
archia írásban és képben« német részének szer
kesztője volt. 

Weimar, Szász Weimar német nagyherczegség fő
városa az Ilm m. 24.000 lak. Középiskolák, siket
némák és vakok intézete, múzeum, gazdag könyv
tár, nagyherczegi palota, székesegyház, festész-aka-
demia, földrajzi intézet, hires színház. A múlt szá
zadban itt éltek a német költészet és művészet leg
kiválóbb alakjai: Goethe, Schiller, Herder, Wieland ; 
most szobraik díszítik. 

Wein, 1) M a r g i t (Ábrányi Emiiné), a magy. kir. 
operaház szubrett-primadonnája, szül. 1864. Les-
neken (Erdély). A szini iskola operai tanfolyamát 
bevégezve, 1884. szerződött a magy. kir. opera
színházhoz. — 2) Manó , orvostudor, szül. 1860. 
i>A gyakorlati sebészet kézikönyve« czímen két kö
tetes munkát adott ki, melyben a sebészet tudnivalóit 
népszerű modorban tárgyalja. Orvosi szaklapokban 
számos czikke jelent meg. 

Weineck L á s z l ó , csillagász, szül. 1848. febr. 13. 

Budán, itthon és Bécsben tanult, állami ösztöndíjjal 
Németországban folytatta csillagászati tanulmányait, 
1874. a német kormány által szervezett expeditióval 
Kerguelen szigetére ment, haza térve a lipcsei, most 
a prágai csillagdán működik, szaktanulmányokat irt. 

Weingarten, város Württemberg királyságban 
6000 lak. Azelőtt gazdag benczés apátság (hires 
könyvtár a minnesángerek kézirataival).' 

Weinsberg, város Württemberg királyságban a 
Sulm m. 3000 lak. Híressé váltak a w.-i nők, midőni 
III. Konrád 1140. a várat elfoglalta. 

Weiss , 1) J e a n J a c q u e s (János Jakab), franczia-
iró, szül. 1827. nov. 19. Bayonneban, előbb tanár,. 
1860. hírlapíró, 1887 óta levéltárnok Fontainebléau-
ban; f 1891.; irodalomtört. munkákat shírlapi czikke* 
ket irt; — 2 ) J u l i á n , iró, szül. 1858. nov. 2. Temes
várt; ott és Bécsben tanult, korán a hírlapírói pályára 
lépett előbb Bécsben és Berlinben,később Budapes
ten, hol ellenzéki német lapot (Bud. Tagblatt) ala
pított, melynek most is szerkesztője. Számos humoros: 
munkát irt. A főbbek: Halbseide, Nippsachen, Me-
moiren eines Wickelkindes, Leichte Reizungen, Toll-
haus des Lebens, Backfischtráume, Lachspiegel, 
stb., melyek külföldön jelentek meg s .némelyik ma
gyarra is lefordíttatott. (Egy pólyás gyermek em
lékiratai és Gizike naplója, ford. Gyalui Farkas.) 
Sokat foglalkozik magyar művek németre átülteté
sével, s magyar irók és politikusok ismertetésével 
német és franczia folyóiratokban. Lefordította Jókai 
több ' művét, Csiky Gergely verses vígjátékát: A 
komédiás stb.; — 3) Miksa,sakkjátékos, szül. 1857. 
jul. 21. Vág-Szereden; mathematikáral foglalkozott, 
1882. tűnt fel a sakkjáték terén,számos dijatnyert. 
Weissenburg, város Alsó-Elzászban a Lauter m. . 

6000 lak. Régi sánczok, 1870. aug. 4. a porosz 
trónörökös győzelme a francziákon. 

Weissenfels, város Merseburg porosz kormány
kerületben a Saale m. 24.000 lak. Siketnémák inté
zete, tiszti iskola, azelőtt a szász-w.-i herczégek 
székhelye. 

Weissenstein, a svajczi Jura emelkedése Solothurnt 
m., 1284 m., rajta gyógyhely. 

Weisseri tz , folyó Szászországban, Tharandt m. a 
Vörös és Wad W. egyesüléséből származik, Drezda 
m. az Elbébe folyik. 
Weisskirchen, hegység Morvaországban a Becsva 

m. 8000 lak. 
Weisskunig, I. Miksa német Császártól származó 

munka, felié krónika, félig regényszerű elbeszélés, 
melyben allegorikusán elburkolt nevek alatt (az öreg 
W. = III. Frigyes, az ifjú W. = Miksa stb.) a csá
szár saját életrajzát adja elő; a munkát titkára, Marx 
Treizsauerwein (f 1527) fejezte be. 

Wekerle , 1) L á s z l ó , iró, szül. 1840. decz. 9. 
Módoson, jogot végzett, szerkesztette a Magyar 
Lexikon utolsó köteteit s a Kis Lexikont; irt magya
rul jogi és történeti, németül bölcseleti műveket, 
azután kir." tanfelügyelő Máramaros megyében; — 
2) S á n d o r , miniszterelnök és pénzügyminiszter, 
szül. 1848. nov. 14. Moóron (Fehér m.). Középisko
láit Székesfehérvárt, a jogot Bpesten végezte. Egy 
ideig hirlapiró, 1870. a pénzügyminisztériumba 
lépett, 1874. fogalmazó, 1881. osztálytanácsos, köz
ben a pénzügyi és közigazg. jog magántanára a 
bpesti egyetemen, 1884. miniszteri tanácsos, 1886. 
államtitkár és orsz. képviselő, 1889. ápr. 9. pénz
ügyminiszter, 1891. titkos tanácsos, 1892. nov. 11. 
kormányalakítással bízatván meg, azóta miniszter-
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elnök is. Rendezte a regale-ügyet, helyreállította a 
pénzügyi egyensúlyt, újjá szervezte a pénzügyi 
közigazgatást és megindította a valutarendezést. 

Welcker, 1) F r i g y e s G o t t l i e b , német régiség-
búvár, szül. 1784. nov. 4. Grünbergben (Hessen), 
1809. tanár Giessenben, 1816. Göttingában, 1819 
óta Bonnban, u. o. a könyvtár és múzeum megala
pítója; f 1868. deczember 17. Szakműveket irt; — 
2) H e r m a n n , német anthropologus, szül. 1822. ápr. 
8. Giessenben, 1855. tanár Halléban. Főleg a vér
vizsgálat és a koponya-mérések s górcsői metszetek 
körül szerzett érdemet. Ezek köréből irt műveket; — 
3) K á r o l y T i v a d a r , német publicista és jogtudós, 
Frigyes fivére, szül. 1790. márcz.29.0beroíleidenben, 
1814 óta tanár különböző német egyetemeken, 1831. a 
badeni kamara tagja, 1848. a német nemzetgy. tagja, 
1849. ebből kilépett s ismét a badeni kamara tagja; 
t 1869. márcz. 10. Heidelbergában. Számos munkát 
irt, Rotteckkel (1. e.) »Staatslexikon«-t szerkesztett, 
mely a szabadelvű tanokat hirdetette s egykor 
nagyon el volt terjedve. 

Welden L a j o s báró, osztrák táborszernagy, 
szül. 1780. jun. 16. Laupheimban (Württemberg), 
1802. osztrák szolgálatba lépett, 1836. altábornagy, 
1843. főparancsnok Tirolban, 1848. nov. Bécs kor
mányzója, 1849. ápr.—jun. a hazánkban működő 
osztrák sereg főparancsnoka, de honvédeink meg
verték, f 1853. aug. 7. Gráczban. Megírta a XIX. 
szdbeli osztrák hadjáratok történetét. 

Welf-alap, az a magánvagyon, melyet a porosz 
kormány 1867. szept. 29. a trónja vesztett V. 
György hannoverai király tulajdonának elismert, de 
a király német-ellenes üzelmei miatt már 1868. 
márcz. 2. zár aiá helyezett. Értéke mintegy 48 millió 
márka; kezelésére külön bizottság alakíttatott, mely 
az évi jövedelmet az úgynevezett welf-üzelmek 
(a német birodalom biztonsága elleni nyilt és titkos 
fondorlatok) ellensúlyozására fordította. Lényegileg 
a pénzt, minthogy a welf-üzelmek rég megszűntek, 
olyan czélokra költötték el, mint a titkos v. rendel
kezési alapot és a legkülömbözőbb hirlapirói, 
rendőri stb. szolgálatokat jutalmazták vele. Mint
hogy György király rég meghalt s fia, a cumber-
landi herczeg 1892. márcz. 10. II. Vilmos császár
hoz levelet intézett, melyben kijelentette, hogy a 
német birodalom iránt ellenséges szándékot nem 
táplál, a porosz kormány az országgyűlés elé tör
vényjavaslatot terjesztett, hogy e magán-vagyon 
visszaadassék a cumberlandi herczegnek. A javas
lat (Törvényerőre is emelkedett, de a két fél közt fel
merült pénzügyi természetű nézetkülömbségek miatt 
1893. első évnegyedéig még nem hajtatott végre. 
Welfek, ősi német fejedelmi család A W. (»fiatal 

kutyák«) nevet állítólag Isebrand, Warin gróf fia, 
Nagy Károly kortársa vette fel. Isebrand fia, 
I. Welf, volt az idősb welf-ág alapitója. III. Welf 
f 1055. fiivadék nélkül. Leányának, Kunigundának, 
és estei Azzo grófnak a fia, IV. Welf (mint herczeg 
I. Welf), az ifjabb welf-ág alapitója; részt vett az 
első keresztes hadjáratban; f 1101 Cyprus szigetén. 
Fia V. Welf (II.), 1119. Bajorországot és egyéb bir
tokát fivérére F e k e t e H e n r i k r e hagyta. Ennek 
utóda 1126. B ü s z k e H e n r i k ; f iá tól , O r o s z l á n 
Henrik-tői származik a braunschweigi királyi és 
herczegi ház, melyek közül az előbbi Angliában még 
most is virágzik, az utóbbi 18S5-ben halt ki. Az 
1866-ig Hannoverában uralkodó ág feje a cumber
landi herczeg. Fekete Henrik másik fia, VI. Welf, 

III. Konrád császárral harczolt Bajorország birto
káért s ekkor támadt a guelfek és ghibellinek elne
vezés; t 1191. decz. 15. gyermektelenül. A pápák 
és császárok közti harczban a W. vagy guelf párt a 
pápa híveit jelentette. 

Wellesley (uélszli) R i c h á r d C o w l e y marquis, 
angol államférfiú, szül. 1760. jun. 20. Dublinban, 
Wellington herczeg fivére, 1797—1805. Kelet-India 
főkormányzója, meghódította Maissurt és a Ganges 
és Dsamma közti területeket, 1809 végén külügy
miniszter, 1812. visszalépett, 1821—28. ír alkirály; 
f 1842. szept. 16. 

Wellhausen G y u l a , német hittud. iró és orienta
lista, szül. 1844. máj. 17. Hauselnben; 1872. hittud. 
tanár a greifswaldi, utóbb a marburgi, 1892 óta a 
göttingai egyetemen, számos munkát irt főleg az 
ó-testamentumról, a zsidók történetéről, Moham-
medról. 

Wellington (uélingtn) A r t h u r W e l l e s l e y her
czeg, angol hadvezér, Wellesley marquis fivére, szül. 
1769. máj. 1. Dublinban, 1794. mint ezredes Hollan
diában harczolt, 1797. Kelet-Indiában, 1808 óta 
Portugálban, u. o. 1809. fővezér, benyomult Spanyol
országba, több győzelem után 1813. jun. 21. döntő 
csatát nyert, tábornagy és Vittoria herczege lett, 
okt. 7. Francziaországban bevette Toulouset, W. 
herczegi rangot nyert; 1815. ápr. 6. az angol-han-
noveri-braunschweigi-holland csapatok főparancs
noka, jun. 18. győzött Waterloonál, azután a Fran
cziaországban maradt szövetséges hadak főparancs
noka, 1828. eabinetet alakított, 1830. visszalépett, 
1834—35. külügyminiszter, 1841—46. tárczanélküli 
miniszter; f 1852. szept 14.Walmer-Castleben.A lon
doni Szent Pál egyházban van eltemetve. Még életé
ben több helyen szobrot állítottak neki. Levelei, 
jelentései, parlamenti beszédei stb. közzététettek. 
Életrajzát sokan megírták, ujabban Hooper (London, 
1889.) A W. herczegi czimet legidősebb fia, A r t ú r 
(szül. 1807., f 1884.) örökölte, kiről az 1884. Welles
ley Henrikre, Artúr öcscsének fiára (sz. 1846.) szállt. 

Wellington, város Uj-Seelandban a Cook mellett, 
28.000 lak. Kikötő, élénk kereskedelem. 

Wellingtonia v. W a s h i n g t o n i a, növény a tob-
zosak (coniferae) rendjéből. A v. g i g a n t e a , mam-
mutfa, óriásfenyő, a Sierra Nevada erdei fája Észak-
Amerikában, egész 100 m. m.; Közép-Európában is 
megnő jól védett helyeken. 

Wells-fény, nagyobb munkatereknek, tűzoltásnál 
a tűzhelyek megvilágítására szolgál. A láng a lám
pából vízszintesen áramlik ki s a legkisebb égető 
mellett is ezer gyertyányi fényerejű. A W.-féle lám
pához tisztított kőszénkátrányolajat használnak, 
amely nem lévén robbanó, a petróleumnál tűzbizto-
sabb s az ár 2/3-ával olcsóbb is. A W. főelőnye, hogy 
a lámpa megtölthető használat közben is. Hazánk
ban ily lámpa az ó-budai hajógyárban alkalmaztatott 
legelőször s oly világosságot árasztott, hogy a to
rony-őrök első nap tűzfénynek nézték. 

Wels, város Felső-Ausztriában a Traun mellett, 
9000 1. A w.-i lapály W.-tól Linzig terjed, a Traun 
folyó szeli át. 

Welser, gazdag patrícius család Augsburgban, 
W, P h i l i p p i n a , szül. 1530. W. F e r e n c z igen 
szép és szellemes leánya, 1550. titokban megeskü
dött Ferdinánd főherczeggel, I. Ferdinánd császár 
és magyar király második fiával; a házasságot a 
király csak később ismerte el s akkor bárónői ran
got adományozott menyének; f 1580. ápr. 28. 
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Welsersheimb(Welser von W.) J e n ő gróf, osztrák 
honvédelmi miniszter, szül. 1835. decz. 1. Laibach-
ban. 1852. a hadseregbe lépett, résztvett az 1859. és 
1866. hadjáratban, 1869. alezredes, 1870. az osztr.-
magyar nagykövetségnél katonai attaché Berlinben, 
1872. ezredes, 1878. tábornok, 1880. jun. 26. osztrák 
honvédelmi miniszter, 1890. táborszernagy, 1887 
óta a 21. gyalogezred tulajdonosa. 

Wenckheim, g ró f i és b á r ó i család, frank szár
mazású, eredetileg Wenck nevet viselt. W. D á n i e l 
1559. I. Ferdinándtól czimert, W. Á g o s t o n , 1608. 
Wenckheim előnevet, YV. J á n o s , orvos 1748-ban 
Wenckheim néven osztrák lovagi rangot kapott. En
nek fia J ó z s e f nőül vévén br. Harrucker János leá
nyát, Békés megyében nagy birtokok ura lett; fiai 
J ó z s e f cs. kir. altábornagy (1803.) és Ferencz őr
nagy (f 1794.) 1776. osztrák bárói rangra emeltet
tek és 1790. honfiusittattak. Az előbbi 1802. gróf 
lett s a család idősebb, a grófi ágát alapította; — 
1) Béla báró, József br. aradi és békési főispán fia, 
szül. 1811. febr. 16. Békés vmegyében kezdte meg 
politikai pályáját; 1839. orsz. követ s az ellenzék 
lelkes tagja, 1848. békési főispán és István nádor 
főudvarmestere. A szabadságharcz után külföldre 
menekült s csak 1860. tért vissza; ekkor ismét bé
kési főispán. A provisorium alatt visszavonult, s a 
főispánságot csak 1865. vette ismét át, 1867—1869. 
belügyminiszter, 1871. ő Felsége szem. körüli mi
niszter, 1875. márcz. 2.-tól okt. 20-ig miniszterelnök, 
1878 ismét átvette a király személye körüli tárczát; 
t 1879. jul. 7.; — 2) Dénes gróf, a főrendiház 
tagja, szül. 1861. okt. 20. Bécsben; — 3 ) F e r e n c z 
gr., a főrendiház tagja, szül. 1855. decz. 14. Bécs
ben. Katonai pályán működött, 1881. kamarás; — 
4) F r i g y e s gróf, orsz. képv., szül. 1842. okt. 20 
Milanóban. Jogot végzett, gyakornok voit a kir. 
táblán, 1866. ügyvéd, 1878-81 . , 1884—87. és 1887 
óta orsz. képviselő; — 5) Géza gróf, a főrendiház 
tagja, szül. 1847. aug. 30.; — 6) Henr ik gróf, a 
főrendiház tagja, szül. 1857. máj. 7. Bécsben; — 
7) I s t v á n gróf, a főrendiház tagja, sz. 1858. jul. 20. 
Ischlben, 1883. kamarás; — 8) V ik to r báró, a fő
rendiház tagja, szül. 1815. jun. 5., W. Béla, a volt 
miniszter öcscse, katonai pályán működött. 

Wend, 1. vend. 
Wenern, tó Svédország d.-ny.-i részén, ter. 6238 

km!, 86 m. mély, 160 km. hosszú, 75 km. széles. 
Lefolyása a Göta Elf. A Kinnekulle, Halleberg és 
Hunneberg hegyek környezik; csatorna köti össze 
a Wettern-tóval. 

Wengeralp, a berni Alpesvidéken, a Jungfrau át
ellenében, 1886 m. m.; csúcsáról nagyszerű kilátás 
nyílik. 

Weninger Vin cze, író, Szül. 1834. ápril 31. Pes
ten; előbb tanár, 1867. min. tanácsos, 1870. a m. 
hitelbank igazgatója; f 1879. máj. 29. Főműve: 
Politikai számtan (1860.). 

Wennigstedt, kis helység és tengeri fürdő Sylt 
(1. e.) szigetén. 

Wentworth T a m á s . 1. Strafford. 
Wenzel G u s z t á v (kövesdi), történetíró, szül. 

1812. Lukauban (Alsó-Lausitz), hol akkor atyja 
mint huszárkapitány állomásozott. Veszprémben, 
Pesten tanult, itt 1836. jogtudor, 1838. a bécsi 
Theresianum, az ötvenes évek óta a bpesti egyetem 
tanára (magánjog és jogtört.). Évtizedeken át igen 
nagy arányú tevékenységet fejtett ki a történelmi 
források kiadása s a történetírás terén. Szerkesztette 

az Árpádkori uj okmánytárt, sajtó alá rendezte-
Szerén.i emlékiratát, Verancsics müvei egy részét 
stb. Főmunkái: Európai jogtörténet, Magyar magán
jog, Magyarország jogtörténete, Magyar bányajog,, 
A magyar bányajog története, A magyar földmüve
lés története stb. Számos tanulmányát az Akadémia, 
adta ki v. a szakfolyóiratok tették közzé. A m. tud. 
Akadémia rendes tagja volt; f 1891. nov. 20. 

Werbőczy István, 1. Verbőczy. 
Werdau, város Szászországban a Pleisse mellett, 

16.000 lak. Elénk szövőipar. 
Werden, város Düsseldorf porosz kormánykerület

ben a Ruhr m., 8000 lak. Egykori apátságában ta
lálták meg a XVI. szdban Ulfilas bibliafordítását. 

Werder , 1) Á g o s t gróf, porosz tábornok, szül. 
1808. szept. 12. Schlossbergben, 1826. lépett a po
rosz hadseregbe, részt vett az 1866., főleg 1870 — 71. 
háborúkban, mikor Strassburg ostromát vezette s a 
várost bevette, később pedig a Belfort felszabadítá
sára küldött franczia hadak erőlködéseit meghiúsí
totta; f 1887. szept. 12.; — 2) B e r n á t F e r e n c z 
Vi lmos , porosz tábornok, szül. 1823. febr. 27. 
Potsdamban, 1840. lépett a hadseregbe, 1859. őr
nagy, 1866. ezredes, részt vett a königgraetzi csatá
ban, 1869. katonai meghatalmazott az orosz udvar
nál, bizalmi állása volt II. Sándor czárnál, a czári 
főhadiszállást végig kisérte az 1877—78. török há
borúban, 1884. tábornok, 1886. Berlin kormányzója, 
1893. január nagykövet Pétervárt; III. Sándor czár-
nak is bizalmasa; — 3) J á n o s , porosz tábornok, 
szül. 1834. jul. 29. Beuthenben (Felső-Szilézia), 
1862—65. a vezérkar tagja, 1865. kapitány, részt 
vett az 1 8 7 0 - 7 1 . háborúban, 1877. ezredes, 1S88. 
tábornok, 1891. jul. l . a z 1. hadtest főparancsnoka 
Könjgsbergában; — 4) La jo s Vi lmos , német tech
nikus, szül. 1808. Küssnachtban, Zürich mellett; 
1845 óta német gyárakban működött; számos vas
szerkezetű építményt emelt, feltalálta a róla elneve
zett W.-fegyvert, mely 1869. a bajor hadseregben a 
gyalogság fegyvere volt. 
Werff Adr i án , németalföldi festő, szül. 1659. jan. 

21. Rotterdam mellett; f 1722. nov. 12. Pompás 
színezésű genre-képeket, pásztorjeleneteket, mytho-
logiai és bibliai jeleneteket, arczképeket festett. 

Wermland, svéd lén, ter. 19.314 km2, 253.517 lak. 
Benne a »svéd Svájcz* hegyvidék; főhelye Karistad. 

Werndl József, technikus, szül. Steyerben, Felső-
Ausztriában, ott kis fegyvergyárat alapított, mely 
az idők folyamán a hatalmas, »osztrák fegyvergyár 
részvénytársulat«-tá fejlődött W. vezetése alatt. O 
szerkesztette a róla elnevezett gyalogsági puskát, 
mely sokáig közös hadseregünk és honvédségünk 
fegyvere volt; f 1889. 

Werner , 1) Á b r a h á m G o t t l o b , német mineralo-
gus és geológus, szül. 1750. szept. 25. Wehrauban 
(Felső-Lausitz), 1775. tanító a freibergi bányász
akadémián; fi 817. jun. 30. Drezdában. Megalapí
tója a geognosiának mint tapasztalati tudománynak 
és a tudományos bányatannak. Szakműveket irt; — 
2) An ta l , német festő, szül. 1831. máj. 9. Odera-
Frankfurtban, Lessing és Schrödter tanítványa Karls-
ruheban, 1875 óta az Akadémia igazgatója Éerl m-
ben. Nagy történeti festményeket, genre-képeket, 
arczképeket (Bismarck a birod. gyűlésben, az 1878. 
berlini congressus, Mollke, Vilmos császár halálos 
ágyán) alkotott. Jeles illustrator is; — 3) K á r o l y , 
nemet aquarell-festő, szül. 1808. okt. 4 Weimarban, 
sokat utazott, 1875 óta lipcsei tanár. Főművei velen-
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czei, spanyolországi, keleti képek; — 4) Z a k a r i á s , 
német költő, szül. 1768. nov. 18. Königsbergában, 
1793—1805. porosz államszolgálatban, katholikus 
hitre térve pap lett: f 1823. jan. 18. Bécsben. Szá
mos, főleg drámai művet irt. 

Wernigerode, város Magdeburg porosz kormány
kerületben, 10.000 lak. Vár, könyvtár. 

Werra , a Weser hajózható forrás-ága, a thüringiai 
erdőben ered. Münden m. a Fuldával egyesül. 

Werth (Werdt) J á n o s , a 30 éves háború egyik 
híres lovas tábornoka, szül. 1600 körül Brabantban, 
1622 Spinola, maid Tilly hadseregébe lépve csak
hamar tábornok, 1635 — 38. Bernát weimari herczeg 
ellen harczolt, 1638—42. franczia fogságban, aztán 
bajor szolgálatban, 1643. győzött Tuttlingennél, 
1647. a császárhoz pártolt s birodalmi grófi ran
got nyert; f 1652. szeptemb. 16. Benatekben (Cseh
ország). 

Wertheim, város Baden nagyherczegségben a 
Tauber és Majna egyesülésénél, 4000 lak. Borterme
lés, vár. 

Wertheimer Ede, történetíró, szül. 1848. jun. 2. 
Bpesten; itt végezte a gymnasiumot, az egyetemet 
Bécsben és Berlinben; tölcsészettudor, egy ideig a 
kolozsvári egyetemen magántanár, 1877. a nagy
szebeni, 1886 óta a pozsonyi jogakadémián az 
általános történelem tanára. Számos munkát irt. 
Főműve: Ausztria és Magyarország a XIX. század 
első tizedében (2 kt, németül is megjelent). Kisebb, 
főleg hazai tárgyú történeti tanulmányai a magyar, 
német és franczia szakfolyóiratokban jelentek meg. 

Wertheim-kassza, tűz és betörés ellen bizton
ságot nyújtó vaspénztár; első gyártója (W. Ferencz 
osztrák gyáros) után nevezik igy. 

Werther , Goethe »Leiden des jungen Werthers« 
ez. érzelgős regényének hőse. A műnek 2 magyar 
fordítása jelent meg: »Az ifjú Werther gyötrelmei* 
1823. Pesten (ismeretlen fordítótól) és »Az ifjú Wer
ther keservei«, ford. Bajza Jenő. Goethe művének 
hatása alatt keletkeztek irodalmunkban Kármán 
»Fanni hagyományai*, Kazinczy F. »Bácsmegyei 
levelei* és Eötvös »Karthauzi«-ja. 

Wer ther K á r o l y , porosz diplomata, szül. 1809. 
jan. 31. Königsbergában, diplomacziai pályán mű
ködött, 1859. és 1869. bécsi, 1874—77. konstanti
nápolyi nagykövet, azóta nyugalomban. 

Wer tner Mór, orvos és iró, szül. 1849. jul. 26. 
Spáczán, Pozsony m.; a középiskolát Temesvárt, az 
egyetemet Bécsben végezte, hol 1872. orvosi okle
velet nyert; 1872 — 74. Csuzon (Komárom m.), 
1S74—90. Szempczen (Pozsony m.), azóta Pozsony
ban orvosi pályán működik; Pozsonymegye tb. fő
orvosa. Irt számos szépirodalmi, orvostani, történeti-
genealógiai tanulmányt magyar és külföldi szakla
pokban. Önálló művei: A középkori délszláv ural
kodók gen. tört. (1891.): A magyar nemzetségek a 
XIV. század végéig (2 köt. 1892.); Az Árpádok csa
ládi tört. (1892.); IV. Béla kir. tört. (1893.) s több 
német munka. 

\Vresel, város Düsseldorf porosz kormánykerü
letben a Rajna és Lippe egyesülésénél, 21.000 lak, 
Erős vár, élénk ipar és kereskedelem. 

Weser (lat. Visurgis), hajózható folyó Német
országban, Münden m. a Fulda é-: Werra egyesü
léséből keletkezik; áttöri a W. hegységet, felvéve az 
Aller, Geeste, Diemel, Hunte mellékfolyókat Bremer-
haven m. az Északi tengerbe torkol. Az Elbével és 
Emssel csatorna köti össze. 

Weser hegység, a Weser folyó mentén elterülő 
hegység, benne a Porta Westphalica. Részei: a 
Wichen, W. (Minden), Süntel, Deister, Teutoburgi 
erdő, Osning, Solling, a paderborni fensik. 

Wesley (uezli) J á n o s , a methodisták alapitója, 
szül. 1703. jun. 17. Epworthban (Lincolnshire), mint 
hittérítő működött Északamerikában, 1739. Angol
országban önálló vallásos egyesületet alapított. 
1741. megvált eddigi társától Whitefieldtől; f 1791. 
márcz. 2. A hozzá hű maradtak a W e s l e y a n u s o k . 
Beszédei és iratai többszörösen kiadattak. 

Wesselényi (hadadi), bárói család, Nógrád vmből 
származik A XVI. szd elején Erdélybe költözött S 
ott csakhamar előkelő szerepet játszott. W. M i k l ó s 
(szül. 1504., f 1584.) Erdély itélőmestere volt; test
vére F e r e n c z , erdélyi főkincstartó, Báthory István
tól Hadadot kapta s 1582. bárói rangra emeltetett. 
Ennek unokája F e r e n c z , nádor, 1646. gróf lett, de 
ágazata kihalt. W. I s t v á n (f 1734.), erdélyi kor
mányzó, a XVIII. szd elején régi háróságában meg
erősíttetett. Deák Farkas: A W. család őseiről. 
(1878.). — 1) Anna , gróf Csáky Istvánná, W. Fer. 
leánya, szül. 1584. Krakkóban v. Landskronon. 
1600 körül Csáky István (1. e.) neje lett; 1605. öz
vegyen maradván, gyermekei, Anna, István és László 
nevelésének élt. Fiának, Cs. Istvánnak száműzetése 
után maga is eltávozott Erdélyből, f 1649. Leveleit 
életrajzával együtt kiadta Deák Ferencz (1875.). — 
2) Béla báró, a főrendiház tagja, sz. 1847. márcz. 
11. Zsibón, a híres W. Miklós fia, egyetemi ta
nulmányait Berlinben végezte. — 3) F e r e n c z gróf, 
nádor, báró W. István belső szolnoki főispán fia, sz. 
1605. Tepliczen. Már ifjú korában vitézül harczolt a 
törökök ellen, majd magy. csapatokat vezetett Len
gyelországba a törökök által megtámadott IV. 
Ulászló segítségére, kitől ezért jószágokat és indige-
natust kapott. Később füleki és szendrői várkapi
tány lett; 1644. Murány várát a vár úrnője, Széchy 
Mária segélyével hatalmába kerítette s Széchy 
Máriát nőül vette. A vár megvételéért grófságot é? a 
murányi uradalmat kapta s felsőmagyarországi fő
kapitány lett; 1655. márcz. 15. nádor, 1662. arany
gyapjas vitéz. Nádori tisztjét, mint a király és nem
zet közti közvetítő, hazafias irányban viselte, s midőn 
1664. a káros vasvári béke megköttetett, az elégü
letlen magyar főurak szövetségében keresett támaszt 
a bécsi udvar politikája ellen. Az összeesküvők Mu
rány várában tartották első összejövetelüket. Mi
előtt azonban kitörésre került volna a dolog, f 1667. 
márcz. 28. Pauler Gyula: W. F. és társai összeeskü
vése (1876.). — 4) Mik lós , W: István báró fia, sz. 
Zsibón, 1751. decz. 9— 11. körül Katonai pályáját, me
lyen az 1799. olaszországi csatákban kitűnt, egy 
galicziai járási főnökkel űzött tré'ája miatt abba kel
lett hagynia; Zsibóra vonult és a nagyszebeni ko
lostorból megszöktetett Cserei Ilonával kelt egybe, 
ki a heves és szenvedélyes főúr mellett az őrangyal 
szerepét játszotta. Erőszakoskodásaiért József csá
szár börtönre Ítélte s Kufsteinba záratta, honnan 
csak 4 év múlva szabadult ki. Az 1791. év forduló 
pontot jelez életében. A II. Lipót által egybehívott 
erdélyi országgyűlésen mint a liberális eszmék hive 
lépett fel s rendkívüli befolyást gyakorolt az erdélyi 
ellenzék megizmosodásara. Az irodalomnak is lelkes 
barátja volt és az erdélyi színművészet neki köszön
heti lendületét. Mint az országgyűlés által kiküldött 
szinügyi bizottság elnöke, Kolozsváron állandó szín
ház építésén fáradozott, f 1809. okt. 25. — 5) Mik-
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l ó s (»az árvizi hajós«, mint Vörösmarty nevezte), 
az előbbi fia, szül. 1795., mások szerint 1797. Atyja 
szigorú, de főleg testedző nevelésben részesítette. 
1809. már a felkelt nemesség soraiban harczolt. A 
közügyekben 1818-tól vett részt és kezdettől fogva 
fontos szerepet játszott az alkotmányért folytatott 
küzdelmekben. 1828. szoros barátságba lépett Szé
chenyi István gróffal. A két ifjú főúr gyalog járta be 
Francziországot és Angliát, hogy reform-terveikhez 
a szükséges tanulmányokat megtegyék. Rövid idő 
múlva azonban meghasonlottak egymással; W. az 
1830. országgyűléstől kezdve a főrendiház ellenzé
kének egyik vezére s Széchenyi nyugodtabb, mérsé
keltebb irányával szemben a legszélsőbb liberalis-
mus bajnoka. Egyidejűleg az erdélyi politikai moz
galmak vezéralakja s az 1831. kolozsvári orszgy.-től 
kezdve lelkes apostola az unió eszméjének. Az 
1838-iki pesti árviz alatt nagy erejével csudákat mű
velt; reá vonatkozik Vörösmartynak »Az árvizi ha-
jós« ez. költeménye. Ellenzéki szerepe azonban fel
idézte a bécsi udvar haragját ellene. Szatmár m. 
közgyűlésén 1834. deczember 9-én elmondott iz
gató beszédeért 1835. perbe fogatott s a királyi 
tábla 1839. február l-jén három évi fogságra 
Ítélte. 1840. ápr. 29. amnestiát kapott; de agyvér-
tolulásai következtében elveszte szemevilágát. Ezen
túl inkább publicistái müveivel vett részt az alkot
mányos küzdelmekben. 1843. adta ki »Szózat a 
magyar és szláv nemzetiség ügyében« ez. müvét, 
melyben politikájának alapelveit vázolta. 1848. 
Pestre jött, de az eseményekbe nem folyhatott be; 
Kossuthtal összeütközésbe jutott s a szeptemberi 
napok után Gráfenbergbe vonult. Innen betegen tért 
vissza s f Pesten 1850. ápr. 21-én. Kemény Zs.: 
A két W. (Tanulmányok). — 6) Mik lós báró, a 
főrendiház tagja, szül. 1845. decz. 13. Zsibón. 
Egyetemi tanulmányait Berlinben befejezve haza tért 
s itt a W. culturegyletet alapította, 1888. Szilágy 
megye főispánja. — 7) Pál báró, kuruez tábornok, 
báró W. István és Lónyai Anna fia; anyja fegyvere
seinek élén részt vett 1669. a gombási ütközetben, s 
a bujdosókhoz csatlakozván, fejőkké választatott. 
A vezérséget azonban 1680. Thökölynek kényszerült 
átadni; ettől fogva visszavonult a közügyektől, f 1694. 

Wessex (Westseaxas), angolszász állam Angliában 
Kérdik és fia, Kenrik, az V. szdban alap., Egbert király 
alatt Britannia leghatalmasabb országa. Fővárosa 
volt Witanceaster (Winchester). 

Wessobrunn, falu Bajorországban, az Amertótól 
délre, 521 lak., egykori benczés apátsága a VIII. 
században alapíttatott. L. még w.-i ima. 

Wessobrunni ima, a bajororsz. W. kolostorban 
talált ó-felnémet verstöredék és ehhez csatlakozó 
ima a VIII. szdból, 1. Heinrich G., A w. imádság, 
Egyet. Philol. Közi. IX. köt. 

West Bromwich (brömids), város Stafford angol 
grófságban, Birminghamm.,58,000 lak. Vas- és üveg
ipar, nagy gyártelepek. 

Westend, 1) London, — 2) Berlin legelőkelőbb 
városrésze. 

Westeras (-ósz), város Svédországban a Málar tó 
m., 7000 lak. Püspökség, gót székesegyházában XIV. 
Erik sirja. 1521. ápril 29. Wasa Gusztáv győzelme 
a dánokon. 

Westerland, helység és tengeri fürdő Sylt szigetén, 
900 lak. 

Westernorrbotten, svéd lén, ter. 59.098 km*, 
120.363 lak. Főhelye Umea. 

Westernorrland, svéd lén, ter. 25.046km3,203.823" 
lak. Főhelye Hernösand. 

Westerwald, hegység Németországban a Rajna és 
Lahn mentén, legmagasabb csúcsa a Fuchskantert 
657 m. 

Westfalia, 1) porosz tartomány, ter. 20.203 km3,. 
2,428.736 lak. Jobbára hegyes vidék, számos folyó 
öntözi, élénk ipar (posztógyártás, vasöntödék), vas-
és szénbányászat. Feloszlik Münster, Minden és Arns-
berg kormánykerületekre. Főhely Münster. A szász 
törzs egyik ága, a westfalok lakják; — 2) W., I. 
Napóleon franczia császár által, öcscse Jérőme szá
mára 1807. aug. 18. alkotott királyság; mely porosz^, 
hannoverai, braunschweigi és hessen-választó feje
delmi területekből állott, fő- és székvárosa Kassel 
volt. 1813. okt. 26., mikor Jéröme király a lipcsei, 
csatavesztés után elmenekült, megszűnt. 

Westfáliai béke, az a békekötés, mely az 1618. 
Csehországban kezdődő 30 éves háború pusztítá
sainak véget vetett. A küzdelem folyamán, melynek, 
főszinhelye Németország és a háború első vmint 
utolsó éveiben hazánk is volt, a hadviselő felek kö
zül több izben lépett egyik a másikkal külön békére, 
mely azonban a hareznak nem vetett véget. A tulaj-
donképeni tárgyalások 1642. tavaszán kezdődtek 
Osnabrückben a francziákkal, Münsterben a svédek
kel, de csakhamar megszakittattak és csak 1645.. 
folytattattak komolyan. A békeszerződés Münsterbea 
1648. aug. 8. egyrészt III. Ferdinánd császár és szö
vetségesei, másrészt a svédek és szövetségeseik,, 
vmint a német kath. és prot. rendek közt (Instru
mentum Pacis Caesareo-Suevicum), 1648. szept. 17. 
a császár és a francziák közt (Instrumentum Pacis 
Caesareo-Gallicum) aláíratott. Mivel azonban az 
alkudozó felek már előbb kimondották, hogy a két 
szerződés egy szerves egésznek tekintessék, a kettő
ben lévő azonos határozatokat külön okmányba fog
lalták és ezt ünnepélyesen aláirtak. így köttetett. 
1648. okt. 24. a w. b. (Pax Weslfalica). Az okmány 
rendezte a területi viszonyokat, elismerte Elzász-
Lotharingiának Francziaországhoz való tartozását, 
a kath. és prot. rendek egyenjogúságát stb. I. Rákó
czy György azon törekvései, hogy Erdély is bevétes
sék a békeszerződésbe, sikertelenek maradtak. A 
békeokmány hosszú időn át Európa nemzetközi vi
szonyai fejlődésének jogalapja volt. 

West Ham, London városrésze, a Lea folyón tul. 
Westmanland, svéd lén, ter. 6814 km3, 136.977' 

lak. Főhelye Westeras. 
West Meath (míth), ir grófság, ter. 1835 km3; 

65.028 lak. Főhelye Mullingar. 
Westminster (uesztminsz-), London egyik város

része, a Citytől a Themse mentén Chelsea város
részig terjed, 198.378 lak.; benne 1) a w.-i a p á t s á g , 
az angol királyok koronázó és temetkező helye; sír
boltjában teszik örök nyugalomra az angol nemzet, 
kiváló iróit, politikusait és más érdemes alakjait; — 
2) W.-pa lo ta , a Themse partján lévő parlamenti 
palota. 

Westmoreland (-mórlénd), angol grófság, területe-
2027 km3, 66.098 lak. Főhelye Appleby. , 

Westphal, 1) Ká ro ly , német orvos, szül. 1823. 
márcz. 23. Berlinben, 1869. u. o. tanár, az elme- és 
idegkórtan terén válik ki, megállapította az elsődle
ges téboly fogalmát, 1868 óta szaklapot szerkeszt; — 
2) Rudolf, német nyelvtudós, szül. 1826. Ober-
kirchenben (Schaumburg-Lippe). Számos verstani es-. 
zeneelméleti művet irt. 
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Westpoint (-pojnt), város New-York államban, a 
Hudson rti., 2000 lak. Az Egyesült-Államok katonai 
akadémiája. 

Weszprémi-codex, a XVI. szd elejéről való magy. 
nyelvemlék, a bpesti egyetemi könyvtár birtokában. 
Prédikácziókat és vallásos elmélkedéseket tartalmaz. 
Első ismertetője, Horvát István irodalmi régiségeink 
egykori búváráról, Weszprémi Istvánról nevezte el. 
Közzétéve Nyelvemléktár, II. kt. 

Wetterau, termékeny, szénben gazdag vidék Né
metországban, a Vogelsberg és Taunus közt. 

Wetterhorn (Hasli-Jungfrau), a berni Alpesek csú
csa, 3703 m. m. 

Wettern, regényes fekvésű tó Svédország d. részé
ben, 1999 km2, néhol 125 m. mély, hossza 135 km. 
Meteorológiai tünemények, hirtelen viharok és köd, 
elektromos jelenségek, a vizszinnek hirtelen esése és 
emelkedése jellemzi. Igen sok hal; több sziget; a 
Göta csatorna összeköti a Wenern tóval. 

Wetterstein hegység, a bajor Alpesek ága, a 
Kanvendel hsgtől az Isar választja el, legmagasabb 
csúcsa a Zugspitze, 2960 m., gletserekkel. 

Wettin, szász grófi család, a X. szdban tűnt fel 
először, 1088. Meissen őrgrófságot, 1263. Thüringiát, 
1423. a szász fejedelemséget nyerte. Tőle származik 
az öt szász uralkodó család (az idősb, Ernő-féle ág 
Weimar nagyherczegségben, és Altenburg, Koburg-
Gotha és Meiningen herczegségekben és az ifjabb, 
Albert-féle a szászkirályságban). 

Wetzlar, város Koblenz porosz kormánykerület
ben, a Lahn m., 9000 lak., 1690-1806. a birodalmi 
kamara-törvényszék székhelye. 

Wexford, ir grófság, ter. 2333 km2, 111,536 lak. 
Főn. Wexford, a Slaney torkolata m., 13.000 lak. 
Kikötő. 

Wey (ang., ué), angol gyapjumérték = l5/s angol 
mázsa = 82'55é kg.; mint gabonamérték = 5 quar-
ter = 1453'9 1. 

Weymouth (uemösz), Dorset angol grófság meg
erősített főhelye a Wey torkolata (a csatornába) m., 
14.000 lak. Tengeri fürdők. 

Weyprecht K á r o l y , északsarki utazó, szül. 1838. 
szept. 8. Königben (Oden-erdő), osztrák tengerész
tiszt; Payerrel 1872—74. vezette az északsarki ex-
peditiót; f 1881. márcz'. 19. Michelstadtban. Utazá
sáról művet irt. 

Wheaton (uitn) Henr ik , amerikai államférfi, szül. 
1785. nov. 27. Providenceben (Rhode-Island), 1825. 
a törVényhozó bizottság tagja, 1835 — 45. követ 
Berlinben; f 1848. márcz. 11. Roxburyben. Történeti, 
főleg nemzetközi jogi fontos műveket irt. 

Wheats tone (uitszton) K á r o l y , angol physikus, 
szül. 1802. Gloucesterben, hangszergyáros, 1832. 
tanár Londonban; t 1875. okt. 19. Parisban. A táv
irónak a gyakorlati életre alkalmazása körül szerzett 
érdemet, szerkesztett tűs távirót, stereoskopot stb. 
Számos művet irt a fénytan és elektromosság köréből. 

Whig (ang., uig), 1. tory és whig. 
Whip (ang., uip), fehér borból készített ital, melyet 

czukorral, czitrommal és tojással feleresztve habosra 
vernek. 

Whipper (ang., uippör), hajcsár; így nevezik az 
angol alsóházban azt a kormánypárti képviselőt, 
kinek feladata fontos szavazáskor az ülésre behozni 
a párt tagjait. 

Whiskey (vhiszki), Skócziában és Írországban 
árpából, Észak-Amerikában kukoriczából, ritkábban 
rozsból készített gabonapálinka. 

Whist, Angliából származó kártyajáték, 2 — 4 sze
mély közt 52 kártyával. 

Whitebait (ang., uejtbét), fiatal hering. 
Whitechapel (uájt csépel), London egyik város^ 

része 74.462 lak.; 1888 óta itt követte el gyilkossá-' 
gait Jack, a hasfelmetsző. 

Whitehall (uajthál), London egyik széles utczájá 
a Charing Cross s a Westminster közt; nevét az egy
kor W. kir. palotától nyerte, mely 1691. leégett; 
csak egy csarnoka maradt, mely most kápolna. 

Whitehaven (ueithévn), város Cumberland angof-
grófságban, az Ir tenger m., 20.000 lak. Kikötő, hatal
mas kőszéntelepek részben a tenger alatt. 

White Mountains (ueit mauntens), a Alleghany 
hegyek elágazása New-Hampshireban, Mount Wa
shington 1917 m. 

White-Star-Line (ang., uejt-sztarlejn) Liverpool és 
New-York közti gőzősjárat. 

Whitman (uitmen) Walt, északamerikai költő, szül. 
1819. máj. 31. I.ong Islandon (New-York). Előbb 
nyomdász, azután hírlapíró és hivatalnok. Eredeti 
tehetség, számos költeményt s prózai munkát irt,, 
mystikus és demokratikus versei nagyon kedveltek;; 
t 1892. márcz. 27. 

Whitney (uitni) V i l m o s D w i g h t , észak-amerikai-, 
nyelvész, szül. 1827. febr. 9. Northamptonban (Mas-
sachusetts), 1854 óta a szanszkrit nyelv tanára New-
havenben. Számos nyelvészeti művet és nyelvtant irt.. 

Whitstable (uisztébl), város Kent angol grófság
ban 7000 lak. Hires osztrigatenyésztés. 

Wichert Ernő , német író, szül. 1831. márcz. 11.. 
Insterburgban, 1863. tvszki biró Königsbergában,. 
1887 óta Berlinben. Számos regényt, drámát, novel
lát stb. irt. 

Wick, Caithness skót grófság főhelye az Északi 
tenger m., 9000 (halászatkor 14.000) lak. A skót 
heringhalászat központja. 

Wickenburg-Almásy Vi lma grófnő, német költőnő 
szül. 1845. ápr. 8. Budán, W. Albrecht gróf, költő és 
műfordító (szül. 1838. Gráczban) neje Bécsben. Több 
kötet lyrai és elbeszélő költeményt, drámát stb. irt 
f 1890 jan. 22. 

Wicklow (uiklo), ir grófság, ter. 2024 km2, 61.934 
lak. Főhelye W. az Ir tenger m. 

Wiclef (Wycliffe, uiklif) J á n o s , angol egyházi 
reformátor, szül. 1330. Spreswellben (Yorkshire),. 
1374. lelkész Lutterworthban; lefordította a bibliát 
s azt hirdette, hogy a kereszténység bibliai egysze
rűségébe állíttassák vissza. Tanai miatt sok táma
dásnak volt kitéve, de Lancaster herczeg pártfogolta, 
s igy mindvégig megtarthatta papi állását, f 1384. 
decz. 11. De 1415. a konstanczi zsinat eretneknek 
nyilvánította s elrendelte, hogy csontjait elégessék. 
Számos latin és angol müve közül a »Trialogus« a 
legfontosabb. Híveit, a w i c l e f i t á k a t tüzzel-vassal' 
irtották. 

Widor K á r o l y Már i a , franczia zeneszerző, szül. 
1845. febr. 22. Lyonban; előbb orgonista, mosta., 
párisi zenede tanára; szerzett zsoltárt, symphoniát, 
operát, operett-zenét (La Korrigane 1880., mely n á 
lunk is előadatott) stb. 

Widukind, nevezetes német történetíró, a X. szd 
közepén korvei-i barát Westfáliában. 967. I. Ottó
császár hadi tettei indították arra, hogy a szász nép> 
történetét megírja: »Res gestae Saxoniae« czimmel. 
Müve mint forrásmunka reánk magyarokra is fon
tos, a mennyiben őseinknek a szász herczegség föld- -
jén tett kalandjairól is megemlékezik. 
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Wied, német herczegi család, Neuwied városban 
székel; mostani feje Vi lmos herczeg, sz. 1845. aug. 
22.; ennek nővére E r z s é b e t román királyné (1. e.). 

Wieland K r i s t ó f Már ton, kiváló német költő és 
regényíró, szül. 1733. szept. 5. Oberholzheimban 
(Biberach m.), 1769. tanár az erfurti egyetemen, 
utóbb nevelő a weimari herczegi családnál, f 1813. 
jan. 20. Eleinte érzelgős, vallásos irányban haladt, 
melynek később egészen ellenkezőjébe csapott át. 
Számos regényt (»Agathon«, »Die Abderiten«, »Pe-
regrinus Proteus«, »Aristipp« stb.) és költői beszélyt 
(»Musarion«, >Geron der Adeliche« stb.) irt, de leg
kitűnőbb müve az »Oberon« ez. regényes eposz, 
melyben egy tündérmesét (Oberon és Titánia viszály
kodása) szeszélyesen vegyit egy középkori mondá
val (ennek Hyon de Bordeaux lovag a hőse). Élénk 
képzelet, vidám kedély s szellemes előadás jellem 
zik műveit. 

Wieland, a r.ém. mondákban ügyes kovács. 
Wien, 1) Bécs német neve; — 2) folyó, mely Bé

cset nyugat keleti irányban szeli át s a városban a 
Duna-csatornába szakad. 

Wiener-Neustadt, Bécs-Ujhely (1. e.). 
Wiener Zeitung, az osztrák birodalom hivatalos 

lapjának neve, 
Wieniawszky H e n r i k , orosz hegedűművész, sz. 

1835. jul. 10. Lublinban, a párisi conservat'Tium 
növendéke, 1860 óta császári kamara-művész Péter
várt, több művészi körutat tett, Paganini modorában 
játszott; f 1880. márcz. 31. Fivére József , szül. 
1837., zongoraművész, Varsóban él. 
Wiesbaden (a római Mat t iacum),Hessen Nassau 

porosz tartomány kormánykerülete, ter. 5607 km9, 
843.209 lak. Főhelye W. a Taunus déli lejtőjén, a 
Rajna közelében, 65.000 lak. Királyi palota, múzeum 
könyvtárral. 20 meleg égvényes forrás (Adlerbrun-
nen, Kochbrunnen), fürdőhely (ideg- és bőrbetegek 
számára). 

Wiese, folyó Baden nagyherczegségben, a Felberg-
ben ered, átszeli a regényes W. völgyet, Lörrach 
m. a Rajnába folyik. 

Wigan (uigan), város Lancaster angol grófságban 
a Douglas m., 50.000 lak. Kőszénbányászat, élénk 
gyáripar. 

Wigand János, iró és tanár, szül. 1856. Varsádon 
(Tolna m.), 1879. tanár az aradi kir. főgymnasium 
ban, 1881 óta a pancsovai áll. főgymnasiumban. 
Nagyobb dolgozata : »Garay János költészete« 
(.Arad, 1880); sok műfordítása jelent meg német és 
angol költőkből. Irt számos kisebb tanulmányt, 
bírálatot, tanügyi czikket a szaklapokban, alkalmi 
költeményeket magy. és ném. nyelven. 1883. meg
alapította s két évig szerkesztette az első magy. 
lapot Pancsován » Végvidék « czimmel. 

Wight (vájt), angol sziget a La Manche csatorna 
ban, ter. 401 km2, 74.000 lak. Dél-Anglia legszebb 
tájainak egyike, igen termékeny, kellemes éghajlattal, 
az angolok kedvelt fürdő- és szórakozó helye. A So-
lent és Spitheacl rév választja el az angol szigettől. 
Főhelye Newport; Osborne királyi székhely. 

Wigtown (uigtn), skót grófság, ter. 1327 km2, 
36.048 lak. Főhelye W. 

Wilberforce (- forsz) Vi lmos , angol emberbarát, 
szül. 1759. aug. 24. Hullban, 1780. az alsóház tagja, 
1789. mozgalma', indított meg az angol rabszolga-
kereskedés megszüntetésére, de csak 1808. jan. 24 
sikerült czélját elérnie; később a rabszolgaság ál
talános eltörlése érdekében működött; f 1833. jul. 

29. Fiai: — 1) W. Róber t , szül 1802. a puseyis-
mus főtámasza, 1854. kath. hitre tért; f 1857. febr. 
4.; — 2) W. Sámue l , szül. 1805., t 1873. jul. 19. 
m'nt winchesteri püspök, termékeny iró. 

Wilbrandt Adolf, német költő. szül. 1837. aug. 
24. Rostockban; 1873. nőül vette Baudius Auguszta 
(szül. 1845. Lipcsében) szinészőt, 1881—87. a bécsi 
udvari színház igazgatója, számos drámát, novellát, 
regényt stb- irt. 

Wilczek (vilcsek) Nep. J á n o s gróf, titkos taná
csos és kamarás, szül. 1838. decz. 7., élénk tevé
kenységet fejtett ki az északsarki expeditiók létre
hozásában; a Payer-Weyprecht féle expeditiót csak
nem teljesen ő szerelte fel; a Spitzbergák szigetéről 
készített fénykép-felvételeket összegyűjtve közzé
tette. 

Wildbad, fürdőhely a württembergi Fekete erdő ke
rületben, égvényes, chlornatriumban gazdag meleg 
gyógyforrások (33 — 37° C.) köszvény és rheuma 
ellen. 

Wildbad-Gastein, 1. Gastein. 
Wildenbruch Ernő , német költő, szül. 1845. febr. 

3. Beirutban Syriában, előbb katona, 1877 óta tiszt
viselő a berlini külügyminisztériumban. Számos köl
teményt, novellát, történeti drámát, műtört. művet 
stb. irt. 

Wildermuth O t t i l i a , német irónő, szül. 1817. 
febr. 22. Neckar melletti Rottenburgban, 1843. W. 
tanár neje Tübingában; f 1877. jul. 12. Elbeszélé
seit egyszerűség és közvetlenség jellemzik. Ifjúsági 
irataitis sokan olvassák. 

Wilhelm Ká ro ly , a »\Vacht am Rhein« német 
nemzeti dal szerzője, szül. 1815. szept. Schmalkalden-
ben, 1S40 —65. a krefeldt dalegylct igazgatója; f 
1873. aug. 26. Schmalkaldenban, hol szobrot állítottak 
emlékének. A »VVacht am Rhein« dallamát 1854. 
jul. 11 énekélték először nyilvánosan Vilmos porosz 
király (a későbbi császár) ezüstlakodalma alkal
mából; az 1870. háborúban lelt nemzeti dallá; szer
zője ekkor arany érmet s évi 3000 márka nyugdi
jat kapott. 

Wilhelmj Ágost , német hegedűművész, szül. 
1845. szept. 21. Usingenben (Nassau), 1865 óta 
állandóan művészi körúton; most Biebrichben él, 
hol a hegedüjáték számára iskolát alapított. 

Wilhelmshaven, város Hannovera porosz tarto
mányban az Északi tenger m., 15 000 lak. A német 
hadi tengerészet egyik főállomása, hadikikötő, 1853. 
alapíttatott. 

Wilhelmshöhe, királyi kastély Kassel közelében, 
a Habichtswaldon gyönyörű parkkal; 1870 szept — 
1871 ápr. a Sedannál német fogságba jutott III. Na
póleon császár itt volt internálva. 

Wilkie Collins, 1. Collins. 
Willaert (lárt) Adr ián , németalföldi zeneszerző, 

a velenczei iskola megalapítója, szül. 1480 körül 
Brüggében, 1521. óta karmester a velenczei Szt-
Márk templomban; t 1562. de;z. 7. Misét, vecser-
nyét stb. szerzett. 

Williamsburg, Brooklyn város része, New-York 
átellenében. t 

Wilson Dánie l , franczia politikus, szül. 1840. 
márcz. 6. Parisban, angol származású, 1869. a tör
vényhozó testület, 1871. a nemzetgyűlés, 1876. a 
képviselőház tagja, 1881. Grévy, az akkori köztársa
sági elnök veje, 1887. azzal vádolták, hogy rendje
leket és kitüntetéseket pénzért szerzett meg bizonyos 
egyéneknek. Az ez ügyben támadt botrány folytán 
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Grévynek le kellett mondania. W.-t az első bíróság 
elitélte, de a felső bíróság felmentette. 

Wil tshi re , angol grófság, ter. 3507 km2, 264.969 1. 
Főhelye Salisbury. 

Wimpfen, város Starkenburg hesseni tartomány
ban a Neckar m., 5000 lak. Sóbányászat. 
Wimpffen Bódog báró, franczia tábornok, szül. 

1811. szept. 13. Laonban, katonai pályára lépve, 
hosszabb ideig Afrikában működött, részt vett a 
krimi és az 1858. olasz hadjáratban, majd ismét 
Afrikában, honnét 1870 ben haza rendelve átvette 
szept. 1. a megsebesült Mac Mahon serege feletti 
főparancsnokságot s szept. 2. aláirta a sedani capi-
tulatió okmányát; f 1884. febr. 25. »Sedan« ez. mü
vet irt. 

Winchester (uincs ), Hánts angol grófság főhelye 
az Itchin m., 18 000 lak. Egykor az angolszászok 
fővárosa; gót székesegyház (1079— 1486. ép.) benne 
királyok sirjai, St. Mary collegium, Angolország leg
régibb iskolája. 

Winckelmann J á n o s J o a c h i m , német műtörté
nész és archaeologus, szül. 1717. decz. 9 Stendal-
ban, előbb theologus, később műlörténelmi tanulmá
nyokat végzett, 1757. Rómába ment, hol 1759. Al-
bani bibornok könyvtárnoka, 1763. a régiségtár 
főőre lett. 1768. jun. 8. Németországból olasz földre 
utaztában Triesztben meggyilkolták. Az ó-kori mű-
történelmi tudomány megalapítója Németországban. 
Főműve: »Az ó kor művészettörténete* (1764.). 

Windau, kikötőváros Kurland orosz kormányzó
ságban a W. folyó torkolata (Keleti tengerbe) m., 
€000 lak. Élénk kereskedelem. 

Windermere, Anglia legszebb tava Lancashire és 
Westmoreland határán, 17'/a km. h.. 1 */s km. széles. 

Windisch K á r o l y , iró, szül. 1725. jan. 28. Po
zsonyban, melynek szolgálatában töltötte élete leg
nagyobb részét, végül mint polgármester. A hazai 
törtenelem köréből számos tanulmányt irt, alapította 
a Pressburger Ztgot ; f 1793. márcz. 30. 

Windisch-Gratz herczegi család, régi stájerországi 
főúri nemzetség, mely 1557. grófságot, 1804. római 
bir. herczegséget kapott; ez 1822. a család összes 
tagjaira kiterjesztetett. W.-Gr. Ádám és G o t t l i e b 
az 1655 : LX1X., s W.-Gr. F e r e n c z J ó z s e f gróf az 
1751: IV. tcz. által magyar indegenatust kaptak. 
1) Alfréd hg, osztrák hadvezér, szül. 1787. május 
11. Brüsszelben; mint főhadnagy vett részt a lipcsei 
csatában, 1826. vezérőrnagy, 1833. altbnagy, 1848 
márcziusban Bécs város parancsnoka, majd prágai 
parancsnok, októberben az összes osztrák haderő
nek (az olaszországi kivételével) fővezére, okt. 31. 
bevonult Bécsbe s elnyomta a fölkelést. V. Ferdinánd 
lemondása után 150.000-nyi sereggel Magyarország 
ellen küldetvén, elfoglalta Pozsonyt, Győrt, 1849. 
jan. 5. Budát és Pestet. A magyarok azonban csak
hamar egymásután arattak győzelmet hadain, mire 
a bécsi udvar ápril 12. visszahívta. Csehországi 
birtokaira vonult; 1859. Mair.z kormányzója lett. 
f 1862. márcz. 21. — 2) Alfréd hg, altbnagy, az 
előbbi fia, szül. 1819. márcz. 28. A porosz háborúban 
mint dandárparancsnok vett részt sKöniggrátznél ki
tűnt vitézségével. Mint magyar indigena, 1867. részt 
vett a koronázásban. 1868. altábornagy és soproni 
hadosztályparancsnok, 1869. pozsonyi hadparancs
nok, f 1876. ápril 28. — 3) L a j o s herczeg, az előbbi 
fia, a főrendiház tagja, szül. 1830. máj. 13. Bécsben; 
1848. mint hadnagy részt vett a magyarok elleni har-
ezokban s az 1866 ki háborúban, 1870. nőül vette 

Dessewffy Valéria grófnőt, 1871. dandárnok, 1882. 
hadtestparancsnok Krakóban, azután Lembergben; 
most lovassági tábornok s aranygyapjas vitéz. 

Windmark, a szlovének (vin-dusok v. vendek) által 
lakott terület d.-k.-i Krajnában. 

Windscheid B e r n á t J ó z s e f H u b e r t , német jo
gász, szül. 1817. jun. 26. Düsseldorfban, 1847. ta
nár Baselben, 1852. Greifswaldban, 1857. München
ben. 1871. Heidelbergában, 1874. Lipcsében; f 1892. 
okt. 25. Főműve: »A pandekta jog tankönyve*. 

Windsor (uinzör), város Berks angol grófságban, 
London környékén, a Themse m., 13.000 lak. Vár
kastély, mely az angol királyi udvarnak régi szék
helye, 720 ha. park, szép sétányokkal és mestersé
ges tóval. 

Windthorst La jos , német politikus, szül. 1812. 
jan 17. Kaldenhofban, ügyvéd, később biró, 1851 — 
1853. és 1862 — 65. igazságügy miniszter Hannove-
rában, végül főügyész, ismételve képviselő, 1867 
óta a bírod, gyűlés és a porosz képviselőház tagja 
s ott a centrum párt vezére; f 1891. 

Winkelmann, 1) Ede, német történész, sz. 1838. 
jun. 25. Dorpatban; 1879 óta heidelbergai tanár: 
a középkori német történelem köréből több kútfőt 
adott ki s munkát irt. — 2) H e r m á n n , német énekes, 
szül. 1849. márcz. 8. Braunschweigban, Parisban és 
Hannoverában tanult, 1875. lépett a színpadra Mühl-
hausenben. 1878. a hamburgi városi színház, 1883 
óta a bécsi udvari opera tagja. Főleg a wagneri 
operák és zenedrámák hős-szerepeiben válik ki. 

Winkelried A r n o l d S t r u t h , svájezi nemzeti hős, 
a monda szerint 1386. jul. 9. önfeláldozó bátorsága 
által győzelemre segítette Sempachná! a svájeziakat 
osztrák Lipót hadai ellen. 1865. szept. 3. óta emlék
szobra Stansban. 

Winkler, l)Emil,német mérnök,szül. 1835.ápr. 18. 
Falkenbergben, 1868. a vasút- és hidépitéstan tanára 
Bécsben, 1877. Berlinben; f 1838. aug. 27. Számos 
szakművet irt. — 2) Ke lemen S á n d o r , német ve
gyész, szül. 1838. decz. 26. Freibergben, 1873 óta 
u. o. a vegytan tanára, uj módszert talált ki a kén-
savanhydrid előállitására és felfedezte a germaniu-
mot. Szakműveket irt. 

Winkler-codex, legrégibb codexeink egyike, ira-
tási éve 1506. Winkler Mihály pécsi kanonok aján
dékából 1801 óta az egyetemi könyvtár tulajdona. 
Legendákat, passiót (ugyanaz mint a Nádor-codex-
ben), imákat és tanításokat foglal magában. Kiadta 
Volf György, Nyelvemléktár, II. köt. 
Winnenden, város Württemberg királyságban 

4000 lak. Winnenthal egykori várkastélyban orszá
gos főtébolyda. 

Winnipeg, 1) tó, Brit Észak-Amerikában, ter. 25.197 
km=, lefolyása a Nelson a Hudson öbölbe, mellék
folyói a Red River, W., Saskatchevan. — 2) Manitoba 
(Dominion of Canada) angol északamerikai tarto
mány fővárosa, az Assimboine és Red-River folyók 
m., 25.642 lak.; vasúti csomópont, élénk gabona
kereskedelem; szemközt vele St-Boniface , katholi-
kus székesegyházzal. 

Winterberg.a Szász-Svajcz emelkedései, a nagyob
bik 556 m., a kisebbik 494 m. 

Winterhal ter F e r e n c z X a v é r , német festő, szül. 
1805. ápr. 20. Menzenschwandban (Schwarzwald), 
Karlsruheben és Münchenben tanult, 1834. Paris
ban, 1871 óta Karlsruheben működött; f 1873. 
jul. S.Majna-Frankfurtban. Főleg mint arczképfestő 
vált ki. 
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Wirballen, városSuvalki orosz-lengye] kormányzó
ságban, 3866 lak., élénk vonatforgalmi és kereske
delmi hely. 

Wir körmén warten, 1. várhatunk. 
Wirth Miksa , német nemzetgazda, szül. 1822. 

jan. 27. Boroszlóban, 1865—73. a berni statisztikai 
hivatal igazgatója, 1874 óta Bécsben él. Számos 
nemzetgazdasági művet irt, köztük egyet hazánk 
közgazdasági viszonyairól. 

Wisby, Gotland svéd sziget főhelye, 7000 lak. Ki
kötő, a középkorban mint Hansa-város nagy szere-
;pet játszott s Német-, Oroszország és Dánia közt 
közvetité a kereskedelmet. 

Wisconsin (-konszn), észak-amerikai (Egy.-ÁU.) 
• állam, ter. 145.140 kms, 1,694.795 lak. Hullámos 
dombvidék a Felső' és Michigan-tó mentén, folyói a 
St. Croix, és a W. (a Mississippibe). Igen termékeny, 
állattenyésztés, bányászat (vas, ólom), élénk ipar és 
kereskedelem. Főhelye Madison. 

Wiseman (uajzmen) Mik lós , westminsteri kath. 
érsek, szül. 1802. aug. 2. Sevillában ir szülőktől, az 
-angol kath. egyház újjászervezésén fáradozott s 
ide vonatkozó javaslatát 1847, személyesen adta át 
IX. Piusnak; 1850. bibornok, westminsteri érsek és 
kath. primás Angolországban; f 1865. febr. 15. 
Művei közül »Fabiola« czimű egyházi tárgyú regénye 
magyarul is megjelent. 

Wismar, város Meklenburg-Schwerin nagyherczeg-
ségben, a Keleti tenger m. 16.000 lak. Kikötő, élénk 
ipar és kereskedelem. Azelőtt Hansa-város. 

Wissmann H e r m á n n , német afrikai utazó, szül. 
1853. szept. 4. Odera-Frankfurtban, előbb porosz 
tiszt, 1880—82. Dél-Afrikát Loandától az Indiai 
oczeánig járta be, 1883, a belga király megbízásá
ból expeditióval Malangetól a Lulua-folyóig, azlán 
a Kassai mentén a Kongó torkolatáig haladt s ez 
utóbbit követve 1885. Leopoldvillebe ért. 1886. 
nov. — 1887. aug. a Tanganjika-tó és Mosambique 
felé fordult. Ezután német szolgálatba lépett; 1887. 
mint birodalmi biztos a Német Keletafrikában kitört 
lázadást elfojtotta, a benszülöttek vezérét, Busirit 
elfogta s kivégeztette. Ekkor nemességet s őrnagyi 
rangot nyert. 1892. uj expeditiót vezetett a Njassza 
és Tanganjika vidékére. Utazásairól több mun
kát irt. 

Witt J á n o s , németalföldi államférfiú, szül. 1625. 
Dordrechtben, az oraniai ház ellensége, a republiká
nus városi arisztokráczia vezére, 1653—72. a köz
társaság elnöke, mikor XIV. Lajos 1672. a köztársa
ságot megtámadta, az oraniai párt megbuktatta és a 
felbujtott csőcselék, fivérével, Kornéllal együtt 1672. 
aug. 20. meggyilkolta. 

Witte S. J., orosz pénzügyminister, sz. 1849, 
Tilliszben. Családja Hollandiából származott Orosz
országba; 1885. az orosz délkeleti vasúti társaság 
igazgatója, azután Wischnegradski pénzügyminis
ter helyettese, 1892. szept. óta utódja. 

Wittekind ( W i d u k i n d ) , a szászok hadvezére a 
Nagy Károly elleni háborúkban, több izben megverte 
a frank hadsereget, de 785. meghódolt a császárnak 
és megkeresztelkedett. A monda szerint később 
szász herczegi rangot nyert és 807. a Gerold, szász 
herczeg, elleni hadjáratban elesett. 

Wittelsbach, német fejedelmi család, a XII. szdban 
nyert jelentőséget, mikor W. O t t ó bajor herczegi 
rangra emeltetett, melyhez 1215. a pfalzi grófság is 
társult; 1294. pfalzi és bajor ágra oszlott. Utóbbi 
J623. fejedelmi méltóságot nyert és 1777. halt ki; 

az előbbi 1356. nyert fejedelmi méltóságot, több ágra 
oszlott, közülök egy (Zweibrücken) 1654—1718. a 
svéd trónon "ült; több ág az idők folyamán kihal
ván, 1799. minden birtokuk a W. házban egye
sült; ez ma is uralkodik Bajorországban. Az ősi 
vár Aichachnál (Felső Bajorország) feküdt és 1209. 
teljesen elpusztult. Helyét obeliszk jelöli. 

Witten, gyárváros Arnsberg porosz kormány
kerületben a Ruhr m., 26.000 lak. Nagy kőszén
bányák, öntött aczélgyártás és vasgyárak. 

Wittenberga, város Merseburg porosz kormány
kerületben, az Élbe m. 14.000 lak. 1502. alapított 
egyeteme a XVI. század elején Németországban a 
leghíresebb volt. Luther és Melanchton itt működ
tek; szobruk a főtéren. Innen indult ki a reformatio. 
Az egyetemi templom, melynek ajtajára 95 thesisét 
Luther 1517. okt. 31. kiszegezte, újjáépíttetett 
s 1892. okt. 31. II. Vilmos császár s számos német 
fejedelem s a prot. egyházak képviselői jelenlétében 
beszenteltetett. Az egykori augustinus-zárdában 
teljesen épen megvan Luther czellája; megvan továbbá 
Melanchton és Cranach Lukács lakóháza. Luther
ház és csarnok Lutherre vonatkozó emléktárgyakkal. 

Wittenbergé, város Potsdam porosz kormány
kerületben, 12.587 lak., az Élbe m., vasúti csomó
pont, ipar, hajóforgalom. 

Wittgenstein La jos Adolf Pé ter , Sayn-W.-Lud-
wigsburg herczege, orosz tábornagy, szül. 1769. 
jan. 6., orosz katonai szolgálatba lépett, 1805. Aus-
terlitznél, 1812. Oudinot és Saint-Cyr ellen harczolt, 
1813. a szövetségesek seregének főparancsnoka, 
1828. tábornagy, a Pruth melletti orosz sereg fő
parancsnoka, megszállta a dunai fejedelemségeket, 
siker nélkül ostromolta Sumlát, később a porosz 
urakháza tagja; a porosz királytól herczegi rangot 
nyert; f 1843. jun. 11. Lembergben. 

Wittich Adolf, porosz tábornok, szül. 1836. aug. 
28. Schönlankeben, 1855. lépett a hadseregbe, részt-
vett az 1870—71. háborúban, több izben tanár a 
hadi iskolán, 1888. szept. 19. tábornok. 

Wittmann, 1) F e r e n c z , a budapesti kir. József
műegyetemen a technikai physika tanára, szül. 1860. 
jan. 16. Hódmező-Vásárhelyt. Főiskolai tanulmányait 
a budapesti műegyetemen és tudományegyete
men végezte; 1878. a műegyetem kísérleti physikai, 
1880. a technikai physikai tanszék tanársegéde. Az 
utóbb emiitett és adjunctusi minőségben tíz évig 
dr. Stoczek József tanár oldalán működött; 1890. 
óta a műegyetemen a technikai physikát adja elő, 
a középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja és 
jegyzője Tanulmányai a hő és elektromosság tech
nikai alkalmazásaira vonatkoznak, melyek köréből 
több dolgozata jelent meg; — 2)Hugó, német iró, 
szül. 1839. Ulmban, hosszabb ideig Parisban élt, 
azlán hírlapíró Bécsben. Vígjátékon és operaszöve
geken kívül számos tárczakötete és elbeszélése jelent 
meg. — 3) J á n o s , orsz. képv., szül. 1856. Eleken 
(Arad m) . Tanulmányainak befejeztével kereskedelmi 
pályára lépett, 1887 óta orsz. képviselő. 

Wittstock, város Potsdam porosz kormány kerület
ben 7000 lak. 1636 okt. 4. a svédek győzelme a 
szászokon és a császári hadakon. 

Wlassics Gyula, a bpesti egyetemen a büntető jog 
tanára, szül. 1852. márcz. 17. Zalaegerszegen;jog- és 
államtud. tudor, ügyvéd. Állami szolgálatba lépvén 
1875. n.-kanizsai tszki joggyakornok, 1S76. pesti 
táblai tiszt, segédfogalmazó, 1877. igazságügymin. 
segédfogalmazó, 1882. komáromi, majd bp.alügyész. 
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"1884. igazságügymin. titkár, 1886. bpesti főügyészi 
íielyettes, 1890. okt. 15. a bpesti egyetemen a bün
tetőjog tanára. Mint ügyész leginkább töri'ényelő-
készítéssel foglalkozott az igazságügyminiszterium-
ban. Szerkesztőtársa volt a Fabinyi-féle bűnvádi el
járási javaslatnak; később ő szerkesztette a birói 
szervezeti javaslatot. Külföldön többször tett tanul
mányutat. Korán kezdett irodalommal foglalkozni s 
eleinte történelmi dolgozatokat irt. Önálló művei : 
A hatásköri összeütközés ügye; A pénzbüntetés jogi 
természete; A kísérlet és bevégzett bűncselekmény, 
A tettességés részesség tana (2 kt., akadémiai Sztrokay-
dijat nyert); A bűnvádi eljárás alapelvei; A bűnvádi 
eljárási javaslatról. Ezek nagy része bő kivonatban 
németül és francziául, az egyik olaszul is megjelent 
A List-féle nemzetközi büntetőjogi vállalatban ő irta 
a magyar büntetőjogra vonatkozó részt. A m. tud. 
Akadémiának 1886. lev., 1892. rendes tagja; 1892. 
•orsz. képviselő. 

Wodianer, 1) A l b e r t id., báró, a főrendiház tagja, 
szül. 1818. aug. 13. Szegeden, Bécsben a műegye
temet végezve, hosszabb ideig külföldi tanulmány
úton, 1867. királyi biztos a magyar északi vasútnál, 
ennek államosításáig; — 2) A l b e r t ifj., báró, a 
főrendiház tagja, szül. 1834. márczius 1. Buda
pesten. Bécsben végezte a jogot, több ízben orsz. 
-képviselő. 

Woditska I s t v á n , elektrotechnikai szakíró, szül. 
1862. jun. 5. Akna-Szlatinán, Máramaros megyében; 
okleveles fémkohász, 1883. tanársegéd a selmeczi 
akadémián, 1887 óta a nagybányai k. vegyelemző 
intézet tisztviselője. Szakczikkeket s Elektrotechnika 
czimmel (1892.) nagy munkát irt. Az Athenaeum 
Kézi Lexikona szakmunkatársa. 

Woeste (-eszte) K á r o l y F r i g y e s Á g o s t de, 
belga államférfiú, szül. 1837. Jogot végzett, ügyvéd, 
1874, képviselő, 1884. igazságügyi miniszter, később 
lemondott, azóta képviselő. Lapot szerkeszt s több 
művet irt. 

Wohl, 1) J a n k a , irónő, szül. 1846. Bpesten, 1861. 
már verskötete jelent meg, melyet Jókai Mór adott 
ki, s mely Arany Jánosnak volt ajánlva, 1872. nővé
rével, Stefanieval megalapította >A nők munkaköre* 
czimü közlönyt, mely később a »Magyar Bazár«-ral 
egybe olvadt, s a »A Magyar Bazár mint a nők 
munkaköre«czimen, ma is szerkesztésében jelen meg. 
Négy nyelven foglalkozik irodalommal. 0 volt az 
első nő, ki a m. tud. Akadémia számára fordításokat 
végzett (Sysmonds »A Renaissance Olaszországban* 
és Sainte-Beuve műveiből egy köt.) 1887. franczia 
műve jelent meg Parisban: " F r a n c o i s L i sz t , 
Souvenirs d'une Compatriote« czimen, mely Lon
donban angolul, Jenában németül is megjelent. 1890. 
kiadta Wohl Stephanie »Hátrahagyott iratait« és 
jelenleg egy nagyobb franczia művön dolgozik. — 
2) S t e fan ie , irónő, szül. 1848. Budapesten, ko
rán kezdett irodalommal és költészettel foglalkozni; 
első műve Regék könyve, melyet számos beszély és 
tárczagyüjteménye (Aranyfüst, Egy szerelem élet
rajza, Beszélyek és tárczák, Éva, Élők és halhatat
lanok stb). követett. Műveit maga fordította német, 
angol, franczia nyelvre. Szerkesztője volt a Magyar 
Bazárnak, f 1889. okt. 14. 
Wöhler F r i g y e s , német vegyész, sz. 1800. jul. 31. 

Eschersheimban, Majna-Frankfurt mellett, 1827—31. 
a vegytan tanára a berlini ipariskolán, 1836 óta 
Göttingában; f u. o. 1882. szept. 25. Felfedezte az 
alumíniumot, Liebiggel együtt korszakos munkál

kodást fejtett ki a szerves vegytan körében, vegy
tant irt, szakfolyóiratot szerkesztett. 

Wolafka X á n d o r József, debreczeni plébános, 
szül. 1852. okt. 2. Temesvárt; kath. egyházi pályára 
lépett, a 1875. pappá szenteltetett a csanádi egy
házmegyében, 1876. hittudományi tanár, 1882. a 
bpesti központi papnövelde tanulmányi igazgatója, 
1889 — 92 szept. vallásügyi min. osztálytanácsos és 
váradi kanonok, azóta debreczeni plébános. 

Wolf, 1) Ádám, osztrák történész, szül. 1822. jul. 
12. Egerben, 1865. tanár Gráczban; f 1883. okt. 25. 
Számos, az osztrákok történetére vonatkozó művet 
irt; — 2) F r i g y e s Á g o s t , német régész ésnyelvész, 
szül. 1759. febr. 15. Hainrodeban, 1783. tanár Hallé
ban, 1807. a berlini Akadémia tagja; f 1824. aug. 8. 
Számos önálló művet irt, lefordította németre az 
ó-kori remekírókat, főleg Hornért. Főműve: »Prole-
gomena ad Homerum«, melyben azt vitatja, hogy 
az Ilias és Odyssea mai alakjában nem egy költő, 
hanem több rhapsod műve; — 3) Gyu la , német 
nemzetgazda, szül. 1862. Brünnben, a zürichi egye
temen a nemzetgazdaság tanára. A szeszadóról szóló 
műve magyarul is megjelent (1884.), további fontos 
műve: Socialismus und Capitalistische Gesellschafts-
ordnung (1892.); — 4) K e r e s z t é l y báró, német 
bölcsész és mathematikus, szül. 1679. jan. 24. Bo
roszlóban, 1707. a mennyiség- és természettan ta
nára Halléban, ellenfelei, a pietisták kiüldözték az 
országból; 1740. Xagy Frigyes trónralépte után 
visszahivatott, előkelő méltóságokat viselt s bárói 
rangot nyert; f 1754. ápr. 9. Szigorú mathematikai 
módszerével rendszert vitt be a Leibnitz-féle bölcsé-
szetbe; támadta a pietismust. Számos művet irt 
latin és német nyelven; — 5) Vilmos, iró és ügy
véd, szül. 1853. Török-Kanizsán, Torontál m., a 
gymnasiumot Szegeden, a jogot Bpesten végezte; 
már jogász korában sokat irt a napi lapokba, főleg 
a Pesti és Budapesti Hírlap belmunkatársa volt s 
»Don Diego« álnév alatt irt humoros karczolatokat. 
Később jogi szakmunkákat irt s 1884 óta az 'Ügy
védek Lapja« szerkesztője. 

Wolfenbüttel, város Braunschweigban az Okerm., 
15.000 lak. Xagy könyvtár és gazdag kéziratgyűj
temény. 

Wolff, 1) A lbe r t , franczia iró, szül. 1835. decz. 
31. Kölnben, fiatalon Parisba került, 1871. oda ho
nosíttatta magát. A »Figaro« stb. franczia lap mun
katársa, drámát s egyéb művet is irt; f 1891. decz. 
22.; - 2) Béla, 1. Kelemen Béla; — 3) G á s p á r 
F r i g y e s , német anatómus és physiologus, szül. 
1733. Berlinben, 1766. a pétervári Akadémia tagja; 
t u. o. 1794. Az ujabb fejlődéstan egyik megalapí
tója, ennek köréből irt latin nyelven jeles műveket; — 
4) G y u l a , német költő, szül. 1834. szept. 16. Qued-
linburgban, Berlinben él. Számos nagyon népszerű 
elbeszélő költeményt (»Tannháuser« (1880.) első kö
tete ifj. Neumann Sándor fordításában magyarul is 
megjelent), elbeszélést, regényt, vígjátékot, színmű
vet irt s lyrai költeményt; — 5) H e n r y D r u m m o n d 
sir , angol diplomata, szül. 1830. okt. 12.; 1852 óta 
diplomatiai pályán, v. parlamenti képv., főleg keleti, 
egyiptomi ügvekkel foglalkozott, 1888. teheráni kö
vet; — 6) K e r e s z t é l y , 1. Wolf. 

Wolfram, fémelem, előfordul mint w.-it, w.-okker 
scheelit (tungkő), w.-ólomércz stb.; aczélszürke, 
nagyon kemény, nehezen olvadó. F. s. 19,13; p. s. 
183,5, a levegőn nem változik meg. A w.-sav 
(scheelesav) anhydridje, W0 3 , sárga, vízben és sa-
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vakban oldhatatlan, natronsója légálló, vízben ol
dódik, szövetek tűzmentessé tételére szolgál; másik 
natronsója (w -savas w.-oxydnatron) aranysárga, 
fémfényü, jegeczes, s á f r ány b r o n z (w. b ronz ) 
gyanánt, a megfelelő ibolyaszínű káliumvegyület 
mint m a g e n t a b r o n z szerepel, ennek keverékekék 
w.-oxyddal ( á s v á n y k é k , w. kék, kék k á r m i n ) 
a w. i b o l y a ; a w.-ot és vassal s aczélial készült 
öntvényeit nagyban az aczélgyártás czéljaira állit 
ják elő. W. tartalmú aczél (Mushel-féle különleges 
aczél) metszőszerszámok, finom óramüalkatrészek 
és távirászati delejek készítésére szolgál. Felfedezte 
1781-ben Scheele. 
Wolframit, wolfram mint ásvány. 
Wolframkék, 1. wolfram. 
Wolframólomércz (scheele-ólomércz; stolzit), ás

vány, szürke, barna, veres, wolframsavas ólomoxyd ; 
Coquimbo, Massachusets. 

Wolframsav, 1 wolfram. 
Wolfram von Eschenbach, középfelnémet költő, 

lovagi, de szegény családból; f 1225. Művei: "Pár
éival*, »Titurel« (töredék) és »Willehalm« ez. epo
szok és dalok. 

Wolkenstein-Trostburg An ta l K á r o l y S imon 
gróf, osztrák-magyar diplomata, szül. 1832. aug. 2., 
1870 óta diplomatiai szolgálatban, 1880 —82. közös 
külügymin. osztályfőnök, azóta pétervári nagykövet. 

Wollin, porosz sziget a Keleti tengerben, a száraz
földdel 3 híd köti össze. 138 km2, 14.C00 lak. Fő
helye W. 

Wolowski La jos , franczia nemzetgazda, szül. 
1810. aug. 31. Varsóban, az 1831. lengyel felkelés 
leveretése után Francziaországba menekült; 1848. 
a constituante, 1871. a nemzetgyűlés tagja, 1875. 
senator;f 1876. aug. 15. Gisorsban. Számos bank-
és pénzügyi művet irt. 
Wolseley (uólzli) G a r n e t J ó z s e f lord, angol tá

bornok, szül. 1833 , 1870. mint ezredes leverte a 
benszülöttek lázadását Canadában, 1873. az asantik 
elleni hadjára'.ot vezette, 1875. Natal kormányzója, 
1878.Cyprusé, 1879. főparancsnok a zulu háborúban 
és 1882. Egyiptomban, hol a felkelők Arabi pasa 
alatti seregét szept. 13. Tel el Kebirnél meg
semmisítette. Ezért a viscount rangot nyerte. Azután 
a hadsereg főadjutánsa, 1890. az Írországban állo
másozó sereg főparancsnoka. Katonai szakműveket 
irt. 

Wolsey (uólzi) T a m á s , bibornok és angol minisz
ter szül. 1471. Ipswichben, 1514. York érseke, VIII. 
Henrik alatt 1515. bibornok és lord kanczellár, kor
látlan uralkodói hatalmat gyakorolt; de 1529. VIII. 
Henrik és neje, aragoniai Katalin házasságának fel
bontása kérdésében elvesztette Henrik király bizal
mát, mire le kellett mondania, javait elkobozták, őt 
magát örökös fogságra Ítélték, de a királytól kegyel
met nyert; \ 1530. nov. 22. 

Wolter S a r o l t a , O'Sullivan grófné, német szí
nésznő, szül. 1834. márcz, 1. Kölnben, 1859—61. 
Berlinben, 1862 óta a bécsi burgszinház tagja 
Hősnői szerepekben és franczia társadalmi drámák
ban válik ki. Nálunk is vendégszerepelt. 

Woltmann-féle szárny, hydrometrikus szárny 
(1. e.). 

Wolverhampton (hámtn), gyárváros Stafford angol 
grófságban, 83,000 lak. Élénk vasipar. 

Wolzogen J á n o s , a wagneri műirány egyik leg
kiválóbb képviselője, szül. 1848. nov. 13. Potsdam
ban, számos zeneelméleti s művészeti munkát irt. 

Wood (ud) Henr ik E v e l y n e sir , angol tábor
nokszül. 1838. Londonban. 1852. a tengerészetbe 
lépett, részt vett a krimi háborúban, mire a száraz
földi sereghez lépett át, 1879. a zuluk elleni sereg 
egyik parancsnoka, 1882. részt vett az egyiptomi had
járatban, 1882 — 85. az egyiptomi megszálló sereg 
főnöke, azután otthon működött. 

Woolner (ul-) T a m á s , szobrász, a Royal Academv 
tagja, sz. 1826. decz. 17. Suff jlkban; f l"892. okt. 14. 
Macaulay, Carlyle, Darwin, Gladstone, Tennyson 
stb. szobrai az ő müvei. Említésre méltók még 
»Puck«, »Titania«, »Achilles és Pallas« csoportjai. 

Woolwich (ulics), London külvárosa a Themse 
m. 42,000 lak. Katonai akadémia, nagyszerű tenge
részeti arzenál. 

Worcester (úszter), 1) angol grófság, ter. 1912 
km2, 413,755 lak. Főhelye W. a Severn m. 35,000 
lak. Hires porczellángyártás, gót templomában 
János király sirja. 1651. szept. 3. Cromwell győzelme 
II. Károly fölött; — 2) város Massachusetts észak
amerikai (Egy.-Ali.) államban, 60.000 lak. Vas , gya
pot- és gyapjuipar. 

Wordsworth (uórdszvort) V i lmos , angol költő, 
szül. 1770. ápr. 8. Cockermouthban, 1843. óta poéta 
laureatus; f 1850. ápr. 23. jószágán Rydal Mounton. 
Coleridgevel az u. n. tói iskola feje. 

Wörishofen, helység Bajorországban; itt van 
Kneipp Sebestyén (1. e.) vizgyógyintézete. 

World ' s Columbián Exhibition (uörlds-kolum-
bien ekszhibisn), a Chicagóban 1893. májusban 
megnyíló világtárlat hivatalos neve. 

World ' s fair (ang., uörldsfér), sokadalom, a világ 
vásárja, világtárlat. 

Wörli tz, város Anhalt herczegségben az Élbe m. 
2000 lak. Herczegi kastély hires parkkal (w.-i tó). 

Wörmann Adolf, szül. 1847. decz. 10. Hamburg
ban, 1880. a W. K. kereskedőház főnöke, 1884. a 
Jantzen és Thormálen házzal megszerezte a német 
birodalom számára a Kamerun folyó torkolatánál 
levő területet, Bimbiat s még néhány helyet a B.afra-
öbölnél. 1884— 90. a birod. gyűlési képviselő. 

Worms , város Hessen német nagyherczegsében a 
Rajna m., 25.000 lak. Élénk ipar és kereskedelem; 
román stilü székesegyház (a IX. században alap.), 
ősrégi zsidó község régi temetővel. A római Bor-
b e t o m a g u s , később a burgundi királyság fővárosa. 

W o r m s H e n r i k báró. angol politikus, szül. 1840., 
előbb ügyvéd, 1885—86., 1886—88. kereskedelem
ügyi, 1888 — 92. gyarmatügyi államtitkár. Több 
munkát irt, egyet Ausztria-Magyarországról. 

Wormsi hágó (Bormio), 2512 m. magas hegymé
lyedés az Ortler és a Bernina csoport (Piz Umbrail) 
közt, ut a stilfsi hágótól a Münster völgyben fekvő 
Santa Maria-ba. 

Wör th , helység Alsó-Elzászban a Sauer m„ 1870. 
aug. 6. a porosz trónörökös győzelme Mac Mahon 
franczia hadain. 

Wörth i tó, regényes fekvésű tó Karinthiában, Kla
genfurt közelében, ter. 23 km2, mélysége néhol 85 
méter. Kis gőzösök közlekednek rajta. Főbb pontjai 
Pörtschach és Veldes nyaralóhelyek. 

Wosinszky Mór, apari plébános és régész, ízül. 
1854. Tolnán, pappá szenteltetett 1877.; 1880. plé
bános Lengyelen, 1885. Zárodon, 1887. Aparon. Ré
gészeti tanulmányokat téve bejária Európa é.-i és d.-i 
országait, Egyiptomot, Kis-Azsiát. Itthon nagy ása
tásokat eszközölt s majdnem 10 évi munkában fel
tárta a lengyeli őskori temetőt, melyről nagy mun-
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kát irt magyar és német nyelven (3 kt). Más tanul
mányai nagyobb részt szintén megjelentek németül 
és francziául. A lengyeli ásatások közben nyert lele
tek gr. Apponyi Sándor ottani kastélyának múzeu
mában vannak összegyűjtve. Irt uti rajzokat is, me
lyek közül » Keleti utam emlékei* két kiadást ért. 

Wouwerman (vauv-) F ü l ö p , németalföldi festő, 
szül. 1619. Haarlemben, f 1668. máj. 19. Kiválik a 
táj- és genrekép-festészet terén, de jelesek csata- és 
állatképei is. 

Wrangel, 1) F r i g y e s H e n r i k E r n ő gróf, porosz 
tábornagy, szül. 1784. ápr. 13. Stettinben. 1796. 
katonai pályára lépve több hadjáratban vett részt, 
mint lovassági tábornok 1849-ben a 3-ik hadtest fő
parancsnoka, 1864. a dán háborúban a porosz-osztr. 
csapatok fővezére a düppeli sánczok elfoglalásáig; 
grófi rangot nyert, részt vett az 1866. háborúban; 
t 1877. nov. 1. Berlinben. — 2) K á r o l y G u s z t á v 
gróf, svéd tábornagy, szül. 1613. decz. 13. Skoklos-
terben, 1636 óta részt vett a svéd hadjáratokban 
Németországban, 1646. Torstenson visszalépte után 
főparancsnok, 1648. máj. 17. megverte a németeket 
és a bajorokat; X. Károly Gusztáv alatt 1655 óta 
Lengyelországban és Dániában harczolt, 1658. a 
svéd hajóhadat, 1674—75. a svéd hadsereget vezé
nyelte; f 1676. jun. 24. Rügen szigetén. 

Wullenweber J ü r g e n , hansa-városi államférfiú, 
szül. 1492. Lübeckben, kereskedő,- majd polgármes
ter, mint ilyen Lübeck és a hansa-városok befolyását 
a skandináviai félszigeten érvényesíteni, Lübeck te
rületét Holsteinig terjeszteni törekedett, az e miatt ke
letkezett háború balul ütvén ki, 1535. elmozdították; 
Kristóf brémai érsek elfogatta; 1537. szept. Wolfen-
büttelben kivégezték. 

Wüllerstorf-Urbair B e r n á t gróf, tengerész, szül. 
1816. jan. 29. Triestben, 1833. lépett osztrák ten
gerészeti szolgálatba, 1849. korvett-kapitány, 1857. 
a Novara-expeditió vezetője, 1863. a kikötő parancs
noka Velenczében, 1865—67. kereskedelmi min., 
1867. al-tengernagy és az urakháza tagja; f 1883. 
Wundt V i lmos , német physiologus, szül. 1832. 

aug. 16. Neckarauban, 1864. tanár Heidelbergá-
ban, 1874. Zürichben, 1875 óta Lipcsében. Számos 
élettani és bölcsészeti müvet irt. 
Wuox, folyó Finnországban, a Saima tóban ered, 

a hires Imatra vízesést alkotva 2 ágban a Ladoga 
tóba folyik. 

Wupper (Wipper), folyó Németországban, az Ebbe 
hegységben ered, Köln és Düsseldorf közt a Rajnába 
folyik. Völgye a német gyáripar főhelye. 

Wurmser D a g o b e r t Z s i g m o n d gróf, osztrák 
tábornagy, szül. 1724. Elzászban, részt vett a 7 éves 
háborúban, 1787. lovassági lábornok, 1793. okt. 13. 
a francziák ellen Németországban, 1796. Olasz
országban és Tirolban harczolt, Bonaparte több 
ízben (aug. 5. Castiglionenál, szept. 4. Roveredonál, 
szept. 8. Bassanonál) megverte, Mantua várába vo
nult, hol 1797. febr. 2. meg kellett magát adnia; 
f 1797. aug. 22. Bécsben. 

Würm tó, 1. starnbergi tó. 
Württemberg, német királyság, a német birodalom 

szövetséges állama, Baden nagyherczegség, Bajor
ország és a Boden-tó közt, ter. 19.503 km2, 2,035.443 
lak. Jobbára hegyes és dombos. Délny.-ról é.-k.-re 
húzódik a Rauhe-Alp, a Fekete erdő ny.-on és az 
Algaui Alpesek délen csak kis területen érintik; 
a déli fensíkot helyenként lápok váltják fel. Folyói 

a Duna az Illerrel, a hajózható Neckar, Tauber, Jaxt, 
Kocher, Enz, délen a Boden tó húzódik. Éghajlata 
mérsékelt és kellemes, a Jura és Fekete erdő vidékét 
kivéve. A közművelődés fejlett, igen sok nép-, közép-, 
ipar-, kereskedelmi, bányászati, szövészeti iskola, 
egyetem (Tübinga), műegyetem (Stuttgart), gazda
sági és erdészeti (Hohenheim) akadémia, állatorvosi 
és katonai intézet, zeneakadémia, műegyetem, siket
némák és árvák intézete. A lak. allemannok, svábok 
és frankok, kik tulnyomólag evangélikusok. A korona 
elsőszülötti fiágon, a fiág kihaltával a női ágon is 
öröklődik, jelenlegi király Vilmos. Az országgyűlés 
2 kamarából áll. Feloszlik Neckar. Fekete erdő, Jagst 
és Duna kerületekre; fővárosa Stuttgart. I. Vilmos 
Károly 1805. Napóleonhoz csatlakozott, a pozsonyi 
békében országa tetemes bővülést nyert s 1806. jan. 
1. felvette a királyi czimet. Fia, I. Károly 1866. 
Ausztria pártjára állott, de 1870. a franczia háború
ban a poroszokkal egyesülten küzdött és belépett 
a német birodalomba. 

G a z d a s á g i é le t . A terület 45°/0a szántóföld, 
l'2°/o szőlő, 14'7°/o rét, 5°/o mező és 31<>/o erdő. 
A mezőgazdaság virágzik; termelnek különféle ga
bonanemeket, hüvelyes veteményt, dohányt, komlót, 
czikóriagyökeret stb. Jelentékeny állattenyésztés 
(szárnyas, méh és csigatenyésztés), bortermelés. 
Bányásznak vasat és sót. Az i p a r terén fontos a 
vasipar, gépipar, kasza-, bádog- és késgyártás; fej
lett a len- és gyapotipar, a gyapjú-, fa-, dohány-, 
ezukor-, óra-, kőedény-, sör-, pálinka-, pezsgőipar. 
Igen magas fokon áll a szövetfestő ipar. A k e r e s k e 
de lem főleg belföldi, tekintélyes a fa-, óra- és könyv
kereskedés forgalma. A vasutak (mintegy 1600 km.) 
túlnyomóan az állam tulajdonában vannak. A táviró-
huzalok hossza több mint 3000 km. 

Wurtz K á r o l y Adolf, franczia vegyész, szül. 
1817. nov. 26. Strassburgban, 1851. tanár Parisban, 
1866 — 76. az orvosi egyetem dékánja; f 1884. máj. 
12. A szerves vegytan körül szerzett kiváló érdemet. 
Számos szakművet irt. 

Wurzbach K o n s t a n t i n, tannenbergi lovag, német 
iró, szül. 1818. ápr. 11. Laibachban, 1874-ig minisz
teri titkár az államminiszteriumban, Bécsben. Költe
ményeket stb. irt, továbbá szótári műveket, köztük 
roppant nagy életrajzi lexikont (60 kt.) szerkesztett. 

Würzburg, Alsó-Frankonia bajor kormánykerület 
főhelye a Majna m., 61.000 lak. Egyetem (1402 óta), 
középiskolák, siketnémák és vakok intézete, tanító
képző, műegyetem. Számos, jobbára régi templom 
(a Neumünsterkirche-ben Walter von der Vogehveide 
és szent Kilián sirja). Élénk ipar és kereskedelem. • 
A w.-i pükpökség 741. alap. 

Wurzen, város Lipcse szász kormánykerületben, 
a Mulde m., 15.000 lak. Ipar. 

Wycliffe, 1. Wiclef. 
Wyoming (uei-), azelőtt territórium, 1890 óta állam 

az észak-amerikai Egyes.-Államokban, ter. 253.530 
km-, 62.506 lak. Hegye a Sziklahsg, folyója a' 
Yellowstone. Állattenyésztés, földművelés. Főhelye 
Cheyenne. 

Wyse (víz) L u c i e n N a p ó l e o n B o n a p a r t e , 
franczia vízrajzi iró, szül. 1845. jan. 1. Parisban 
(atyja sir \V. Tamás angol nagykövet, anyja Bona
parte Laetitia hgnő, I. Napóleon unokahuga), 1862 — 
1868. mint franczia tengerésztiszt tanulmányokat 
tett Panamában és Nicaraguában s róluk több mun
kát irt. 
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X, y, Z 
1866: 

X. 
X, kettős mássalhangzó (ksz), a görög ábéczéből 

származott át a latinba s innen a román nyel
vekbe. A spanyol nyelv fc-nak ejti (pl. Mexikó, Texas 
sib. nevekben). Mint római számjegy X = 1 0 . a 
mennyiségtanban ismeretlen mennyiség jelzésére 
használják, mely keresendő, 

Xalappa, jalappa (1. e.). 
Xang, számadási érték Siamban = 80 bat = 120 írt. 
Xanten (Santen, a római Castra vetera), város 

Düsseldorf porosz kormánykerületben a Rajna köze
lében 4000 lak. Gót székesegyház. X. a Niebelung-
énekben Siegfrid születéshelye. 1892. vérvád a zsidók 
eíien, kik azonban felmentettek. 

Xanthelasma, szaimasárga, élesen határolt foltok 
kül. a szemhéjak bőrében. Oka ismeretlen; kezelése: 
mű let. 
Xanthi, város Drinápoly török vilajetben, 10.000 lak. 
Xanthium, c z i m p a j , növény a fészkesek (compo-

sitae) rendjéből. A x. slrumarium, az északi féltekén, 
a marhakereskedés utján messze elterjedt. Ugyanígy 
a x. spinosum, Dél-Oroszországból, csaknem egész 
Európában, Algírban, Amerikában, Fokföldön, Ausz
tráliában. 

Xanthospor, salétromból, xanthogensavas kálium
ból és kevés szénből készített robbantó anyag. 
Xantippe, Sokrates czivakodó természetű neje, a 

zsörtölődő nő mintaképe. 
Xantus J á n o s (csíktapolczai), természettudós és 

iró. szül. 1825. okt. 5. Csokonyán, Somony m., részt 
vet*, a szabadságharczban, mire Amerikába vándo
rol;, ott 1853—62. több tud. expeditióban vett részt, 
1862. amerikai consul Mexikóban. Haza térve 1869 — 
187i. a magyar kormány megbízásából részt vett a 
kelet-ázsiai expeditióban, később a nemz. múzeum 
ethnographiai osztályának őre, jelenleg nyugalom
ban, 1859. a m. tud. Akadémia lev. tagja. Számos 
utazási, természettud. és néprajzi munkát és tanul
mányt irt. 

Xarob, számadási pénz Fezben = 30 kr. 
Xaveri Sz. Ferencz, 1. Ferencz. 
Xéniák (gör.), eredetileg a vendégnek szánt aján

dékok; azután Martialis epigrammjai XIII könyvének 
czime, innen ált. rövid élezés s többnyire irodalmi 
dolgokkal foglalkozó költemények. Leghíresebbek 
azok, melyeket Goethe és Schiller irtak, az utóbbi
nak »Musenalmanach«-jáb.an 1797. Nálunk Kisfaludy 
Károly, Greguss A. stb. irtak x.-at. 
Xenios (gör.), Zeus mellékneve, az utasok oltal-

mazójá. 
Xenographia (gör.), idegen nyelvek Írásainak tu

dománya, ismerete. 
Xenokrates, görög bölcsész, szül. 397. Kr. e. Chal-

cedonban, Plató tanítványa; mythikus theologiát állí
tott össze, melyben az istenek nevei mint az ős-szá
mok symbolumai szerepeltek. 
Xenomania (gör.), rajongás a külföldiekért. 
Xenophanes, görög bölcsész, az eleai iskola ala

pitója, szül. 569 körül Kr. e. Kolophonban, t 466. 

Eieában. "A természetről* irt tankölteményéből csak 
töredékeket birunk. 

Xenophon, görög történetíró, szül. 440 körül 
Athénben, Sokrates tanítványa, a peloponnesusi há
ború után az ifjabb Cyrushoz Sardesbe ment s 400. 
azt a 10.000 emberből álló görög csapatot, mely 
Cyrusnak a bátyja, Artaxerxes Mnemon ellen folyta
tott hadjáratában segítségére volt, a kunaxai sze
rencsétlen ütközet után ellenséges és ismeretlen vidé
keken keresztül, Ázsia belsejéből szerencsésen visz-
szavezette Byzanczba. E visszavonulást »Anabasis« 
ez. művében írja le. 396. Agesilaus spártai királyt 
ázsiai hadjáratán kisérte, 394. annak oldalán Koro-
neiánál saját honfitársai ellen harczolt, miért az. 
athéniek száműzték; f 355 körül Korinthusban. Az 
>-Anabasis« mellett többi művei: »Hellenika« (Thu-
kydides müvének folytatása 362-ig), »Cyropaedia« 
(az idősebb Cyrus neveléséről szóló erkölcs-politikai 
regény) és *Apomnemoneumata« (v. >Memorabilia* , 
Sokrates beszélgetései). 

Xenotapbtum (gör.), idegen ember sírhelye. 
Xerafln (serafin), számadási pénz Goában és Ma-

labárban = 72 kr. 
Xeranthemum, !. vasvirág. 
Xeres, 1. Jeres. 
Xeresbor, a Guadal.quivir és Guadalete folyók 

környékén termő finom spanyol fehér bor (az angol 
she r ry ) , kitűnőbb x. a raucios, soleras v. dot-
tores. 

Xerif (arab, serif) számadási pénz Marokkóban = 
8 ukia = mintegy 3 ft. 

Xerxes, perzsa király, Dárius Hystaspes fia, 485. 
Kr. e. követte őt a trónon, 1 milliónyi sereggel és 
1200 hajóból álló haddal Görögország leigázására 
indult, átkelt a Hellespontuson, Leonidas hősi halála, 
után elfoglalta a thermopylaei szorost, felégette 
Athént, 480. a salamisi tengeri csatában megveretett;. 
465. Artabanos meggyilkolta; a bibliában A h a s -
v e r u s a neve. 

Xingu, az Amazon folyam 800 km. hosszú mel
lékvize, Mato Grosso brasiliai tartományban ered. 

Xuthos, Hellén és Kreusa fia, Achaeos és Ion atyja. 
Xylidin, 1. xylol. 
Xylographia, !. fametszés. 
Xylol, a kőszénkátrány cseppfolyós szénhy drogénje, 

a benzinhez hasonlít, salétromsavval nUroxylolt és-
ez redukáló anyaggal kezelve basikus xylidint szol
gáltat, mely az anilinnek felel meg és veres festő
anyagot szolgáltat, melyet cochenille-hamisitásra. 
használnak. 

Xylologia (gör.), a fafajok ismerete. 
Xylometer (gör.), eszköz szabálytalan alakú fa

darab köbtaríalmának meghatározására oly mó
don, hogy a fát vizbe merítik és a kiszoritott vis 
térfogatát megállapítják. 
Xystuos (gör.), vivócsarnok; ált. csarnok. 
X, Y, Z (magyar), ifj. Ábrányi Kornél (1. e.), (német) 

Weiss Julián (1. e.) jegye. 
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Y. 
Y, ypsilon, a görögből származó betű, eredetileg », 

a legtöbb európai nyelvben i értékkel, a magyar 
írásban pusztán helyesírási jegy a jésités (1. e.) jelö
lésére (gy, ty, ny, ly), a régi nemesi nevekben az i-t 
helyettesíti. A vegytanban Y az yttrium elem vegy
jele. A mennyiségtanban a x mellett a második 
ismeretlen mennyiség jelölésére használják. 
Y (ei), a Zuider tónak (Hollandia) kiszárított ága, 

az uj Északi tenger-csatorna szeli át. 
Yacht (ang., jót), két árboczos hajó, erős vitorlá-

zattal; könnyedségénél fogva parti hajózásra alkal
mas; főleg sportczélokra használják. 

Yajurvéda, 1. Védák. 
Yak, peopkagus, tulokfaj. A p. grunniens, 4'25 m. h., 

nagyon hosszúszőrű. Ázsiában él, mint házi állatot 
.többféle válfajban és keresztezésben teher- és nyer
ges állat gyanánt tenyésztik. Farka fegyverdiszi-
tésül, ganaja tüzelőszerül szolgál. 

Yale College (jél kollids), az északamerikai álla
mok 2. főiskolája New-Havenben (Connecticut), 
1790. alapíttatott. 
Yam (dioscorea sat.iva), egyszikű növény, gyök

törzse gumóalaku, keményítő tartalmú, nem igen 
kellemes izü, főleg az indiai szigettenger környékén 
tenyésztik s keményitőkészitésre használják, vegyi 
összetétele 21 V/o keményítő, 0'25<7o czukor, G'WU 
sejtenye, 2'9°/o pektin, víz 67 •n'/o. 

Yangczekiang, 1. Jangczekiang. 
Yankee (jenki), az északamerikaiak tréfás neve; 

némelyek szerint onnan eredt, hogy az indiánok az 
»anglais« szót y-nek ejtették. 

Yankee Doodle (jenki-dűdl), az északamerikaiak 
nemzeti dala, szerzője állítólag dr. Shreckbury volt 
1750 körül. 
Yard (ang., járd), angol rőf = 3 láb = 0'914 m.; 

y. of l a n d , területmérték = 30 acre = 12'14 ha. 
Yarmuth (jármöth), város Norfolk angol grófság

ban az Északi tenger és az Yare közt 49.000 lak. 
Fürdő, átkelő hely Hollandiába, az angol hering-
halászat egyik főhelye. Hasonnevű kis helység és 
tengeri fürdő van Wight angol szigeten is. 
Yatagan, a keleten rövid kard; igy nevezik a fran-

czta gyalogvadászok vágó szuronyát. 
Ybbs, város Alsó-Ausztriában az Y. mellett, 4286 

lak.; ipar, orsz. tébolyda, Bécs városa szegényháza. 
Ybl M i k l ó s , építész, szül. 1814. Székes-Fehérvárt, 

hol a középiskolát végezte, azután Bécsben tanult, 
1832. kőműves-munkás lett, de csakhamar érvénye
sült tehetsége s hosszabb külföldi tanulmányai után 
1841. Pesten telepedett meg, hol nemsokára igen 
élénk tevékenységet fejtett ki az építészet terén. 
Főművei a lipótvárosi bazilika, a fóthi és ferencz-
városi stb. templomok, az operaház, a budai kir. 
palota újjáépítésének tervei is tőle származnak. 
t 1891. 

Yell, a skót Shetland-szigetek egyike 2529 lak. 
Yellowstone (jélosztón), folyó az északamerikai 

Egy.-Államokban a Sziklahegységben ered, Fort 
Union m. a Missouriba folyik. Forrásvidékén 
(Wyoming államban) az 187 5. felfedezett geiser-
vidék. L. Y.-National-Park. 

Yellowstone National-Park, az é.-amerikai Egy.-
Államokban, Montana és Wyoming fensikjain, melye
ken a Madison, Yellowstone és Snake River erednek; 
Doane, Langford és Hayden amerikai geológusok 
fedezték'iel az azelőtt csak az indiánusoktól járt cso
dás völgyet, hol egész sereg hévforrás és geysir 
buzog és szökik. 1872. a congressus a 9259 km2 

területet nemzeti parkká (birtokká) tette, hogy 
magántulajdonos ne szentségtelenítse meg a szabad 
természet pompáját. D. részén fekszik a Yellowstone 
tava, hossza 22 mfd, szélessége 10—15 mfd., ter. 
339 mfd2, belőle indul ki a Yellowstone folyó, mely 
két izben hirtelen alá zuhan, az alsó és felső esése
ket alkotva; ezeken túl meredekfalu sziklaszoroson 
foly át, melynek függőleges falai 1500 láb magas
ságot érnek. Ny. határán a Madison folyik, melynek 
egyik ága a t ű z f o l y ó . A Y. folyó medre és völgye 
színhelye a természet csodáinak; a hegyektől körül
vett katlant, melynek falát Y. folyó töri át, hajdani 
vulkán rengeteg kráterének tartják, mely a plioczen 
korszak alatt a Yellowstone és Columbia forrás
vidéke óriás vulkánosságának maradványa meleg 
forrásaival és geysirjaivai együtt. A vízsugarak 
egyike 60. m.-nél magasabbra szökik s a körülte 
kóválygó gőzgomolyok 300 méter magasságra 
emelkednek. A Méhkas 67 méterre ugrik, az Óriás 
által kilövelt vastag vízoszlop körözetén pedig egyes 
sugarak 75 méterre lövődnek fel másfél órán 
keresztül, s megkettőzik kiömlő vizökkel a folyó 
vízmennyiségét. Ugyanabból a medenczéből szá
zával szállanak fel a viz- és gőzernyők külön
böző időközökben. A F i r e h o l e vagy Tüzörvény 
nevű folyó partján százával látni a most is tevékeny 
v. forrásoktól elhagyott krátereket, üres v. telt me-
denczéket, kovás concretiokat, iszap-vulkánokat, 
váltakozva szökelő vizoszlopokat, melyek külön
böző szinü iszappal elegyes vizből keletkeztek. 
A források legtöbbnyire függetlenek egymástól, és 
hőmérsékökre, lüktetésökre nézve is különböznek. 
De vannak olyanok is, melyek egy medenczére nyíl
nak, s egy időben szökelő vizsugaraik legyező alaku-
lag keresztezik egymást. Az iszap-vulkánok közelé
ben, a Yellowstone cascadjai felett számos kénhegy 
van, melyek oldalából is füst- és gőzosziopok emel
kednek, és forró kénköves források szőkéinek. A Y.-
park 2300 m.-nél magasabban van a tenger színe 
felett, fehér havasok környezik a völgyet, melyet 
vulkánikus csodáin kívül a vízesések, a szurdokok 
sziklafalai és erdőségei is széppé tesznek. L. az 
északamerikai Egy.-Államok nagy nemzeti parkja. 
Földr. Közi. 1876. Tour du Monde, 1874. évf. 

Yen, 1871 óta Japánban pénzegység = 100 sen = 
1 •/•« g- tiszta arany = 2 frt 50 kr; aranyból ver
nek 20, 10, 5, 2 és 1 y. darabot, ezüstből pedig 1 
y.-t, 900 ezredrész finomsággal 26 956 g. súlylyal. 
Az 1875 óta vert ezüst y. megfelel a t r a d e d o l l á r 
(1. dollár) értékének. 
Yeoman (ang., jómén), a középkorban Angliában 

minden szabad paraszt, most a bérlők és kisebb 
földbirtokosok; továbbá a Towert őrző testőrség 
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~Y YEOMANRY YVETOT 
= - 1868 

Yeomanry (ang., jómenri), 1802 óta földbirtoko
sokból (yeoman) alakított önkéntes lovas csapatok 
Angliában és Skócziában. Szervezetében megfelel a 
mílitiának (honvédségnek). 

Ygdrasill , a germán mythologiában a mindent 
körülfogó világfa, a végtelen térnek és időnek jel
képe. 

Ylang-ylang (alan-gilan) a Manila szigetén tenyé
sző unona odoratissimából nyert jáczintszagu aethe-
rikus olaj, illatszerkészitésre használják. 

Yokohama, 1. Jokohama. 
Yonkers , város és fürdő New York államban a 

Hudson m., 32.000 lak. A new-yorkiak nyaraló helye. 
Yonne (jonn), hajózható folyó Francziaországban 

a Morván hegységben ered, Montereau m. a Szaj
nába folyik. Róla nyerte nevét Y. departement, ter. 
7428 kms, 344.000 lak. Főhelye Auxerre. 
Yorick, Shakespeare »Hamlet«-jében (V. felv. 1. 

jel.), a hires temetői jelenetben, történik említés 
Y.-ról, a király bohóczárói, midőn koponyáját a sír
ásók Hamlet lábai elé vetik, ki fájdalmas elmélkedé
sekbe bocsátkozik fölötte (»Szegény Y.«). E nevet 
használta később Sterne Lőrincz ang. humorista 
írói álnévül. 

York (Y. herczegség), a legnagyobb angol grófság, 
ter. 15.713 kms, 3,208.813 lak. Feloszlik North-, 
East-, YVest-Riding kerületekre. Főhelye Y. az Ouse 
m., 67.000 lak. Hires gót székesegyház (616. alap.), 
nagyszerű orgonával, érsekség (az érsek Anglia prí
mása czimét viseli), római régiségek. Elénk ipar 
(gép-, üveg-, sör-, czipőgyárak) és kereskedelem. 
Közelében Howard kastély. Y. a róm. E b o r a c u m , 
később Eofonvic, Northumberland angol-szász ál
lam főhelye. 

York, ang. herczegi czim, először 1384. III. Eduárd 
negyedik fia, Edmund vette fel, ki a York-családot 
(fehér r ó z s a , 1. rózsák harcza) alapította, 1485 — 
1799 óta mindig a király második fia viselte a Y. 
herczege czimet. Azután csak 1892. máj. 24. ado-
mányoztatott újra, mikor a walesi herczeg másod
szülött, most legifjabb fia, György kapta. 

Yorka-félsziget, Dél-Ausztráliában, a Spencer- és a 
St. Vincent-öböl közt, vízben szegény, de rézben és 
petróleum-forrásokban igen gazdag. 

York-félsziget, Oueenslandhoz (Ausztrália) tar
tozik, a Carpentariaöböl s a korall-tenger közt, a 
Torres-uton a Y o r k - f o k b a n végződik. 

Yorkshire , York herczegség, 1. York. 
York von Wartenburg J á n o s D á v i d L a j o s 

gróf, porosz tábornagy, szül. 1759. szept. 16. Pots
damban, az I. Napóleon elleni harczokban tüntette 
ki magát, grófi rangot nyert, f 1830. okt.4. Klein-
Ölsben. 1855 óta szobra Berlinben. 

Yosemité-völgy, völgyszoros Kaliforniában (Egy.-
Államok) a Merced River folyik át rajta, 12 km. h., 
1000—2000 m. m. gránitsziklák szegélyezik, me
lyekről nagyszerű vízesések zuhannak alá. 1851. 
fedezték fel, 1864. nemzeti birtokká (national-park) 
nyilvánították. 

Young (jöng), 1) B r i g h a m (jöng bréjem), a mor
mon felekezet feje, szül. 1801. 1832. lépett a mormon 
felekezetbe, 1844. főnöke lett, 1845—47. híveivel 
Utahba, a nagy sóstó vidékeire költözött, ott behozta 
a soknejüséget s felekezete anyagi felvirágoztatása 
körül nagy érdemet szerzett; f 1877.; 17 neje és 44 

gyermeke maradt. — 2) E d u á r d , angol költő, sz. 
1681. Uphamben (Hampshire), f 1765. mint vvetwyní 
(Hertfordshire) plébános. Főműve a »Night-thoughts« 
(nájt-zacz, éji gondolatok) ez. nagy költeménye, 
melyet br. Naláczi József (»Y. éjjelei v. siralmai*} 
és Péczeli József (»Y. Éjszakái és egyéb munkái* 
2 köt. Győr, 1787.), magyarra is lefordítottak s ná
lunk is széltében olvasták. — 3) T a m á s , angol ter
mészettudós, szül. 1773. Milvertonban (Somer-
setshire), orvos lett, 1801 —1802. a »Royal Institu-
tion« tanára, f 1829. máj. Különösen optikai kérdé
sekkel foglalkozott, meghatározta a szem fénytörő 
közegeinek törő képességét, szerkesztett optometert 
és kiderítette, hogy a szem alkalmazkodó képessé
gének oka a lencse erősebb domborodásában rejlik. 
Több szakértekezést irt s Champolliont megelőzte a 
hieroglyph irás megfejtésében. 

Ypern (ei-), város Nyugot-Flandria belga tarto
mányban az Yperlé m., 17,000 lak. A belga vászon
ipar közp., külső kikötői Dixmuiden és Nieupoort. 

Ypsilanti, Trapezuntból Konstantinápolyra költö
zött család, állítólag a Comnenektől származik. 
S á n d o r , szül. 1792., 1808. az orosz hadseregbe 
lépett, 1817. tábornok, a görög hetaeristák élén 
Moldvába nyomult, az 1821. jun. 19. dragatani sze
rencsétlen csata után Ausztria-Magyarországba me
nekült, 1827-ig fogva tartották Munkácson és The-
resienstadtban; f 1828. jan. 31. Bécsben. Az Y.. 
herczegi családot Y. Gergely (f 1835.) alapította. 

Ypsilonisták, 1. jottisták és yps. 
Yriarfe, 1) I g n á c z , spanyol festő, szül. 1620. 

Guipozcoaban; f 1685. Sevillában, jeles tájkép
festő; — 2) K á r o l y Emil, franczia iró, szül. 1832. 
decz. 5. Parisban, résztvett a spanyoloknak marok
kói hadjáratában. Parisban él. Számos művet irt, 
spanyol, franczia, olasz viszonyokról, műtörténelmi 
kérdésekről, egyet Bosznia-Herczegovináról. 

Ysop, 1. izsóp (I. köt. Pótlék 979 oldal). 
Yssel (eiszel), több németalföldi folyó neve. A 

Niemve Y. a Rajnának Arnheimnál elváló ága, mely 
Doesburgnál az Oude Y,-el Overyssel-lé egyesül, 
utóbbi a Zuider tóba szakad. Az Alsó-Y. a Lek ága, 
mely Y.-monde sziget átellenében a Maasba torkol. 

Yrucatan, mexikói félsziget, a mexikói öböl és a. 
Karibi tenger m., feloszlik Y. (91.201 kma, 329.621 
lak., főhelye Merida) és Campéche (ter. 46.855 kma, 
93.976 lak., főhelye Campéche) tartományokra. Ma
hagóni- és campeche-fák, élénk kereskedelem; régi 
építészeti emlékei különösen Uxmal m. A hondurasi 
öböl m. fekszik Brit-Honduras gyarmat. 

Yucca, pálmaliliom, holdvirág, növény a liliomfé
lék (liliaceae) rendjéből. A y. gloriosa (diszaloe, 
Ádám tűje) Peruban, Carolinában, gyökere ehető. Ez 
és a melegebb Észak-Amerika számos más faja kö
télrostokat szolgáltat; dísznövények. A y. draconis, 
(pusztai pálma) fájából papirt készítenek. 

Yverdon (ivérdón), város W'aadt svájezi kanton
ban a neuenburgi tó m., 6000 lak. Ásványforrások, 
1805—25. Pestalozzi iskolája. A róm. Eburodunum. 
Yvetot (ivtó), város Seine-Inferieure francz. depar-

tementben, 7617 lak.; a város és vidéke egykor ön
álló hűbér volt, melynek tulajdonosa előbb Y.-kirá
l y á n a k , utóbb herczegének nevezte magát. Hiressé 
lett az »Y.-kiráIya« Beranger egy hasonczimü gú
nyos verse által. 
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z 
Z és zs, mássalhangzók, az első lágy foghang, a 

második lágy inyhang. Z a görög nyelvben dz értékű 
volt, a németben cz-nek ejtetik. A mennyiségtanban 
2 a harmadik ismeretlen. A zs a germán nyelvekben 
hiányzik, a francziában /-vei, a szláv nyelvekben 
z-vel jelöltetik; régi codexeinkben sokáig csak az 
s v. z betűkkel jelölték, olykor hiányjellel megkülön
böztetve: 's v. 'z, mig végre a kettőt egyesitették a 
máig megmaradt zs betűben. 

Zaandam, város Észak Hollandia németalföldi tar
tományban a Zaan m., 15.000 lak. Kikötő, 400 szél
malom, olaj-, liszt-, fürészmalmok. 

Zab, avena, növény a pázsitosak (gramineae) rend
jéből. Leggyakrabban müveit fajtájaa k ö z ö n s é g e s 
v. a b r a k z a b , a. sativa, melynek bugája minden 
oldal felé elálló (alfajai a skót téli z., közönséges, ta
vaszi, khinai, arany, szerecsen, stb. féle zab). A 
t ö r ö k z . , 3 . orientális, befeléforduló bugávaljobban 
tűri a tavaszi fagyokat s jobban is fizet; de szal
mája keményebb és szeme vastagabb polyváju. Az 
abrakzab csaknem minden talajon megterem, ki
véve a száraz homokon; a nedvességet szereti. 
A z. a legjobb takarmány lovak számára, azonkívül 
juh, disznó, lud, récze stb. takarmányozására, to
vábbá abrakbabóval keverve zöld takarmányul szol
gál. Skótországban kenyeret is sütnek lisztjéből. 
Összetételét 1. Tápszerek ez. tábl. I. köt. Vetőmag: 
hektáronként széles vetéssel 2,5—4.8, sorvetéssel 
2.3—3 hl; jövedelmez hektáronkint 12 —80 hl. zab
szemet, 1000—4000 kg. szalmát. Egy hektoliter 
középsulya 48 kg. A z. a gabnanemüek tenyészha-
tárát jelöli, mivel a legészakibb vidéken (65° északi 
szélességig) megterem, kenyérsütésre és sörfőzésre, 
lótakarmányul használják. A kereskedelemben meg
különböztetnek fehér, sárga és fekete z.-ot. 

Zabáló csütörtök, a nagyböjtöt közvetlenül meg
előző utolsó farsangi csütörtök, máskép: kövér- v. 
torkos csütörtök. 

Zabern (francz. Saverne), város Alsó-Elzászban a 
Zorn m.,7000 lak. Itt székeltek azelőtt a strassburgi 
püspökök. A z.-i h á g ó az Alsó- és Felső-Vogézeket 
köti-össze. 

Zabi gyermek, a törvénytelen gyermek népies el
nevezése. 

Zabla, a lószerszám egy alkotó része, |—| alakú 
vas, melynek összekötő darabja a ló szájába jő, két 
egymás melletti vége pedig a gyeplőhöz köttetik; 
ezzel kormányozzák a lovat. 

Zabok község, Várasd m., 2217 lak. 
Zabola, község Háromszék m., 2325 lak. A régi 

ref. templom a vár helyén épült, köralaku várkas
tély környezi; tőle é.-ra Basa Tamás várkastélya 
még nem rég lakható volt. 

Zabola, zabla, 1. e. 
Zách (v. Zák) F e l i c z i á n , a hasonnevű nemzetség 

ivadéka, Csák Máté udvarában a nádori tisztet 
viselte, ennek bukása után I. Károly hűségére tért 
s egyike lőn a király belső tanácsosainak. Az 1330. 
évi ápril havában leánya, Klára, Erzsébet királyné 
udvarhölgye, Visegrádon áldozatul esett Kázmér 
lengyel herczeg, a királyné testvére, érzéki vágyai

nak. A merényletben a hagyomány szerint réssé 
volt magának a királynénak is. Az apa,hogy leányá
nak gyalázatát megboszulja, ez évi ápril 17. délben 
a királyi palotába tört, az épen ebédnél ülő királyi csa
ládot megtámadta s a királyné 4 ujját levágta. 
Károly király, a királyfiak nevelői s az udvari em
berek kardot ragadtak a támadó ellen, s ez Cselényi 
Jánosnak, a királyné asztalnokának csákányütésére 
összerogyva, a helyszínén felkonczoltatott. A király 
véres boszut állott a gyilkos merényletért. Klárát 
lemetszett orral s ujakkal, megcsonkított kezekkel 
lóra köttette s meghurczoltatta a városon. Hasonló 
sorsra jutott Feliczián egyetlen fia. Idősb leányát 
Sebét, Becsey Imre barsi főispán Léva vára előtt 
lefejeztette; Sebe férje, Palásti Kopej, börtönben 
halt meg. A merénylet után egy héttel az ország
nagyok Zách nemzetségének férfi ivadékaira har
madíziglen s nővére gyermekeire is halálos Ítéletet 
mondtak; a kik a családdal sógorságban állottak, 
a királyi udvarból örökre kizárattak, a nemzetség 
többi tagjai birtokukat vesztették s örökös szolga
ságra kárhoztattak. 

Zachár G y u l a , tanár és közgazdasági szakíró, 
szül. 1853. máj. 21. Edelényben (Borsod m.), tanul
mányait a bpesti keresk. akadémián befejezvén, 
1872. adótiszt Kalocsán, majd az ottani takarék
pénztár könyvvezetője. 1881. a Magy. ált. takarék
pénztár főkönyvezeteje, 1882. a fővárosi közép-
keresk. iskolák, 1883. a vasúti tisztképző tanfolyam, 
1889. a bpesti áll. polgári iskolai tanítóképezde ta
nára. 1886. alapította s azóta szerkeszti a g y a 
korlati keresk. tudományok* ez. szakfolyóiratot. 
1892. a »Fairbanks« newyorki mérleg- és gépgyár 
részvénytárs. számtanácsosa. A keresk. és közgazda
sági irodalom terén tevékeny munkásságot fejt ki. 

Zách esete a költészetben. Zách Feliczián esetének 
feldolgozásával költőink, főleg színműíróink közül 
sokan megpróbálkoztak. Kisebb elbeszélő költemé
nyeket birunk e tárgyról Arany Jánostól, Petőfitől, 
Ferenczy Teréztől, Vajda Jánostól stb. Színmű-
irodalmunkban a következő feldolgozásai vannak Z. 
esetének: Kisfaludy Károly »Zách Klára" 1812., u. 
attól >Z. nemzetsége« 1821., Fogarasi Xagy Pál 
>Z. Klára* 1830., Szigligeti Ede >Z. unokái* 1846., 
Vahot Imre »Z. nemzetsége* 1846., Tóth Kálmán 
»Utolsó Z.« 1858., Bajza Jenő »Z. Feliczián* 1864., 
Dezső Gyula »Z. Feliczián* 1866. Ezek közül Szig
ligeti, Tóth K. és Vahot darabjai elő is adattak. 
Német nyelven Foglár Lajos irt egy kisebb eposzt 
e tárgyról. A drámai feldolgozásokat ismerteti 
Vándori (Radnai) Rezső, Z. esete a magyar dráma
irodalomban, Figyelő, 1885. 

Zádnya, község Mármaros m., 1363 lak. 
Zádor G y u l a , tanügyi iró, szül. 1854. október 

8. Jókeőn. 1874. a tanítói képviseleti gyűlésen, a 
Pozsony m. tantestületet képviselte. Számos tanügyi, 
társadalmi és szépirodalmi czikket irt. 1880. egy 
értekezése alapján a Pozsony m. tantestület felter
jesztést tett a közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy 
a nemzetgazdaságtan elemei a népiskola felső és 
ismétlő osztályaiban taníttassanak. 1881. a >Pesti 
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Napló «-ban megjelent hosszabb'tanulmánya az ingye
nes népoktatás behozatalának szükségét hirdette. 

Zádorlak község Temes m., 2356 lak. 
Zaffra (zaffer), pörkölt kobaltércz, főleg kobalt-

oxydot és kobaltoxydult tartalmaz, az üveg-, porczel-
lán- és fayence-festészetben, smalte (1. e.) előállítá
sára és kék-üvegkészitésre használják; többnyire 
homokkal keverik. . . 

Zafir v. s a p h i r , ásvány, a korundnak egyik vál
faja. Szine buzavirágkék (indigó z.), azúrkék (ke
leti z.), viztiszta v. fehér zaphir és az a s t e r i a v. 
csillagos z., mely gömbölyűre köszörülve forgatás
nál fehér 6 sugarú fényt lövel. Becses drágakő. V. ö. 
korund. 

Zafyr Czenczi, a »Mondolat« (1. e.) ezt az ana-
grammot csinálta az általa kigúnyolt Kazinczy 
Ferencz nevéből. 

Zágon, község Kis-Küküllő m., 1296 lak. 
Zágoni Mikes Ke lemen , 1. Mikes. 
Zágor, község Háromszék m., 4605 lak. 
Zagora, a Helikon (1. e.) mostani neve. 
Zagorje, község Modrus-Fiume m., 1741 lak. Köze

lében barlang, melyből a Tunjicza folyó ömlik ki. 
Zagorje-völgy, Horvátországban, a Koszteli, Iva-

neczi Kalnik és Sljeme hsg.-ek közötti, völgyektől 
szeldelt dombvidék Horvátország é.-ny. részén. A 
medencze vizei a Krapina folyóba gyűlnek össze, 
melynek szűk völgye d. felé kijárata. Területe 1487 
km=. Gazdag barnakőszéntelepek. 

Zágra, község Besztercze-Naszód m., 1296 lak. 
Zágráb (horvátul Zagreb), sz. k. önálló törvény-

hatóságu város Zágráb vármegyében, 37.529 lak. 
Az erdős Sljeme hegység aljában fekszik ott, hol 
déli nyúlványai a Száva lapályára ereszkednek. 
Három részből áll: a felső, káptalan- és alsó vá
rosból. A fe lső város a Puskanáczi és Medvedsáki 
völgyek közti dombsord. fokán épült: régi kőfalainak 
csak maradványai vannak. Központja a Szt-Márk tere 
a Szt-Márk templommal; ez kerekives stilü épület, a 
térre néző oldalán az ország és város czimereivel. 
Itt vannak még a bán palotája, az országház és 
szinház. Ugyané városrészben vannak a gymn. és 
reáliskola, a nemzeti múzeum állat- és ásványtani 
gyűjteményei; Szt-Katalin templom stb. Ettől k. felé 
a Medvedzsák völgye választja el azon magaslatot, 
melyen a káp ta lan -vá ros épült. Hajdan ezt külön 
falak kerítették. Székesegyháza nagy és impozáns 
épület, gót stílben épült a XV. szdban; az 1880. évi 
földrengés megrongálta s újra építése 1885. fejezte
tett be. Közelében van az érseki palota és gyűjte
ményei, a kanonokok háza, ferencziek kolostora. Az 
a l s ó város központja a Jellasics-tér Jellasics (1. e.) 
bán lovas szobrával; kivont kardjával Magyarország 
felé mutat. Innen vezet a Z. főutczája, az Ilicza a rn. 
áll. vasutak uj pályaházához. Főbb épületei továbbá 
a Mária Valéria-utczán a mór stilü zsidó templom, 
a parkosított Zrínyi-téren az akadémia palotája, 
mely a múzeum régiség- és képtárának ad helyet; 
közelében az ágost. hitv. templom és a tud. egyetem 
palotája. Z. Horvát-Szlavonország fővárosába bán, 
tart. gyűlés székhelye; itt székel a zágrábi érsek és 
káptalan, főtörvényszék, központja még más pol
gári és katonai felsőbb hatóságoknak. Tanintézetek: 
a Ferencz-József tud. egy., keresk. akadémia, fő, 
gymnasium és reáliskola, felsőbb leányiskolák, ipar
iskola stb. Közművelődési intézetek:.a tud. akad., 
a nemzeti múzeum, délszláv történelmi társaság, ter
mészettudományi társaság, nemzeti szinház stb. 

Ipartelepei közül dohánygyár, bőrgyár és gőzmalom 
említendők. A kereskedelem igen élénk. 

Zágrábi érsekség, eredetileg p ü s p ö k s é g , Szent-
László alapította 1094. és első főpapjává a cseh 
Duchot nevezte ki. A kalocsai érsekség alá tarto
zott, s határai az anyaország felé kezdetben a Drá
váig terjedtek ki; a XIV. szd óta azonban a Mura
köz is ide tartozott. A török uralom idején a 
püspökség fenn tudta magát a délvidéken tartani; fő
papjai közül 01 áh Miklós(1543—48.), utóbb eszter
gomi érsek, D r a s k o v i c h György bibornok, egyút
tal kalocsai érsek (1563 — 78.), nevezetes szerepei 
játszottak. Az utolsó z. püspök Ha ü l ik György 
(1. e.) bibornok volt (1837 — 69.), ki alatt a püspökség 
1852. érsekséggé emeltetett, és a diakovári és zenggi 
püspökségek a zágrábi érseki tartomány alá ren
deltettek. Őt követte M i h á l o v i c s József bibornok 
(1869—91. febr. 10.), kinek halála óta az érsekség 
üresedésben van. A káptalan 28kanonokból, 6 czimz. 
kanonokból és 12 praebendariusból áll; nagypré
postja, mint v r á n a i pe r je l (Le . ) , tagja a magyar 
főrendiháznak. A csázmai társas káptalannak 7 stal-
lumna van. A plébán. száma 15 főesperességben 343. 

Zágráb vármegye, horvát megye, határai Várasd, 
Belovár-Kőrös, Modrus-Fiume v.-megyék, d.-en Bosz
nia, ny.-on Krajna. Ter. 7210.04 km», 484,252 lak.' 
A Szávának termékeny és széles völgye kétfelé 
osztja, tőle é.-ra az alpesi Sljeme hsg húzódik;' 
d.-re a Karszti fensik hsg nyúlványai, melyek közé 
tágas öböllel a Kulpa völgye nyomul. A Kulpától 
é.-ra az tlszkók, d.-re a Zriny hsg. terül. A Száva 
jobb partját kisérő sikság a Turmező v. a Turo-
polje. Van három sz. k., egy önálló városa és 63 
községe. Közigazgatásilag felosztatik 14 járásra. 
Tartozik az 53. és 96. cs. és kir. hadkiegészítő ke
rületbe, a 25. és 26. honvéd ezredekhez, és a 81., 82. 
és 83. sz. népfelkelési járásokhoz. Székhelye: Zágráb. 

Zagyva, folyó, a Tisza jobboldali mellékvize; ered. 
Nógrádban a Medves hegy d. oldalán: Kis-Terenne-
től a Cserhát és Mátra közti völgye mindinkább szé
lesül; az alföldre kiérve d. k. főirányban kanyarog 
lomha folyással. Vize nyáron kevés, de esőzések és 
olvadás idején vize a síkságon szétterül s elárasztja 
a jászok földét. Finom iszapot szállítva, Szolnok
nál szakad a Tiszába. Főbb mellékvizei jobbról: 
Szuha, Galga, Tápió ; balfelől a sebes Tárna a legna
gyobb vize. Hossza 167 km; vizterülete 5600 km2. 

Zagyva-Rona, község Nógrád m. 3305 lak. 
Záhony, község Ung m. 1174 lak., a Tisza m., 

melyen át itt nagy rácsszerkezetű fahíd visz. 
Zahravi (el-Z.) A b d u l C a s i m , szül. Zahrában, 

Cordoba, mellett, híres orvos, különösen sebész volt, 
f 1106. Ő irta az első nagyobb gyógyszerészeti mü
vet s ő volt, ki borból lepárlás utj-án alkoholt 
készített. 

Záhringen, a badeni nagyherczegség uralkodó csa
ládjának neve, ősi fészke Z. badeni falu,m. rom
ban hever. 

Záhringi oroszlánrend, badeni érdemrend, ala
pította Károly Lajos nagyherczeg 1812., uj alapsza
bályokat 1840., uj osztályt (hatodikat) 1877. nyert. 
L. Érdemrendek szines mellékletünket (15. sz*) I kt. 

Zaire, folyam 1. Kongó. Lacus Z., régente azon 
állítólagos nagy tó Afrikában, melyet a Kongó átszel 
és a melyben a Nílus ered. 

Zajlás, 1. jégzajlás. . ;.. ,.. 
Zajtai I s t v á n , a peleskei nótárius. (1. e.). r. = vy> 

I Gvadányináí és Gaalriái. 



ZAJZOX 
- = = = = = l í 

Zajzoö, község és fürdő Brassó m., 1329 lak. A 
hasonnevű patak balpartján fakad három ásványos 
forrás ;• kettő jód-tartalmu és egy vasas. 

Zákamene, község Árva m. 1776 lak. 
Zákány, község Somogy m., 1116 lak. Fontos 

vasúti csomópont. 
Zakariás, zsidó próféta, 538. Kr. e. visszatért 

Zerubabellel a babyloni fogságból Palesztinába; 
jóslatait a 12 kis próféta Z. nevű könyve tartal
mazza. 

Zakariás, római pápa, szent (741 — 752), görög 
születésű; Luitprand longobard királyival és Kop-
ronymus Konstantin császárral szemben sikerrel 
védte a pápaság világi javait; Kis-Pipint ő emelte a 
Merovingek királyi trónjára. Emléknapja márcz. 15. 

Zakazik, Sarkeéh alsó-egyiptomi tartomány főhelye 
az édesvízi csatorna egyik ágánál 19.815 lak., 
gyapotipar, nagy gabona- és gyapotpiacz. Közelé
ben a régi B u b a s t i s romjai 
Zakó Mi lán , orsz. képv., szül. 1860. jul. 29. Szent-

Tarnáson. Tanulmányainak befejeztével közpályára 
lépett, 1880. Bács megyei tiszt., 1884. valóságos al

jegyzője, 1887. tiszt, árvaszéki ülnök, 1890—92. 
főszolgabíró, 1892. orsz. képviselő. 

Zakopane, helység Galiczia neumarkti járásában a 
Magas-Tátra északi alján, a Fehér- Dunajecz for
rásánál 3069 lak., vasművek. Nyaraló heh'. 

Zákopcse, község Trencsén m., 2526 lak. 
Zakynthos, 1. Zante. 
Zala, folyó, a Balaton tó legnagyobb mellékvize; 

ered Vas m.-ben a Kemenes alja dombvidékén, 
Zalafej környékén. 

Zala, község Somogy m., 860 lak. 
Zala G y ö r g y , szobrász, szül. 1853. ápr. 16 án 

Felső-Lendván Zala m., a műegyetemen, majd a 
mintarajziskolában tanult, áll. ösztöndíjjal Bécsbe 
ment Helmer szobrász mellé, 1880. Münchenben 
Knabel tanítványa. »Fél a baba* ez. idylljével meg
alapította jövőjét, de ismertté az 1885. kiállításon 
bemutatott Mária és Magdolna ez. szoborcsoporto-
zatával lett. Ekkor bizták meg a Huszár Adolf ha
lála következtében félbemaradt aradi vértanú-em
lékkel, melyet a művész újra átdolgozott s 1890. 
lepleztek le. Ez emlék egyik mellékalakjával (Harcz-
készség) állami arany érmet, egy másikkal (Az 
ébredő szabadság) az antwerpeni kiállításon nagy 
dijat nyert. Állandóan Bpesten él. 

Zala-Apáti, község Zala m., 1251 lak. 
Zalabér, község Zala m., 1338 lak. 
Zala-Egerszeg, 1. Egerszeg. 
Zalai nyelvjárás, a nyugati nyelvjárásterületnek 

legkeletibb nyelvjárása, a göcsejihez tartozik, de 
ennek képén a szomzédos nyelvjárások hatása alatt 
sokat változtatott. Sajátságai: a közép e mellett 
gyakori az ö-zés (fölhő, köröszt, szöröncse); é helyett 
olykor e-t, máskor 2-t ejt (kevés, ides); azt a-t á 
utáni szótagban o-ra változtatja (házo, lábo); a. szer 
rag nem illeszkedik a mélyhangu szavakhoz (hány-
szer, százszer). L. Balassa József, A magy. nyelv
járások, Bpest, 1891. 

Zala-Koppány, község Zala m., 1269 lak. 
Zalán, a honfoglalás idején a Duna és Tisza közti 

területet lakó bolgár nép fejedelme, 1889. követei 
által megtiltotta Árpádnak a Bodrogon való átke
lését, de a magyarok erejének láttára átengedte 
a Zagyváig terjedő területet. Utóbb azonban a bol
gárokkal és görögökkel szövetkezve hadat üzent 
Árpádnak, mire ez 893. az alpári ütközetben (L e.) 
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megverte. Z. seregének maradványaival' Bolgáror
szágba menekült. 

Zalán, község Háromszék m., 900 lak: 
Zalán futása, Vörösmarty eposza (1825.). 
Zalánkaméni csata, 1. Szlankamen. 
Zalár József , költő, szül. 1827. aug. 27. Gyön

gyösön, eleinte papi pályán, részt vett a szabadság-
harezban, 1860. Heves megye szolgálatába lépett, 
előbb al-, később főjegyző, most alispán. Irt költe
ményt (összegyűjtve több ktben), költői beszélyt, 
irodalomtört. stb. dolgozatokat. 

Zala-Szántó, község Zala m., 2077 lak. 
Zala-Szent-Balázs, község Zala m., 1325 lak. 
Zalatna, község Alsó-Fehér m., 3369 lak. Hegyektől 

övezett völgyben a régi római A m p e l u m bánya
telep helyén. Itt székelt a dáciai aranybányászati 
hatóság, élén a ,.procurator aerarium"-ma.1. A római 
telep a kohóteleptől Petrozsényig terjedt. Az Árpádok 
idejében a régi bányák romjain uj vállalatok kelet
keztek s II. Géza alatt szászok települtek. Z. az 
erdélyi bányakapitányság székhelye; van algymna-
siuma. Főnevezetessége az aranyérczet olvasztó 
kohó, a hozzá tartozó vegyipari: kénsav-, kén-, vas-
gálicz- és szénkéneggyárakkal. 1848. a lázadó 
oláhok a várost elpusztították s magyar lakosságát 
felkonczolták. 

Zalatnai v. Ompolvmelléki hegysor, 1. Érczhegvség 
(Erdély); 

Zalavár, község Zala m., 1352 lak. Hajdan gazdag 
apátság, melyet később Zala-Apátiba tettek át. 

Zala vármegye, határai: Vas, Veszprém, Somogy 
és Várasd vármegyék és Stiria. Ter. 5121'63 km3, 
404.699 lak. Legnagyobb része dombos és hegyes. 
K. részét a Bakony és Balatonmelléki hegyek borítják, 
a többi része hullámos dombvidék, melyet é.-d. 
irányú völgyelések szeldelnek; ezek a Dráva völ
gyére nyílnak. A Dráva, mely a megyét Horvátorsz.-
tól elválasztja, Légrádnál a Murát veszi fel, alkotva 
a Muraközt. Főbb vizei a Murába ömlő Kerka és 
Lendva, a Zala, Eger, Marczal, Kanizsa, Hévviz stb. 
A Balaton tavának egy része a megye területére is 
jut. A megyét sűrűn lepik el helységek; van 583 
községe és két r. t. városa. Közigazgatásilag fel' 
oszlik 12 járásra még pedig: alsó-lendvai, csák
tornyai, kanizsai, keszthelyi, letenyei, novai, pacsai, 
perlaki,sümegi, tapolczai, zalaegerszegi és zalaszent -
grótijárásokra.Tartozik:a 48.sz. cs. és kir. hadkiegé
szítő kerülethez, a 20. honvéd-ezredhez a 64. és 65. 
sz. népfelkelési járásokhoz. Az országgyűlésbe 9 
képviselőt választ. Székhelye: Zala-Egerszeg. 

Zalesky F ü l ö p lovag, osztr. miniszter, szül. 1836. 
szept. 26. Lembergben. Jogot végzett, 1871. hely
tartósági tanácsos Lembergben, 1883. Galiczia hely
tartója és 1888. tárcza nélküli miniszter. Az osztrák 
képviselőház tagja. 

Zalka J á n o s , győri r. k. püspök, a főrendiház tagja 
szül. 1820. decz. 17. Veszkényben (Sopron m.) 
Egyházi pályára lépett, 1846. pappá szentelték, 
1853. a pesti tud. egj'etemen az egyházjog tanára, 
1860. esztergomi kanonok, 1867. győri püspök. Töb'o 
felekezeti lapot szerkesztett, nagy utazásokat tett, 
1875. titkos tanácsos. 
Zalka László iskolai könyve, 1489—90-ben ké

szült papirkézirat. melyet Mátészalkai Zalka (Szálkai, 
1. e.) László, a később Mohácsnál elesett esztergomi 
érsek, sárospataki tanuló korában másolt.: Művelő
déstört, szempontból nagyfontosságú emlék, mart 
magában foglalja nagy részét annak, amit akkor a. 
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pataki iskolában tanítottak. Nyelvi szempontból is 
becses, amennyiben magyar nyelvű sorközi magya
rázatokat, glossákat is tartalmaz. Az esztergomi fő
egyházmegyei könyvtár tulajdona. 

Zálnok, község és fürdő Szilágy m., 910 lak. Va-
saá-timsós forrás. Határában a régi Zonuk vár romjai. 

Zálog, idegen tárgy, mely a hitelező követelésének 
biztosítására szolgál. Bővebben 1. zálogjog. 

Zálogdij, kosztpénz (1. e.). 
Zálogház, zálogkölcsönintézet, olyan vállalat, mely 

kézizálogra megfelelő kamatfizetés ellenében kölcsönt 
ad, Hl. az ily üzlettel iparszerüleg foglalkozik. Az 
1881: XIV. t.-cz. szerint a z.-nyitási engedélyt az 
elsőfokú iparhatóság adja. A z.-ban szedhető dij leg
magasabb tételét a kölcsönösszeg százalékában ki
fejezve a kereskedelmi minisztérium állapítja meg és 
e tétel a z. helyiségében jól látható helyen kifüggesz
tendő. Egy hónapnál rövidebb időre az egész hónapra 
fizetendő dij számitható, de az egy hónapnál hosz-
szabb időre nyújtott kölcsönnél a dij napok szerint 
fizetendő. Bpesten állami m. kir. z. is van. 

Záloghitel, dologi hitel, melynek biztosítására az 
adós által nyújtott zálog (akár kézi, akár jelzálog) 
szolgál. 

Zálogjegy, vmely tárgy elzálogosításáról a zálog
kölcsönintézet által kibocsátott okirat. 

Zálogjog, jus pignoris, a hitelező követelésének 
biztosítására adott azon jog, hogy az adós által 
neki e czélra átadott dologból elégíthesse ki követe
lését még az esetben is, ha e dolognak (zálog) tulaj
donát időközben más valaki szerezte meg. A z.-hoz 
tehát megkívántatik a vagyoni értékkel bíró zálog
tárgy és érvényes, fennálló követelés, melynek biz
tosítására a z. szolgál. Igen fontos a törvényes z., 
azaz olyan z., melyet bizonyos tárgyakra némely 
hitelezőnek a törvény rendelkezése ad, és mely tehát 
törvényes z.-a. A z. v. ingóságokra vonakozik 
és akkor k é z i z.-nak mondják, vagy ingatla
nokra és ez a j e l z á l o g (1. e.). Kézi z.-ot szerzünk 
a zálogtárgy átadása v. a hitelező rendelkezése alá 
bocsátása, követelésekre pedig a követelésről szóló 
okmány átadása által. Ingatlanoknál a z.-ot a telek
könyvbe való bekebelezés által szerezzük meg. 

Zálogkölcsönintézet, zálogház (1. e.). 
Záloglevél, jelzáloghitelügylettel foglalkozó pénz

intézet által kibocsátott kötelezvény, melynek vissza
fizetéseért nem csak a kibocsátó intézet szavatol 
saját vagyonával, hanem kezeskedik azon ingatlan 
is, melyre az illető intézet kölcsönt adott. A z. meg
szabott kamatozású és sorsolás utján törlesztik, 
abban a mértékben, a mint a jelzálogadós a kölcsönt 
visszafizeti. 

Zaluzsnicza, község Lika-Krbava m., 1139 lak. 
Zám, község Hunyad m., 1074 lak. 
Zama, város Észak-Afrikában,Karthágótóld.-ny.-ra, 

202. Kr. e. a rómaiak (Scipio) győzelme Hannibál 
fölött. 

Zamat, a gyümölcsnek és szeszes italoknak, kül. 
a bornak illó olajok által okozott sajátszerű íze és 
szaga, mely az ínyt kellemesen ingerli. Átvitt ért. 
a mi a beszédet, előadást, társalgást stb. mintegy 
fűszerezi, pl. magyaros z., a kedély z.-ja stb. 

Zambézi (= nagy folyó), Délkelet-Afrika legna
gyobb folyama, főforrása a Liba, mely a Kaomba-
hegységben 25° keleti h. alatt ered; a 13° d. sz. 
alatt Liambey a neve; felveszi a Kabompo és 
Lungo-Bungo mellékvizeit, ezután Z. néven d. irány
ban a 189-ot éri el, hol 45 vízeséssel (Katima Mololo) 

a közép-afrikai fensikról a dél-afrikai medenczébe 
zuhan; felvéve a Kuandót keletnek fordul és a híres 
Victoria-vizesést alkotja. Ezután szűk sziklaszoro
son halad, 16° d. sz. alatt felveszi a Kafuet, Sana 
m. a Siret, a Quaqua ág elszakadásával 8000 km2 

deltáját alkotja; főága, melylyel az Indiai oczeánba 
torkol, a Krama. Hossza 2660 km., vizter. l ' / j 
mi 11. km-. 

Zambézi-terület, közös neve azon délkelet-afrikai 
országoknak, melyekre Anglia a Zambezitől é.-ra 
és délre Brit-Betsuánföldig (Barotse- és Matebele-
ország, Betsuánföld, Kalahári, a NyaszaésBangveolo 
tavak közti vidék) igényt tart, ter. 1,604.480 km ;. 
1,350.000 lak. 
Zamboni Józse f , olasz physikus, a veronai lyceu-

mon a physika tanára, szül. 1776. f 1846. Több 
elektromos oszlopot szerkesztett, köztük a száraz 
oszlopot. 

Zámoly, 1) község Fejér m., 2249 lak.; — 2) Gvőr 
m., 1307 lak. 

Zanardelli József, olasz politikus, szül. 1829. 
Bresciában, részt vett hazája küzdelmeiben, 1860. 
Garibaldi alatt harczolt Szicziliában, azután kép
viselő, 1876 óta többször közmunka-, bel- v. igaz
ságügyminiszter, 1893. a képviselőház elnöke. 

Zandirhám, a hagyomány szerint a magyarok 
bejövetele idejében a székelyek fejedelme, ki Árpád
dal szövetséget kötött; e szövetség 5 pontját kőpaj-
zsokra vésték. 

Zanella, atlasszerü szövet gyapot lánczfonálla! és 
fésügyapjuból készült mejjékfonállal. 

Zankov D r á g á n , bolgár forradalmár, szül. 1827. 
aug. 21. Szisztovában, részt vett a bolgárok kü-
lömböző mozgalmaiban, 1880. külügym., 1883 — 84. 
miniszterelnök, 1886. főrészese a Sándor fejedelem 
elleni összeesküvésnek, azután Oroszországba szö
kött s onnan folytatja üzelmeit Bulgária ellen. 

Zanoga hegység, 2198 m. m. csúcs a Retyezátban. 
Zante (az ó-kori Zakynthos). a dél-joni csoport

hoz tartozó sziget, ter. 438 km2, 46.000 lak., külön 
nomarchia. Igen termékeny, olaj, bor, déligyümöl
csök, petroleumforrások. Főhelye Z., 16.000 lak. Gö
rög érsekség, kath. püspökség; kikötő, ipar. 1893. 
január 31-től napokon át folyton ismétlődő földren
gés szörnyű pusztítást tett a szigeten. 

Zanzibár, szultanátus angol védnökség alatt, 
sziget az Indiai oczeánban Kelet-Afrika partjai m., 
ter. 2640 kma, 150.000 lak., kik arabok, szuahélik, 
utóbbiak a kisuaheli nyelvet beszélik és vangvana. 
felszabadult rabszolgákra és vahadimu, földmivelő 
négerekre oszolnak. A kereskedelem igen élénk, fő-
kiviteli czikkek: szegfű, kopalgummi, bőrök, vörös 
bors, kókuszdió, fanéj, elefántcsont; a rabszolgake
reskedés a legújabb időkig divott. Már az ó-korban 
arab kereskedelmi gyarmat volt. 1503. portugál: 
fenhatóság alá került, a XVII. és XVIII. szdban 
a maszkati szultán alá jutott; 1858. alakult Seyd 
Madsid alatt önálló szultanatussá. 1890. felosztatott 
Németország és Nagy-Britannia közt; amaz Metia 
szigetet és a tengerparti vidéket a Rovuma folyótól 
Wangáig nyerte, utóbbi a Wangától Vituig terjedő 
földet és Zanzibár és Pemba szigetetet. 1893. marcz. 
6. óta Hamed el Twan a szultán. Fővárosa Z. 
100.000 lak., kikötő, élénk kereskedelem. Z. nevét 
zangi nevű néptörzstől nyerte, az arabok Ez-Zandsa-
bárnak nevezik. 

Zápfog, 1. fogak. 
Zápolya-család, 1. Szapolyai-család. 
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Zapresic, község Zágráb m., 1241 lak. 
Zár, birói z., 1. bírói. 
Zár, készülék a zárás eszközlésére, legfontosabb 

xésze a retesz; ennek fogába v. bereszelt hézagába 
kapaszkodik a fordításnál a kulcs taraja és a reteszt 
előre tolja. A szerint, a mint a reteszt a zárást esz-
közlő helyzetében rögzíti, megkülönböztetnek német 
és franozia zárt. Az előbbi már elavult, az utóbbinak 
még egy külön része van, a rekesztő, mely a reteszt 
minden a kulcs teljes fordítása által nyert helyzeté
ben fogva tartja. A biztonsági v. combinált zárnak 
több rekesztője van, melyeket egymásután bizonyos 
helyzetbe kell hozni, hogy a zárt kinyitni lehessen, 
ilyen a Bramah-, Chubb- stb. zár. 

Zára, Dalmáczia fővárosa, sivár, köves földnyelven 
épült az Adriai tenger m., 10.000 lak. (külvárosok
kal 28.000). A tartománygyülés székhelye, kath. 
érsekség és görög-nem-egyesült püspökség. Likör-
gyártás (marasquin), kikötő, élénk kereskedelem. A 
római korból a P o r t a m a r i t i m a diadalkapu 
maradt fenn. A magyarok Jadra-nak is nevezték. 

Záradék, bolttető, a boltozat legmagasabb része. 
Záradék, 1) h i t e l e s í t é s i z., vmely okirat v. má

solata végére irt az a nyilatkozat, hogy az okirat 
tartalma valódi, v. hogy a rajta levő aláirás csak
ugyan az ilynevü személytől magától ered; illetőleg 
hogy a másolat az eredetinek szószerinti tartalmát 
tünteti fel. — 2) B e k e b e l e z é s i z., vmely okirat 
v. másolatára vezetett az a hatósági nyilatkozat, 
hogy az okiratban leirt jog vmely ingatlan telek
könyvébe bejegyeztetett. 

Zaránd, község Arad m., 2933 lak. 
Zaránd vármegye, határai voltak Alsó-Fejér, Hu-

nyad, Arad és Bihar vmegyék, ter. 25.538 mfd2. 
Hunyad vmegyéhez kapcsolták s annak é.-i része. 

Zarathusztra, 1. Zoroaszter. 
Zaravecchia, község Dalmáczia zárai járásában 

796 lak., a tenger partján, a régi horvát királyok 
koronázó városa és székhelye. 

Zárda v. k o l o s t o r , k l a s t r o m (lat. claustrum), 
oly épület, melyben szerzetesek v. apáczák meg
határozott szabályok (regulák) szerint közösen él
nek. Nem ritkán több épület alkotja a z.-t, téres ud
varral s templommal; az egészet fal veszi körül. 
A z.-k keletkezése szükségképen együtt járt a szer
zetesség (1. e.) keletkezésével. 

Zárdaboltozat, kolostorboltozat (1. e.). 
Zárdaiskolák, a legelső tanintézetek, minőket a 

legenda szerint Sz. Benedek és nővére Scholastica 
alapítottak legelőször s melyek kezdetben a zárdába 
lépők oktatására szorítkoztak. Nagy Károly császár 
alapította az első székesegyházi iskolákat, a XII. 
szdtól kezdve gyorsan fejlődtek a városi iskolák 
s az egyetemek; az iskolaügy e fejlődése lassankint 
elnyomta a z.-at s ezek nagyobbrészt papnöveldékké 
alakultak át. 

Zárgondnok, 1. birói zár és zárlat.. 
Záricsó, község Ung m., 1502 lak. 
Zárjegy, kötjegy (1. e.). 
Zárka, fegy- és fogházban a fegyenczek és foglyok 

elhelyezésére szolgáló helyiség; van: közös-, és 
magánzárka. 

Zárlat, 1) a logikában a. m. következtetés (1. e.); 
— 2) 1. tőzsdezárlat; — 3) a kereskedelmi könyv
vitelben vmely számlának lezárása zárvonalakkal 
:s az egyenleg feltüntetésével; — 4) birói zárlat, 1. 
birói. 

Zárógát, folyóelágazásnak, átmetszésnél a régi 

medernek elzárására épített gát földből, kőből vagy 
rozséból. 

Záróizom, sphincler, 1. e. 
Zárókerék, kézzel állitható kerék, melylyel vmely 

nyílást, pl. vezető csövet, gőz útját stb. elzárhatni, 
igy pl. szelepet hozhat mozgásba. 

Zárókő, a boltozat tetején lévő függőleges boltkő. 
Záros határidő, határidő (1. e.). 
Záros ügylet, fixügylet (1. e.). 
Zárószelep, gépeken alkalmazott azon szelep, 

mely a gőz v. levegő elzárására szolgál. 
Zárrendszer, vámtörvény által elrendelt eljárás; 

akkor alkalmazzák, ha vámemelés van kilátásban 
és annak életbe lépte előtt a tömegesebb behozatalt 
meg akarják akadályozni. 

Zarskoje Szelő (császárfalu), orosz város Pél el
vártól 22 km.-nyire 16.000 lak. Czári kastély és 
nyári palota, park. 
Zárszámadás, az államháztartásban, a részvény

társaságnál a lefolyt üzletév eredményét feltüntető 
számadás; az államit a legfőbb számszék készíti el 
és a kormány terjeszti a törvényhozás elé tudomás
vétel végett. 

Zárt hangzók, a magánhangzókat a szerint, a mint 
zártabb v. nyíltabb ajakkal ejtjük ki őket, zártab
baknak v. nyíltabbaknak nevezzük; igy a magas 
hangok közt legzártabb az i, nyíltabb az V, még 
nyíltabb az e; az ö nyiltabb, mint az »; a mély 
hangúak közt legzártabb az u, nyiltabb az o, még 
nyiltabb az a. Az e-t z á r t í-nek szokás nevezni. 

Zártörés, a ki a bíróság v. más hatóság által zár 
alkalmazásánál a zár alá vett dolgokra v. helyiségre 
illesztett pecsétet eltávolítja, feltöri v. megsérti v. 
a lezárolt dolgok megőrzésére szolgáló helyiséget 
v. tartót felnyitja, ha a tett sikkasztásnak nem tekin
tetik, z.-t követ el és 6 hónapig terjedhető fogházzal 
és 500 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. 
Btk. 360. S. 

Zászló, póznavégre illesztett szines kelmedarab, 
mely díszjelvényül, főleg azonban a hadsereg egyes 
csapatainak jelvényéül használtatik. Legrégibb 
alakja lándzsa hegyére tűzött állat- v. egyéb alak; 
az egyiptomiak bikák v. krokodilok képeit, a róm. 
sast v. aranykezet használtak tábori jelvényül. E 
csoportokhoz tartozott Konstantin császár lába-
rum-a, mely a görög Krisztus-monogramm X és P 
betűiből volt összeállítva. Már a rómaiak alatt szo
kásba jött a jelvényeket szines szalaggal v. szövet
darabbal díszíteni. A jelvények később elhagyattak, 
a szövetdarab, a tulajdonképeni zászló v. lobogó 
nagyobbá lett s igy fejlődött ki a z. mai alakja. A z. 
szövete v. egyszínű, közepén czimerrel, v az illető or
szág, család, testület stb czimerének színeiből van 
összeállítva. A magyar nemzeti zászló (1. Zászlók 
stb. szines mellékletünket I. kt) szinei a vörös-fehér
zöld. Az osztrák császári zászló, sárga mezőben 
kétfejű fekete sas. e czimer összetétele adja a csá
szári színeket. A kereskedelmi zászlóról 1. l o b o g ó . 

Zászlós urak, eredetileg az ország azon főtiszt
viselői és nagyobb birtokos főurai, kik külön ban
d é r i u m o t (1. e.) tartoztak kiállítani és ezeket saját 
zászlajuk alatt vezették csatába. A későbbi magyar 
közjogban az' országos főméltóságok viselői (na
g y o b b z.), kik az ország kormányzatában és igaz
ságszolgáltatásában kiváló szerepet- vittek és az 
udvari méltóságok ( k i s e b b z.). Az elsőkhöz tar
toztak v. tartoznak részben ma is a nádor, az or
szágbíró, a horvát bán. az erdélyi vajda, a tárnok-
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mester, a Szörényi, macsói stb. bánok és a szerb 
despota; az utóbbiakhoz a kir. főudvarmester, fő-
kamarás, főajtónálló, főasztalnok, főpohárnok, fő
lovászmester és Mária Terézia óta a nemesi testőr
ség kapitánya. Régente a z. közé számították a 
pozsonyi grófot és a koronaőröket is. A jelenleg is 
létező z. (a nagyobbak közül az országbíró, bán és 
tárnokmester, a kisebbek vmennyien), mint ilyenek 
tagjai a főrendiháznak, de külön állami functio nincs 
összekötve méltóságukkal. 

Zászlóvám (surtaxe de pavillon), a dijszabásszerü 
határvám után fizetendő pótlék, melyet idegen hajón 
behozott áru után szednek. 

Zászpa, veratrum, növény a liliom félék (liliaceae) 
rendjéből. A fehér z., v. album, az Alpesekben, Dél-
és Közép-Európában, Ázsiában nő, gyökere mérges, 
veratrint (1. e.) tartalmaz, heves, veszélyes tüsszögés* 

41 okoz. F e k e t e z., v. nigrum, gyökere kevésbé haté-
Jcony; v. officináié = sabadilla officinarum. 

Zátony, vmely víz medrében lévő fenékhát, folyó-
-vizben rendesen azon helyen, hol a vizsodor egyik 
parttól átmegy a másikhoz; homok- és kavics z. a 
viz lerakodásából keletkezik, sziklaz. pedig az ál
tal, hogy a folyó sziklás medrét nem egyenletesen 
vájta ki. Tengerekben az atollok alkotnak z.-okat. 
L. atoll. 

Závadka, község Gömör m., 1358 lak. 
Závár, 1. závárzat. 
Závárzat, a hátultöltő tűzi fegyvereknél a eső há

tulsó nyilasának elzárására szolgáló alkatrészek, 1. 
ágyú és Mannlicher puska. 

Závod, község Pozsony na., 1759 lak. 
Závody Albin , curiai biró, szül. 1825., oki. ügy

véd, 1845. Esztergom megyei tb. alügyész, aljegyző, 
szolgabíró, központi főbíró, főjegyző, másod-alispán, 
tvszéki elnök; 1871. pesti táblai biró, 1886. cur. biró. 

Zay (csömöri és zay-ugróczi), grófi család, a XIII. 
szd elejéről származik s már a XIV. szd közepén 
birtokában volt az előnevet adó pestmegyei Csömör
nek. Z. F e r e n c z 1560. az ország bárói közé emel
tetett; utódai közül A n d r á s 1681. és Imre 1741. 
a nádor-jelöltek közt szerepeltek. A grófságot Z. 
Imre kapta 1830. — 1) A l b e r t gr., orsz. képv., 
szül. 1825. jun. 22., előbb katonai pályán, 1852 óta 
fejlesztette a honi faipart, gyárakat létesített, 1887 
óta orsz. képviselő; — 2) F e r e n c z , XVI. szdi diplo
mata, Z. Péter fia, szül. 1505 körül. Mint II. Lajos 
udvarnoka, részt vett a mohácsi csatában. 1547. 
kapta Ugróczot adományba, 1548. egri várnagy, 
1551. külső-szolnoki főispán, majd a naszádosok fő-
kapitánya. 1553 — 57. Verancsicscsalegyütt Konstan
tinápolyban működött a békekötés létrehozása érdeké
ben, 1560. báró és kassai főkapitány, 1562. János 
Zsigmond ellen harczolt. f 1570. okt. 10. Thallóczy 
Lajos: Z. F. (1885.); — 3) Mik lós gróf, a főrendi
ház tagja, szül. 1864. jan. 14. Zay-Ugróczon, Albert 
fia, a kereskedelmi tárgyakat Genfben, a jogot Paris
ban és Bpesten hallgatta, 1888. a főrendiház tagja. 

Zay Adolf, orsz. képv., szül. 1850. Nagyszeben
ben. Jogot végzett, 1875 óta orsz. képviselő. 

Zay-Ugrócz, község Trencsén m., 1612 lak. A 
Zayak terjedelmes három-emeletes vára, gazdag 
fegyver-, könyv- és képtárral. Van faipargyár, felső 
népiskola fafaragó tanműhelylyel. A községtől é.-ra 
meglehetős ép vár.van, S z o v k ó v. M a c h a r u n k 
vár, melyet vszinüleg a husziták építettek. 

Zazar, folyó, a Lápos jobbfelőli mellékvize; ered a 
•Gutin hegyen, Nagy-Bánya városon foly át, mely ' 

a XIII. szdban nevét róla vette; Főmellékvize a Fer-
nezely és Miszt. 

Zazár, község Szatmár m., 873 lak. A régi község 
magát tartja a XII. szdban emlegetett Zazurbányá-
nak, mely később Nagy-Bánya nevet kapott 

Zázriva, község Árva m., 2696 lak. 
Zboró, község, 1) Trencsén m., 1287 lak. — 2) Sá

ros m. Ennek d. oldalán erdős hegy csúcsán a 
Zboró v. M a k o v i c z a vára omladékai, hajdan a 
Rákóczyak fényes lakhelye. Még más két kastély, az 
egyik bástyákkal kerítve Közelében van a czigel-
kai fürdő. 

Zboró-Varannói hegység, 1. Kárpáti erdős hsg. 
Zdgyár hegység, a N'agy-Fátra hsg (l. e.) lánczo'a-

tában, a Szucsa-Hola közeléből (Ptacsnik hsg) indul 
ki s é.-ny. irányban kanyarodván a Turócz és Nyitra 
völgyeit elválasztja, a Nagy-Fátra, lánczolatot a 
Kis.-F.-val pedig összekapcsolja s az utóbbinak 
Orkő csúcsára támaszkodik. Keskeny gerincz, de 
legmagasabb csúcsai elérik a 890 m.-t. Teljesen el
szigetelt kristályos pala hsg, magva gránit is 
gnajsz. 

Zea (Bara Limari), görög kikötő Athén m. Piraeus 
és Phaleron közt. 

Zebaoth(héb.). égi seregek, a csillagok; — A d ó n aj 
Z., a seregek ura, Isten mellékneve a zsidóknál. 

Zebra, eqtius zebra s. hippotigris, állat a lovak 
(solidungula) családjából. Gulyákban él Dél- és 
Kelet-Afrika hegyvidékein, húsáért és szép, tigrissze-
rűen csikóit bőreért vadászszák. Hozzá hasonlít a 
q u a g g a , e. quagga, 2'3 m. h. Dél-Afrika síkjain él és 
a dano, h. Burchellii, hasonló nagyságú, u. ott és 
fentebb északra él. 

Zebrafa (palmyrafa), különböző pálmafajok (da
tolya-, kókuszpálma, borassus, arenga stb.) szépen 
sávozott kemény fája; sétapálczát, gombot stb. 
készítenek belőle. 

Zecchino (ol.,dzek-), eredetileg velenczei aranyp ánz, 
nevét a zecchai pénzverdétől nyerte, eleinte 3 írt 33 kr 
aranyban, később 22 lira és a 20 frtos pénzláb sze
rint 4 frt 31 Va kr. 

Zedala, község 1469 lak. Belovár-Kőrös m. A Drá
vának Répás szigetén. 

Zedlitz und Trützschler R ó b e r t gróf, porosz ál
lamférfiú, szül. 1829. decz. 8. Előbb katona, 1886. 
Posen tartomány főelnöke, 1891. porosz vallás- és 
közoktatási miniszter, 1892. visszalépett. 

Zeeland (Seeland), németalföldi tartomány, ter. 1785 
km2, 201.667 lak. A Schelde torkolati ágai által alko
tott szigetekből áll, főhelye Middelburg. 

Zegernye, förgeteg; havas eső. 
Zeila, város Afrikában az adeni öböl m., a Bab el 

mandebi ut közelében, 75.000 lak. 1883 óta angolok 
tartják megszállva. 

Zeiselmauer, a magyar hun mondában C e s i m a u r 
alsó-ausztriai, régen pannóniai város, hol a Detrét 
üldöző hun sereg a rómaiakkal megütközik s tévesen 
azonosítják a Nibelung-énekben előforduló Treiser.-
mure (eredetileg Trigesimum) helységgel, mely a 
Traisem folyó mellett feküdt, mig Z. a Dunánál. 

Zeissberg H e n r i k lovag, osztrák történetíró, szül. 
1839. jul. 8. Bécsben, 1865. a történelem t ^ á r a a 
lembergi egyetemen, 1871. Innsbruckban, 1873. 
Bécsben, hol Rudolf trónörökös történettanára is volt. 
A császári akadémia tagja, az »Osztrák-Magyar 
monarchia Írásban és képbén* szerkesztője. Számos 
történeti művet irt. 

Zeitz, város Mérseburg porosz kórmánykerületben 
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a Fehér Elster m., 22.000 lak. Élénk ipar, ásványolaj -
és paraffingyárak, barnaszénbányászat. 

Zeke, daróczból készült, dolmányszűr szabású öl
töny, térdig érő szűr. 

Zelenka P á l (eőr-vistyei és kutnai), a főrendiház 
tagja, szül. 1839. aug. 19. Cseh Brezón Nógrád m., 
Aszódon, Selmeczen, Pozsonyban, tanult, u. itt theo-
logiai 3 folyamot, 1859. Jenában egyetemet látoga
tott; 1862. pesti káplán, gyámintézeti segédvezető, 
1864. irsai lelkész; 1866. miskolczi lelkész, 1874. 
egyh.-kerületi jegyző, 1887. hegyaljai ev. egyház
megyei főesperes, 1890. máj. a tiszai ág. ev. kerület 
püspöke. Szerkeszté 1884 — 86. a Gyámintézeti Lap- ot. 

Zeleznik, hegy, 1. ratkóí hegység. 
Zeliz község, Bars m. 2205 lak. 
Zeller, apium, növény az árnyékosak (umbelli-

ferae) rendjéből. A nehéz s z a g ú z., a. graveolens, 
az északkeleti s déli tengerparton sós földben terem, 
nálunk mint saláta és konyhafüszernövényt miveüK 
aphrodisiacum (nemi ingert élesztő' szer) hírében áll. 
Zelli tó, regényes fekvésű tó Salzburg herczegség-

ben a Pinzgauban. ter. 5 km'2, néhol 30 m. mély, 
538 m. magasban. Partján fekszik Zel! am See helység. 

Zelota (gör.), vakbuzgó ember; z e l o t i s m u s v. 
z e l o s i s , vakbuzgóság. kül. hitbeli. 

Zelotypus (gör.), féltékeny; z.ia, féltékenység. 
Zemplén, község Zemplén m., 727 lak. Régi várá

ról vette a megye nevét, melynek főhelye volt; kőfal
lal megerősített földvára a honfoglaláskor már állott 
s itt fogadták a monda szerint őseink Zalán követ
ségét. A vár része a gót stilü ref. templom. 

Zemplén-abauji nyelvjárás, átmenetet képez a 
felsőtiszaitól a palócz nyelvjárásokhoz. Sajátságai: 
az é helyett gyakran e-t ejt (teher, szekér, ostornyel); 
kedveli a hosszú magánhangzókat; szók végén ú ü 
helyett ó ő-t mond (szérő, gyűrő), néha a helyén 
zártabb o-t hangoztat (kutyákot, csónok); a vei rag 
kezdő f-jét mindig megőrzi (népvei, tavaszval); 
használja a palócz -núl (-tói tői) ragot: papnúl jön; 
a birtokos személyragozásnál a 3. személyben i-t 
használ: részi, végi. L. Balassa József, A magyar 
nyelvjárások, Bpest 1891. 

Zempléni Á r p á d , költő, szül. 1865. jun.8.Tállyán 
Zemplén m. Sárospatakon tanult, hírlapíró lett. 1891. 
óta 3 köt. költeménye jelent meg. Főleg a lyrikus 
költészetet műveli. 

Zemplén vármegye, határai: Galiczia. továbbá 
L'ng, Szabolcs, Borsod, Abauj-Torna és Sáros vár
megyék. Ter. 6301'58 km2, 299.197 lak. Hosszan és 
szabálytalanul nyúlik el é.-ról d.-re az é.-i határszél 
hegyeitől az alföldig, a mennyiben a Bodrogközt 
és Harangodi pusztát magába foglalja. E. részén a 
Keleti Beszkédek hségei, ny.-i részén az Eperjes-
Tokaji hegyláncz, melynek végső hsége a Tokaj-
Hegyalja. A Tisza csak egyes helyeken érinti; fővize 
a Bodrog, melylyel itt egyesülnek az Ondava, magá
val hozva a Tapoly és Ternava vizeit, Laborcza és 
Latorcza. Az Ondava völgye és a Bodrog köze ter
mékeny, de sokat szenved az áradásoktól. Lakosai 
földmüveléssel, baromfitenyésztéssel és bortermelés
sel foglalkoznak. Községe van 451, közigazgatásilag 
felosztatik bodrogközi, gálszécsi, homonnai, nagy
mihályi, sátoralja-ujhelyi, szerencsi, szinnai, sztrop-
kói, tokaji és varannói járásokra. Tartozik a 65., 66. 
számú cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, a 9. és 
10. sz. honvédezredekhez, a 28. és 33. népfölkelési 
járásokhoz. Az országgyűlésbe 8 képviselőt választ. 
Székhelye: Sátbrálja-L'jhely. 

Zemplény T i v a d a r , festőművész, sz. 1864. Eper
jesen, a bpesti mintarajztanodát végezvén Mün
chenbe ment a festőakadémiára, azután több évet 
Olaszországban töltött, most Bpesten él. A génre-
kép terén mint eredeti, önálló tehetség tűnt fel. 

Zemzem, a mekkai kaabához (1. e.) tartozó sós-
vizü kut, a ki vizéből iszik, az bűnbocsánatot nyer. 

Zend, a Zendaveszta (1. e.) nyelve, az iráni nyelv
család legrégibb tagja, keleti Iránban, kül. Baktriá-
ban volt honos (innen ó-baktriainak is nevezik), 
1. perzsa nyelv és irod. 

Zendaveszta, azaz szent szöveg (Aveszta) s a 
vele kapcsolatos magyarázat (Zend), gyűjtőneve az 
ó-perzsa szent irodalom maradványainak, melyek 
Zoroaszter (1. e.) tanait tartalmazzák. Részei: Jaszna 
(imák és hymnusok), Viszpered (fohászok és Utá
niak), Vendidad (törvények). Az Aveszta ó-baktriai, 
a Zend pehlevi nyelven van irva. Európában 1762. 
Anquetil-Duperron ismertette meg. 

Zendsi (perzsa), szerecsen (Zrínyinél). 
Zendülés, lázadás (1. e,). 
Zene v. m u z s i k a (gör.), az a művészet, meiy a 

hangokat a rhythmus, harmónia és melódia törvé
nyei szerint összefűzni, azokkal az érzelmeket kife
jezni s általuk az emberi kedétyre hatni törekszik. 
A z. főfajai: 1) az eszköz szempontjából: ének- és 
liangszer-z. (vocalis és instrumentális z.); ••- 2) ren
deltetése szempontjából: egyházi, színházi, kamara-, 
hangverseny-, katona-z.; — 3; az illető nép szerint, 
melynél kifejlődött s melynek nemzeti egyéniségét 
kifejezi: magyar, olasz, franczia, német stb. z.: — 
4) eredetére nézve: nép- és műzene. 

A z. t ö r t é n e t e . Az idők folyamán a z. kiváló 
helyre emelkedett a népek művelődésében. Az ó-kor 
népei közül a görögöknél birt legnagyobb fontosság
gal, kiknél a nevelésnek egyik főtényezője volt. Tő
lük kapta a m u s i c a nevet, mely név alá azonban 
odafoglalták a bölcsészetet, költészetet, mimikát és 
astronomiát is, azaz mindazt, mi az értelmi és kedé-
lyi neveléshez tartozott. Virágzását a gör. z. 1000 
körül Kr. e. érte el. Görögország politikai hanyatlá
sával a zene is kivetkőzött eszményiségéből s puszta 
virtuozitássá fajult. Az ujabb nyugati z. fejlődése 
a ker. egyházban indul meg. Kezdetben a ker. z. 
községi z. volt, mely a zsidók zsoltáraihoz csatlako
zott. Az első hymnusokat a IV. szd derekán Hiero-
theus püspök hozta be a görög egyházba, poitiersi 
Hilarius püspök pedig a latinba. Ambrosius püspök 
386 körül szabályokat állított fel az egyházi z.-re 
nézve, mely azonban ekkor is csak emelkedett sza
valásból állt. Évszázadokon keresztül az egyházi z. 
egyszólamú maradt. Hucbald tudós szerzetes (84C — 
930) lépett először fel a polyphonia mellett. Fontos 
lépést tett arezzói Guido (1C00 —50) a hangrendszer 
bővítésével és a hangjegyirásnak a vonalrendszer 
általi javításával. A méretes zenét állítólag a kölni 
Franko a XIII. szd elején honosította meg. Az ellen
pontozásnak már a XIV. szdban támadtak kitűnő 
mesterei; a legmagasabb fokot a hollandi Okenheim, 
Josquin de Prés s kül. a római iskola hírneves tag
jának, Palestrinának müveiben érte el. A X. szdtól 
kezdve a népdal is mind nagyobb figyelemben részé
sült. A zenés drámával a XVI. szd végén Flórencz-
ben oly czélból tettek kísérletet, hogy az' antik drá
mát felélesszék. Ez irányban Cavalieri. Caccíni, 
Jacopo Peri stb. működtek, kik a modern dalmű meg
alapítói. Az áriát főkép Monteverde fejlesztette, ki 
a' har.gszer-kiséretre is nagyobb súty. helyezett. 
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Németországban a hamburgi szinház alapításával 
(1678.) nyert az operaügy biztosabb alapot. Fran-
cziaországban Lully (1633 — 87) teremtett nemzeti 
dalmüvet, ki a recitativot szorosan összeolvasztotta 
a nyelvvel. Az 1752. Parisban felvirágzott olasz 
énekes operának a Lully és Rameau-féie szavaló 
operával folytatott harczábói származott a franczia 
vig opera, melyet D"Auvergne, Grétry, Nicolo d'Isou-
ard müveitek nagyobb hatással. Uj korszakot alko
tott a z. történetében Gluck (1714—87.) fellépése, 
ki a drámaiság elvét s ezzel a Lully-féle irányt teljes 
érvényre juttatta. Egyidejűleg a hangszer-z. terén is 
nevezetes haladás történt. Bach J á n o s S e b e s t y é n 
(1685—1750.1 • az egyházi éneket művészi magas
latra emelte s megalapította az uj karzenét. 0 és fő
kép H á n d e l (1685—1759.) fejlesztették az oratóri
umot. Ettől kezdve mindinkább háttérbe szorul a 
vallásos érdek s csak egy későbbi mesternek, Men-
delssohn-Bartholdynak sikerült uj szellemet önteni a 
régi formákba. H a y d n J ó z s e f (1732—1809.) kor
szakot alkotott a kamara- és a hangszeres z.-ben, 
amennyiben minden hangszert jellemző oldaláról fo
gott fel. Ez irányt azután M o z a r t (1756 — 91.) és 
B e e t h o v e n (1770—1827.) a legfőbb tökélyre emel
ték. Mozart azonban kül. a dalműben alkotott na
gyot, midőn az olasz, franczia és német opera 
sajátosságait összefoglalván, világzenét teremtett, 
melyet minden nemzet élvezhet. Uj fordulatot jelzett 
később R o s s i n i (1792—1868.) működése, ki az 
érzéki szép elvének szerzett diadalt. Követői Bellini, 
Donizetti és Verdi. Majd a német romantikus iskola 
virágzott fel, mely az akkor uralkodó szellemi irány
nak megfelelően, középkori történeti és mondai tárgya
kat hozott szinre. Ez iskola nagyjai: Schubert, Men
delssohn, Schumann, Chopin, Spohr,Weber, Kreutzer 
stb. A franczia A u b e r (1782 — 1871.) ellenben a 
realismus álláspontjára helyezkedett. Ez időtől kezdve 
a Rossini nyomdokain járó nagy történeti situatiós 
dalmű került uralomra, mely a zenei kosmopolitis-
musnak hódoló M e y e r b e e r (1791 —1864.) művei
ben emelkedett legmagasabbra. A franczia opera 
uralmát W a g n e r Rikhárd (1813 — 83.) igyekezett 
megtörni, ki a zenedrámát (1. e.) teremtette meg. 
Nagy hatással működtek a hangszer-zene terén Ber
l i o z (1803—62.) és L i s z t Ferencz (1811—86.), 
B r a h m s pedig a symphoniában alkotott kimagaslót. 
A magyar zene történetét 1. magyar művészet. 

Zeneakadémia, 1. szinmüv. és zeneakadémia. 
Zenedráma, Wagner Rikhárd zeneműveit szokás 

igy nevezni, mivel azokban a zene a drámaiság 
elvére van fektetve s szoros kölcsönhatásban áll a 
cselekvénynyel, a jellemekkel és a szóval, Wagner 
maga e kifejezést sohasem használta. 
Zenekíséret, éneket, dallamot kisérő hangszeres 

zene. 
Zenélő óra, óramű, melynél egy forgó hengerre 

megfelelően erősített fémszegecskék olykép hatnak 
kis kalapácsokra, hogy azok hangolt harangokra 
ütem szerint ütnek. Az aczélzenélőművel, cá r i I lon, 
a szegecskék egyik végeiken megerősített aczélle-
mezkékre ütnek, melyeknek hosszai fokozatosan ki
sebbednek. 

Zengg (Senj), szab. kir. rend. tan. város 2785 lak. 
Lika-Krbava m. A Canal de la Morlacca mellett, rideg 
és terméketlen helyen. 

Zengg-modrusi püspökség,zenggi püspökség ala
pítását a hagyomány III. Bálának tulajdonítja. A 
püspöki méltóságot többnyire olasz szerzetesek vi

selték. A zenggi püspökök a XVI. szd közepe óta a 
modrusi püspökséget (1. e.) is kormányozták; Aga-' 
lich János (1617—19.) felvette a zengg-modrusi 
püspöki czimet, s a két püspökség 1702. Braikovich 
Márton (1699 —1704.) alatt végleg egyesittetett. A 
zenggi káptalan 6 kanonokból áll; a modrusi kano
nokok Növi, Brebir és Buccari városokban mint 
lelkészek működnek. A püspökség ujabban a zágrábi 
érsekség alá rendeltetett. 

Zengzet, 1) zönge (1. e.); — 2) az énekes és hang
szeres zenének hullámzó lejtése; — 3) zengő ének és 
zene, pl. égi z. 

Zenicza, város Bosznia travniki ker.-ben, 3073 lak. 
Zenith (arab), tetőpont, az éggömbnek legmaga

sabban, a szemlélő felett függélyesen fekvő pontja; 
ezzel átmérőileg ellentétes pont a n a d i r (1. e.) v. 
talppont. Eszerint a földfelület minden pontjának 
megvan a maga tető- és talppontja. Berzsenyi f o 
hászkodás*: ez. ódájában: »Téged dicsőit a z. és 
nadír* = az egész mindenség, a legmagasabb s a 
legalacsonyabb. 

Zenith-távolság, vmely csillag távolsága a tető
ponttól fokokban kifejezve azon legnagyobb kör 
ivén, mely a zenithen s az illető csillagon megy 
keresztül; a z. a csillag magasságával (elevatio) 
együtt 90° ot tesz ki. 

Zeno, 1) gör. bölcsész Eleából 490 körül Kr. e., 
a dialektika feltalálója; mivel szülővárosát Nearchos 
tyrannus uralma alól fel akarta szabadítani, ez kivé
geztette; — 2) gör. bölcsész Kittinból (Cyprus sz.) 
340—260 Kr. e., Athénben a stoicismus (1. e.) meg
alapítója, állítólag késő vénségében (98 éves korá
ban) öngyilkos lett. Mértékletessége közmondásos 
lett. Az athéniek ily feliratú emléket emeltek neki: 
>Elete teljesen megegyezett tanaival.« 

Zenobia Septimia, Odenathuspalmyrai király neje; 
mikor férjét meggyilkolták, Kr. u. 267. maga vette 
át az uralmat, nagy hódításokat tett, de 272. a 
rómaiak megverték, elfogták s fogságba hurczolták. 

Zenodotos, gör. nyelvtudós a III. szdban Kr. e., a 
híres alexandriai könyvtár első igazgatója s Homér 
első kritikai kiadásának szerkesztője. 
Zenta, rend. tan. város Bács-Bodrog m., 25.725 

lak. Egykor a budai káptalan birtoka volt; lako
sainak főfoglalkozása a földművelés; a gabonater
meléssel kapcsolatosan van malomipar (vízi, szél-, 
gőz- és henger-malmok). Járásbir., közs. alg3'mna-
sium. Z. határában 1697. szept. 11. folyt le a zen-
tai csata (1. e.). 

Zentai csata, Jenő savoyai herczegnek nagy győ
zelme 1697. szept. 11. a törökön. A II Musztafa 
szultán által vezérelt török sereget teljesen szétverte. 
A nagy vezér, 13 beglerbég és 4 más basa elesett; 
10,000 török a Tiszában, 20,000 a hídfő sánczaiba 
veszett. A csatában részt vett Thököly Imre is, ki a 
holtak közé rejtőzött s csak éjjel hagyta el a csata
tért. E diadal fejezte be a felszabadító háborút, mire 
megindultak az alkudozások, melyek eredménye az 
1699. jan. 26. megkötött karloviczi béke. 
Zepcse, város Bosznia travniki kerületében 1880 lak. 
Zephyr (gör.), enyhe, kellemes nyugati szellő, a 

gör. mythologiában Z e p h y r o s Aeolos és Eoj fia. 
Zephyr (gör.), a musselinhez hasonló finom gya

potszövet. 
Zerdust. 1. Zoroaszter. 
Zerene grossularia, lepke az araszolok (geome-

trida) családjából; a-köszmétére káros. 
Zerge, capella, emlős az üresszarvuak (cavicornia) 
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családjából. A c. rupicapra, egész 1 m. h., az Alpe-
seken (kül. a bajor és stájer részben), Dél-Franczia-
országban, az Abruzzokon, Görögorsz.-ban, a Pyre-
naeusokon, a kaukáz és taurusi hegységben él; 
nálunk azelőtt a Magas-Tátrában, Máramaros bér-
czein, Erdélyben s a bánáti havasokon igen gyakori 
volt, most már ritkább. Húsa jóizü, bőre becses, a 
gyomrában talált bélkövek bezoár (1. e.) néven 
jutnak forgalomba. 

Zerinvár (másként U j - Z r i n v á r ) , Zrinyi Miklós, 
a költő, építette 1661. a Dráva és Mura találkozá
sánál, hogy a török rablótámadások ellen a vidéket 
megvédje. A törökök kezdettől fogva követelték e 
vár lerontását s a bécsi kormány meg is Ígérte, de 
Zr. Miklós megakadályozta ez Ígéret teljesítését. 
Köprili Achmed nagyvezér 1664 elején 40.000-nyi 
sereggel indult elfoglalására s a császári hadak fő
vezére, Montecuccoli, évek óta viszályban állván 
Zrínyivel, oly lanyhán vezette a vár védelmét, hogy 
Zrinyi odahagyta a tábort. A törökök június 30. el
foglalták a várat és földig rontották falait. 

Zermatt, falu Wallis svájczi kantonban, természeti 
szépségekben gazdag völgykatlanát a Monté Rosa 
hegyei környezik, ide torkol a Gorner, Furgge, Zmutt 
és Triftgletser, belőle folyik ki a Visp. Nyaranta 
sürün látogatják az 1620 m. m. fekvő falut. 

Zernest, község Fogaras m., 3435 lak. A Királykő 
alatt, szépen emelkedő község. Papir- és cellulose-
gyár. Járásbir. 1690. aug. 21. Thököly Imre (1. e.) 
itt verte meg a császáriakat s a csatában Teleki 
Mihály (1. e.) kanczellár is elesett. 
Zérus (lat.), nulla, semmi, z. pon t , sempont (1. e.). 
Zesis (gör.), forrázat, főzet. 
Zetelaka község Udvarhely m., 3548 lak. Hajdan 

kiváltságos hely volt; Z e t e v á r romjai a falutól fél
órányira levő hegyen. 
Zeugma (gör.), szóösszevonás, azon stilisztikai 

alakzat, midőn egy áilitmányt több alanyra vonat
koztatunk, pl. Bort ez csobolyóban, az kecsketömlőben, 
kenyeret hoz amaz bükkfatekenőben (Arany, Toldi). 

Zeus (a római Jupiter, 1. e.), Kronos és Rheia fia, 
Poseidon és Pluto fivére; anyja, hogy megmentse 
életét Kronostól, Kréta szigetére vitte, hol nymphák a 
Dikte hegy barlangjában nevelték fel; dajkája Amal-
theia kecske volt. Felnőve megfosztotta atyját az 
uralomtól, elfoglalta méltóságát az uj isteni nemze
dékkel, a kronidákkal. A világ ura, az istenek és em
berek atyja és kirátya, de az ő hatalma is alá van vetve 
a fatumnak. Első neje Metis saját fejéből önmaga 
hozta létre Athénét; 2. neje Themis, a 3 Héra, tőle 
született: Ares, Hephaestos, Hebe, Illithyia; számos 
szerelmi kalandja volt szép halandó nőkkel, 
kiktől több gyermeke született, igy Letotól Apolló 
és Artemis, Majatói Hermes, Semelétől Bacchus, Lédát 
mint hattyú, Danaet mint aranyeső, Európát mint 
bika, Alkmenet férje alakjában hóditá meg. Az eskü 
legfőbb őre (Z. Horkios), az utasok oltalmazója 
'Xenios), a királyok tőle nyerik hatalmukat, élet és 
halál, áldás, átok, gazdagság, szegénység ő tőle függ. 
Hires jósdája Dodonában volt, számos temploma 
közül a legnevezetesebb az Olympiai, Phidias hires 
Z. szobrával, mely a világ 7 csodája közé tartozott. 

Zeuxis, görög festő, szül. Kr. e. 465 körül He-
rakleaban, Athénben élt, fejlesztette a festészetet, 
midőn alakjainak erősebb plasticitást adott; f 397. 

Zeyk D á n i e l , orsz. képv., szül. 1851. decz. 20. 
Kolozsvárt. Jogot végzett, 1881 óta orsz. képviselő. 

Zezamolaj, sesamolaj (1. e.). 

Ziamet (arab), hűbéri jószág. 
Zichy (Zichi és vásonkeői) család, a XIII. szd má

sodik felében élt Szajki Gáltól származik s a XIV. szd 
óta viseli a Z. nevet. A család emelkedésének alap
ját Z. I s t v á n vetette meg,ki 1649. Vásonkeöt kapta 
adományba, s 1655. bárói, 1679. grófi rangra emel
tetett. István atyjának, Pálnak két testvérétől, Bene
dektől és Mihály tói ered a nemesi ág. 

I. g r ó f i ág , 1) Á g o s t gróf, a főrendiház tagja, 
szül. 1852. jun. 14. Jogot végzett, nagy uta
zást tett a Keleten,utazásairól felolvasásokat tartott 
és Japánról külön művet irt, a m. tud. Akad. lev. 
tagja, 1878. Amerikában járt, ez útjáról is művet irt. 
Később képviselő lett, 1883—92. fiumei kormányzó, 
azóta a főrendiház tagja. — 2) A n t a l gróf, a fő
rendiház tagja, szül. 1859. ápr. 15. Zichy Pál 
Ferencz fia. — 3) Béla gróf, a főrendiház tagja, 
szül. 1851. aug. 8. — 4) F e r e n c z gróf, kir. tár
nokmester, a főrendiház tagja, szül. 1811. jan. 24. 
Pozsonyban. Jogot végzett, 1836. Fiume alkormány
zója, 1841. a pozsonyi váltótvszék elnöke, 1847. a 
helytartótanács elnöke, titkos tanácsos, 1848. Szé
chenyi alatt államtitkár, 1851. a birod. tanács tagja, 
1854. az első oszt. vaskorona-rendet nyerte, 1861. 
Nógrád m. főispánja, 1874—79 konstantinápolyi 
nagykövet, 1888. kir. tárnokmester. A borászat és 
a gyümölcs-kertészet fejlesztése terén is fáradozott. 
— 5) G á b o r gróf, a főrendiház tagja, szül. 1827. 
szept. 13., katonai pályán működött, 1853 óta ka
marás. — 6) Géza gróf, a főrendiház tagja, a m. 
kir. opera és nemz. színház intendánsa, költő és 
zeneszerző, szül. 1849. jul. 22. Sztárán. Ifjan bal
eset lolytán jobb karját veszté, félkezüsége daczára 
zongoraművészszé képezte magát, 1872 óta műkö
dik a szépirodalom terén, 1872. került szinre 
»Phrenolog* ez. vígjátéka, ezt követte »Az álom 
regénye* ez. regény, 1875. a » Boldogság útja* el
beszélés, majd >A szerelem harcza* szinmű; A 
>leányvári boszorkány* költői elbeszélés. Kisebb 
költeményei összegyűjtve is megjelentek. Irt zene
szerzeményeket (»Ave Maria« solo darab), »Zách 
Klára* (vegyes karra), »Zongora-darabok*. 1876. 
a Kisfaludy-társaság tagja, az orsz. zeneakadémia 
elnöke. 1382. kamarás, 1891. febr. 1. intendáns. 
Ismételve művészi körutat tett Európában. — 7) Hen 
r ik gróf, a főrendiház tagja, szül. 1812. nov. 4. 
Tanulmányait befejezve közigazgatási pályán, a 
szabadságharcz idején Mosonmegye főispánja, 1838. 
kamarás, 1866. titkos tanácsos. — 8) He ' rmann 
gróf, orsz. képv., szül. 1848. ápr. 29., a hasonnevű 
volt m. kir. udvari kanczellár fia, Vasmegye tiszt. 
szolgabirája, kamarás, 1892. orsz. képviselő. — 
9) I s t v á n gróf, tárnokmester, Pál tbnok és győri 
alkapitány (1638) fia, szül. 1618. szept. 18., 1650. 
veszprémi kapitány, majd tábornok és győri alka
pitány, 1655. a kir. kamara elnöke, 1661. koronaőr, 
1681. főajtónálló és mosonyi főispán, 1690. tárnok
mester, 1655. báróságot, 1676. grófságot kapott, s 
jószágszerzéseivel ő vetette meg a család va-
gyonosságának alapját, f 1693. márcz. 15. — 
10) J á n o s gróf, a főrendiház tagja, Nándor öcscse, 
szül. 1835. decz. 31. Jogot és gazdasági tanulmányo
kat végzett, 1865. kamarás. — 11) J e n ő gróf, orsz. 
képv., szül. 1837. Tanulmányait Németországban 
végezve, már 1861. és azóta folyton orsz. képviselő, 
ügyvédi vizsgát tett, hosszabb tanulmányúton járt 
külföldön, nagy tevékenységet fejtett ki a honi ipar 
felvirágoztatása érdekében; élén állott az 1879. 
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székesfehérvári orsz. kiállításnak, másodelnöke volt 
1885. a budapesti qrsz. kiállításnak, számos ipar
iskolát szervezett. Nagy része van a m. kir. ipar- és 
technológiai múzeum létesítésében. Több város dísz
polgára, titkos tanácsos, a Lipót-rend középkeresztje 
és az I. oszt.vaskorona-rend birtokosa. Művei: >Ma
gyarország fizetési és kereskedelmi mérlege*, •Em
lékirat a magyar ipar fejlesztéséről«, »Nemzet-
gazdasági és társadalmi eszmetöredékek*: kisebb 
müvei a magyar alföld csatornázási terveit, a mun
káskérdést stb. tárgyalják. Ujabban magyar őstör
téneti tanulmányokkal foglalkozik. — 12) J ó z s e f 
gr,, főispán, szül. 1841. nov. 13,, jogtudor; 1872. 
közmunka- es közlek. miniszter, azután fiumei kor-
mányzójelenleg Pozsony megye főispánja.— 13) Ká
r o l y gr.,szül. 1753.márcz. 4. Pozsonyban. 1782.bé
kési főispán, 1785. tárnokmester és a m. kir. kamara 
elnöke, 17S8. országbíró és a helytartótanács el
nöke; az 1790. és 1792. országgyűléseken egyik 
tényezője volt az államjogi kérdések alkotmányos 
megoldásának. 1802. a birodalmi pénzügyek veze
tője, 1808. államminiszter, 1809. hadügyminiszter, 
1813. a minisztertanács elnöke f 1826. szept. 28. 
Fiai közül Ferencz gr. Ferraris Mária grófnőt vévén 
nőül, megalapította a gr. Z i c h y - F e r r a r i s (1. e.) 
családot. — 14) K á r o l y gr. Károly miniszter 
fia, szül. 1778. jun. 20., az udv. kamara alelnöke 
és Pozsega vm. főispánja, 1825. kamarai elnök, és 
főkamarásmester. t 1834. decz. 15. — 15) N á n d o r 
gróf, a főrendiház tagja, szül. 1829. nov. 16. Po
zsonyban, jogot és gazdasági tanulmányokat vég
zett, 1861. alispán Fehérmegyében, majd a helytartó
tanács alelnöke, 1863. a kiegyezésről irott czikke 
miatt Jókaival együtt börtönre, kamarási és grófi 
rangja elvesztésére Ítélték, de kegyelmet nyert, 1867. 
óta több izben képviselő, utóbb a főrendiház tagja. 
A Szent-László társaság elnöke. — 16) Nep. J á n o s 
gróf idősb, a főrendiház tagja, szül. 1820. szept. 23. 
Czifferen (Pozsony m.), 1865 kamarás. — 17) Nep. 
J á n o s gróf ifjabb, a főrendiház tagja, szül. 1834. 
jul. 15., előbb katonai pályán, 1865 óta kamarás. — 
18) Ödön idősb gróf, a főrendiház tagja, szül. 1811. 
jul. 9., 1848. Fehérmegye főispáni helytartója, 1861. 
a főrendiház tagja, 1869. titkos tanácsos. — 
19) Ödön ifjabb gróf, a főrendiház tagja, szül. 1834. 
márcz. 12., Ödön fia, politikai pályára lépett, 
1865-66 . képviselő, 1866. kamarás. — 20) Pá l 
F e r e n c z gróf, a főrendiház tagja, szül. 1822. okt. 
27., id. Nep. János öcscse, több izben volt orsz. 
képviselő. 
II. nemes i ág, 1) A n t a l , iró, a főrendiház tagja, 

született 1823. november 7. Zala községben So
mogy m., 1848. orsz. képviselő, 1860. Somogy m. 
főjegyzője, 1861 óta több izben képviselő, 1S70. a 
m. tud. Akad. lev., 1877. tiszt, tagja. 1892. az I. 
osztály elnöke; a Kisfaludy-társaság tagja. Irodalmi 
művei közül kiválnak angol történeti tanulmányai, 
melyek egy része a Bpesti Szemlében, az »Angol 
forradalom története« stb. önállóan jelentek meg. 
Irt színműveket, satyrát s más költeményeket, fordí
tott angolból és németből (Macaulay, Lessing Bölcs 
Náthánja) s az Akadémia megbízásából Széchenyi 
emlékiratait rendezte sajtó alá; — 2) M i h á l y , a 
legkiválóbb magyar festők egyike, szül. 1827. Zalán 
Somogy megyében, Waldmüller tanítványa Bécsben, 
1847 óta Pétervárt él, 1859. orosz udvari festő s a 
czár társaságában beutazta Kaukázust és Európát, 
a császártalálkozásokró! több képet festett. A bpesti 

n. múzeumban van tőle » Krisztus levétele a kereszt
fáról* és legnagyobb műve: "Erzsébet királyné Deák 
Ferencz ravatalánál* (a kormány megrendeléséből). 
Kiváló művei még: »Festett vezérczikk* s a > Hulló 
csillagok« az 1885. orsz. kiállításon. Mint illustra-
tort Dóréval egy rangba helyezik s e téren még 
nagyobb művész, mint a festészet terén. Remek 
illustratiókat készített Petőfi költeményeihez, Madách 
Ember tragedia-jához, az Aradi vértanuk albumába 
s egyes alkalmi albumokba. Festészetét borongós, 
mystikus hangulat jellemzi, tárgyát mindig a ko
moly, eszményi világból meriti, megkapó drámaiság
gal dolgozza fel és még "entemlitett nagy történeti 
festményét (Erzsébet kir) is allegorikus motívumok
kal teszi hatásosabbá. Első sorban rajzoló művész: 
s ezért gyakorolnak illustratiói nagyobb hatást, mint 
festményei. 

Zichyfalva, község Torontál m., 3228 lak. 
Zichy-Ferraris , grófi család a Zichy grófok család

jának Z. Ferencz gróf és Ferraris Mária grófnő há
zasságából származó ága, mely 1811. nyert enge
délyt a Ferraris név felvételére; 1) F e r e n c z gr., 
Károlynak, a miniszternek fia, szül. 1777. jun. 25. 
1805. és 1809. a győri insurgensek vezére, 1810. 
a m. kir. testőrség hadnagya, 1811. engedélyt kapott 
neje Ferraris Mária grófnő nevének felvételére; az; 
1809-iki nemesi seregnél hadosztályparancsnok, részt 
vett a győri, később a maconi ütközetekben, 1826. 
győri főispán, majd altábornagy és főhadnagy a 
nemesi testőrségben; f 1839. okt. 6..; — 2) L a j o s 
gróf, a főrendiház tagja, szül. 1844. aug. 1. 

Ziegler, 1) J á n o s Henr ik , német orvos, sz. 1738., 
t 1818. A gőzök feszültségi viszonyaira vonatkozó
lag tett méréseket. Kisérleteiről művet irt. — 2) KI á r a , 
német színésznő, szül. 1844. ápr. 27. Münchenben, 
1862. lépett színpadra s mint tragikai hősnő kiváló
sikert aratott: nálunk is vendégszerepelt; 1876. nőül 
ment Christen nyűg. színészhez. 

Ziemialkovszki F l ó r i á n báró, lengyel politikus, 
sz. 1817. decz. 27. Berczoviczán (Galiczia), jogot vég
zett, 1841. felségárulás miatt halálra Ítélték, de ke
gyelmet kapott, 1848. képviselő, 1863. részt vett az; 
orosz-lengyelek felkelésében, miért 3 évre elitélték, 
de kegyelmet kapott, 1866 óta képviselő, 1873 — 88. 
tárcza nélküli miniszter. 

Zieten J á n o s J o a c h i m , porosz lovastábornok, 
szül. 1699., 1741. huszárezredes, 1745. tábornok, 
II. Frigyes harczaiban kiváló részt vett, több csatát 
nyert v. döntött el közbelépésével; f 1786. A 3. po
rosz huszárezred az ő nevét viseli. Több városban, 
áll emlékszobra. 

Zilah, rend. tan. város Sziíágy m., 6474 lak. Há
rom szűk völgyben s azok domboldalain terül el. 
A megye székhelye, törvényszék, járásbir. és adó-
hiv., ev. ref. főgymnasium, áll. tanítóképezde, áll. 
felsőbb leányiskola, községi polgári fiúiskola. Főbb 
épületei: a megyeház, városház, törvényszék, hon
véd-laktanya, a kath. és az 1246. épült román stilü 
ref. templom. A király-utczában még áll a ház, hol 
XII. Károly svéd király 1711. megpihent, midőn 
Benderből hazájába tért vissza. / 

Zilah, p a t a k , a Kraszna jobb felőli mellékvize; a-
Meszes hsgben a Sztánai Magurán, Kerbunáron 
és Ejszakhegyen eredő három csermely egyesülésé
ből támad. Iránya é.-ny. Felvesz mindkét oldalról 
számos patakot. 

Zilahi G y u l a , színész, sz. 1859. jan. 22. Zilahon, 
egy ideig vándorszinészkedett, 1880. a szegedi, 
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1881. a kolozsvári, 1889. aug. 16. a bpesti nemzeti 
színház tagja. Szerepköre naturbursch és bonvivant. 

Zilahi nyelvjárás, a keleti palóczos nyelvjárások 
egyike (L palócz nyelvjárások). Palóczos sajátságo
kat kül. a magánhangzók képzése s a diphthtongusok 
használata tekintetében mutat, név- és igeragozása 
azonban a felső-tiszai nyelvjárással egyezik. L. Ba
lassa József, A magy. nyelvjárások, Bpest 1891. 

Ziliz, althaea (1. e.). 
Zilizgyökér, a mályvafélékhez tartozó inahola zi

liz (althaea officinalis) nyákdús gyökere, frissen hú
sos, megszárítva és hámozva, a mint kereskedésbe 
kerül, fehér, rostos, lisztes, édes izü, nagymennyi
ségű nyálkatartalma miatt a gyógyászatban hasz
nálják. Közép- és Dél-Európában terem. 
Ziller T u i s k o n , német paedagogus, szül. 1807. 

Wasungenben ; 1861. Lipcsében paed. seminariumot 
alapított, melyet később magyarok is látogattak; 
a Herbart-iskola feje, több munkát irt; f 1882. 

Zillervölgy, Tirolban, Maierhofen m., a Dux, 
Zemm, Stillupp völgyekből alakul, a Ziller folyó 
szeli át, ide nyúlik a Schwarzenstein és Floisenglet-
ser, ter. 990 km2, főhelye Fügén és Zell. 

Zimányi József , tanár és iró, szül.. 1866. jut. 23. 
Bpesten. a szegedi áll. főreáliskola tanára. Irodalom
történeti dolgozatokat irt. 

Zimay L á s z l ó , zeneszerző, szül. 1833. jun. 29. 
Gyöngyösön; atyja katonai karmester lévén, korán 
zenével foglalkozott és már 1854. hangversenyzett 
vidéki városokban. A középiskolát elvégezve Bpestre 
jött jogot hallgatni, de csakhamar egészen a zenének 
szentelte magát; tanár lett és számos szerzeményé
vel, főleg népdalaival, tette nevét ismertté. 

Zimforus, székely tájszó: képmutató. 
Zimony, önálló törv. város Szerem m., 12.823 lak. 

Belgráddal átellenben fekszik, a hajdani T a u r u n u m 
helyén. A Duna-Száva egyesülésénél meredek földhát 
domborul, előtte k.-re és délre lapos térség, me
lyet a két folyó hordalékaival töltött fel. Ez öb
lös lapály é.-k. szögletében van Z. külvárosaival, 
a fensik párkányára épülve. A Czigányhegyen némi 
romjai vannak Hunyadi János várának, ki a Nándor
fejérvári győzelem után 1456. aug. 11. itt halt meg. 
A Balkán-országokba élénk átmeneti kereskedelem. 
Törvényszék, járásbir., adóhiv. 

Zincum, horgany (1. e.). 
Zingiber (lat.), gyömbér (1. e.). 
Zingler Rudolf, porosz tábornok, szül. 1839. 

aug. 29. Ückermündeben, 1857. lépett a hadseregbe, 
részt vett az 1870—71. hadjáratban, 1873. őrnagy, 
1883. ezredes, 1890. tábornok. 
Zink, horgany (1. e.). 
Zinkographia (gör.), horganyedzés (1. e.). 
Zinksulfát, ZnS04, horganygálicz (1. e.). 
Zinnowitz, tengeri fürdő Usedom (Keleti tenger) 

porosz szigeten, 600 lak. 
Zion, 1. Sión. 
Zipernowsky K á r o l y , elektrotechnikus, sz. 1853. 

Bécsben, de Bpesten nevelkedett, itt végezte a gym-
nasiumot s a chémiát, 1873. a József-műegyetemen 
a gépészmérnöki szakot, hol 1877. nyert oklevelet. 
Már előbb, főleg 1878. sokat foglalkozott elektro
technikával, ez évben a Ganz-féle gyárban mérnök 
s még ez évben megcsinálta hazánkban az első 
egyenáramú dynamo-gépet és az első váltakozó 
áramú gépet. Ez időtől fogva a villamosság terén 
számos találmányt tett Déri és Bláthy mérnökökkel. 

Zirai, Törökországban a méter. 

Zircz, község Veszprém m., 2299 lak. Járásbir. és 
adóhiv. A gazdag z.-i cziszterczita apátság 1198. 
alapíttatott és a mohácsi vész után sok hányatásnak: 
volt kitéve. 1542. leégett kolostora és temploma
törökkézrejutott, 1802. a z.-i apátság ismét ön
állóvá lett s vele egyesittettek a pilisi és pásztói 
apátságok is. Az apát palotája és a két felől hozzá, 
csatlakozó kolostor diszes épületek. Könyvtára gaa-. 
dag. É.-ra van az 1314. kősziklás hegyen épült. 
C s e s z n e k vára. 
Zircz emlékezete, eposz P. H o r v á t Endr. (1814.).. 
Zirczi hegycsoport, a Bakony hsg része, a Czucza-

forrás vidékén. 
Zirknitzi tó, időszaki tó Krajnában, ter. 57—114-

km2, 2 —8 m. mély, vizét gyakran elveszti. Mellette^ 
fekszik Zirknitz helység. 

Zirkon, ásvány, jegeczes, színtelen, szürke, sárga,, 
zöld, többnyire vörös, barna; kovasavas z.-föld, ese-
kély vastartalommal előfordul syenitben. Leihelyei 
Oláhpia, Bilin, Sanalpe (Karinthia), Ceylon, Szibéria,. 
Grönland, Norvégia. A s z í n t e l e n z. v. j a r g o n , 
élénk fényű, a n e m e s z. v. j á c z i n t , sárgásvörös.. 

Zirkonföld, 1. zirkonium. 
Zirkonium, Zr, vegyi elem, előfordul a zirkonban 

és néhány más ásványban, az antimonhoz hasonló.. 
P. s. 90'4, f. s. 4'15; o x y d j a (zirkonföld), Zr02, az. 
agyagföldhöz hasonlít, izzó hengerekhez használják. 
Drummond-fénynél. 

Zirl, helység Tirolban, Innsbruck közelében az. 
Inn m., 1579 1., mellette a Martinswand (1119 m. m.),. 
melyen 1493. I. Miksa császár vadászat közben el
tévedt. 

Zirzen J a n k a , állami tanitóképezdei igazgató,, 
szül. 1825. Jászberényben, árvaságra jutva 15 éves 
korában kezdett tanítani, mint nevelőnő működött 
vidéki családoknál, hosszabb ideig Aradon; 1869' 
óta az első áll. tanitónő-képezde igazgatója Bpesten;. 
tevékeny részt vesz az emberbaráti és nőegyesületi 
ügyekben, noipar-kiállításokban; 1889. nov. 19. nagy 
részvét közt ünnepelte 50 éves jubileumát, mely 
alkalomból tanítványai 4000 frtot gyűjtöttek » Zirzen . 
Janka alapítványa* czimmel a »tanitónők otthona* 
javára. 

Ziska J á n o s , a husziták vezére, szül. 1360-
körül Trocznowban, földműves szülőktől. Gyermek
korában elvesztette jobb szemét. A katonai pályára 
lépett s részt vett a török elleni harczokban és az 
incourti ütközetben. Húsz János kivégeztetése után 
a cseh husziták élére állott és Tábor hegyén várost 
épített, melyről híveit táboritáknak nevezték. 1420. 
Prágát védte Zsigmond ellen. A husziták 1421. ki
rályukká akarták választani, de ő Korybut Zsig
mondnak ajánlotta fel a cseh koronát és Zsigmond, 
császárt 1422. jan. 18. Német-Bródnál megverte. 
E hadviselése alatt másik szemét is elveszte. Pestis
ben t 1424. okt. 12. prizbislawi táborában. 

Ziska, két 4—4 felvonásos nézőjáték Katona Jó- • 
zseftől, 1813-ból. 

Zittau város Szászországban, 25.000 lak., bányász
iskola, barnaszénbányászat, a szász vászonipar 
főhelye, gyapot- és posztógyár. Városház nagy 
könyvtárral. 

Zitz, finom, tarka kartonszövet. 
Zivatar, égi háború, keletkezik nagy mennyiségű 

vízgőznek a légkörben történő gyors sűrűsödésénél,. 
erős felszálló légáramnál (mindennapi z. a trópusok
ban), az egyenlítői áram kiszorításánál a sarki áram . 
által (a nyugoti oldal z.-a, a felhők ny.-ról jönnek,. 
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a szél gyorsan ny.-ról é.-ra fordul, lehűlés a z. után) 
v. igen ritkán a megfordított tüneménynél (a k. ol
dal z.-a, a szél k.ről d.-re fordul, felmelegedés a z. 
után, igen termékeny z.). A felszálló áram z.-a helyi 
természetű és nem változtatja meg az időjárást, 
Leggyakoribb a z. a trópusokban; ritkább a sarkok 
felé. Közép Európában a z.-ok gyakorisága é.-k.-ről 
d.-ny. felé növekszik, s a fele nyárra, '/JO rész télre 
esik. A z. felhők ritkán emelkednek 5000 mre, sík 
vidéken 1600—2000 m. m. A z. felhőkből keletkezik 
a villám (1. e.). 

Zizim, 1. Dsem. 
Zizyphus, 1. zsídótüske. 
Zjos, japáni űrmérték = 815 1. 
Zlatar, község Várasd m. 1697 lak. 
Zlaticza, község Krassó Szörény m. 1150 lak. 
Zljecho, község Trencsén m. 1665 lak. 
Zmertich Iván , orsz. képv., szül. 1856. Csácsón 

Nyitram., európai hirü kerékpározó, jogot végzett, 
előbb tiszt, szolgabíró, majd főszolgabíró, 1892. 
orsz. képviselő. 
Znaim, város Morvaországban, a Thaya m. 13.000 

lak. 1809. jul. 12. fegyverszünet, melyet okt. 14. a 
bécsi béke követett. Az itt savanyitott ugorkát 
messze földre elszállítják. 

Znió-Váralja, község Turócz m. 1088 lak. Járás-
bir. és áll. tanítóképző. Régi vára rom. 

Zöblitz, város Szászországban, 3000 lak., élénk 
márvány- és csipkeipar. 

Zoborhegyi zárda, Nyitra m. Szent István alapí
totta ; benczésrendü apátság volt, mely a török idő
ben megszűnt; a kamalduli barátok szállták meg s 
1782-ig birták. 
Zobor hegység, 1. nyitrai hsg. • 
Zodiakál fény, állatövi fény, 1. e. 
Zodiakus, á l l a t ö v (1. e.). 
Zohar, a kabbala főkönyve, I. Kabbala. 
Zohor, község Pozsony m. 2392 lak. 
Zoiatrika (gör.), állatorvostan. 
Zoilos, görög grammatikus Amphibolisból, 270. kö

rül Kr. e., műveiben sokat gáncsolta Hornért; innen 
ált. roszakaratu, gáncsoskodó kritikus. 

Zoismus (gör.), az állati élet és jelenségeinek össze-
sége; z o i k u s , állati. 

Zokszó, fájdalmas érzést kifejező, panaszos szó, 
pl. Keserű zokszóval igy feddi meg őket (Arany). 

Zola Emil , hires franczia regényíró, szül. 1840. 
ápr. 2. Parisban s ott is él. A modern franczia 
naturalisztikus iskola feje. »Les Rougon-Macquart* 
czimmei egy nagy regénycyklust irt (ennek leg
ismertebb részei a 7. köt. >L'assommoir« és a 9. köt. 
»Nana«), melyben egy család >terméczet- és erkölcs
rajzait, előrehaladó elfajulásának történetét akarja 
nyújtani a második császárság idejéből. Irt ezen kí
vül beszélyeket (»Contes á Ninon«), színműveket 
(>Le bouton de rose«, »Les héritiers Rabourdin« 
»Raquin Teréz* stb.), kritikai ésaesthetikaiczikkeket. 
Zolaismus, 1. naturalismus. 
Zöld ág, a székelyeknél régebben egyes kiválóbb 

hivatalok jelvénye; innen z. á g r a j u t n i , felver
gődni, boldogulni. 

Zöld csütörtök, 1. nagycsütörtök. 
Zöld czinóber (olajzöld, nápolyi, lomb-, moh-, 

amerikai zöld) chrómsárga és berlini kék keveréke; 
vérlugsó, chromsavas kálium, vas és ólomoldat 
keverékéből nyerik, nem egészen tiszta szinü, mész
alapon megsárgul, nem mérges; fedő-, viz- és o!aj-
íestékül használják. 

Zöldfa (ang. green heart), a Nyugot-Indiában te
nyésző nectandra rhodiaei nehéz, sárgás zöld fáj a; 
asztalos- és esztergályosmunkára használják. 

Zöldfarsang, a fehérvasárnapra következő tavaszi 
időszak, midőn a nyilvános menyegzőtartás, mely a 
nagy böjtben tiltva volt, ismét szabad. 

Zöld fok, 1. Verde fok. 
Zöldföld, kovasav, vasoxydul, keserüföld és káli 

keveréke, porphyrban és homokkőben található,, 
szürkés, feketés v. olajzöld szinü, zsíros tapintatu, 
fajsúlya 2.5 — 2.8 nem mérges. Nyersen v. iszapulva 
jut forgalomba, viz-, mész- és olajfestékül használ
ják; található hazánkban, Szász-, Bajor-, Cseh- és 
Olaszországban. 
Zöldlő, a chlor elavult neve. 
Zöldmandola, a valódi pistáczfa magva, kellemes 

mandola ízű, zöldes szinü, mogyoró nagyságú, ola
jos; könnyen avasodik; legfinomabb fajta a levantei. 
és a siciliai z.; a kereskedésben hámozva v. hámo-
zatlanul fordul elő. 

Zöldség, tápszerül szolgáló növényi zöld részek 
(zöldpaszuly, kelkáposzta, fejes saláta stb.), melyek 
vizben igen dúsak (87—94°/0), szilárd anyagokban 
szegények. Leginkább vannak bennök szénhydrátok 
(2—8.2°/o). Elvezetük után a székürülés bő; azt a 
kevés tápanyagot is, a mi bennük van, az emberi 
szervezet csak kevéssé birja kihasználni. Ezért inkább 
a változatosság kedveért (étrendi czélokból), mintsem 
tápértékük miatt szolgálnak tápszerül. L. Zöldség
félék mellékletünket. 

Zöld tó, 1) a Vöröstorony, Zöldtói csúcs és Lom-
niczi, csúcs.által körülvett katlan-völgy egyik tava, 
mely a többiek vizével a Fehér patakot alkotja. E 
tónak gátja homlok morenája a hajdani Fehérvölgyi 
jégárnak. Területe 2'13 ha; — 2) tó a Szucha Vodai 
völgyben, terül. 3'45 ha.; — 3) tó a Poduplaszki 
völgyben P«i ha. Mindhárom a Magas-Tátrában. 

Zöldtói csúcs, a Magas Tátra főgerinczén, 2535 
•m. m. 

Zöld viasz, rézéleg tartartalmu viaszkenőcs, tyúk
szem ellen szolgál. 

Zollfeld, mező Klagenfurttól északra, hol a karin-
thiai herczegeket méltóságukba beigtatták. A régi 
V e r u n u m (1. e.) romjai. 

Zolnai G y u l a , iró és tanár, szül. 1862. decz 3. 
Nagysomkuton (Szatmár m.), 1887. az egri kath. 
főgymnasium, 1888 tói a székes-fehérvári áll. főreál
iskola tanára. Számos nyelvészeti dolgozatot irt 
(előbb Tömlő Gy. néven) a »Magy. Nyelvőre-be és 
más folyóiratokba. Önálló művei: Szómagyaráza
tok, 1890. Mátyusföld nyelvjárása, 1891. Mondat
tani búvárlatok, 1893. 

Zoltán fe jede lem 1. Zsolt. 
Zoltán Géza , győri kir. táblai tanácselnök, szül. 

1844. jan. 8. Apagyon Szabolcs m., 1865. pesti tör
vényszéki joggyak., 1869. curiai segéd-, 1872. fogal
mazó 1875. bpesti fenyítő jb. albiró, 1880. bp. tszki, 
1882. táblai bíró, 1891. győri táblai tanácselnök. 
Zoltvány La jos I rén, iró és tanár, szül. 1859. 

ápr. 24. Érsekujvárott, középiskolai tanulmányai, 
végeztével 1875. a pannonhalmi Sz. Benedek rendbe 
lépett, 1882. áldozárrá szenteltetett s a pannonhalmi 
tanárképezdéhez a magy. irod. és nyelv tanárává 
neveztetett ki. Számos irod.-tört., nyelvészeti és tan
ügyi munkát és czikket irt. 

Zólyom, szab. kir. rend tan. város Zólyom m., 
5446 lak. Járásb. Hajlított fabútor és vaslemez
gyár. A Szalatnának a Garamba ömlésénél. Régies 



ZÖLDSÉGFÉLÉK. I. 

Az Athcnaeum Kézi Lexikona. 

1. Kifejtő Borsó U'ride of tlie Jlarket). 

2. Bokor Bab tCajterfele ijongswood). 

3, Omega Velő Borsó hüvelye. 
-1. Téli Kel. 

5. Muskotály Tök. 
6. Törpe piaci Borsó. 7. Cardonna, toursí. 

8. Bimbós Kel. 

9. Óriás Babhüvely. 

10. Braunschweigi Fejes 
Káposzta. 

12. Barna Fejes Saláta. 13. Victoria Kel. 

11. Zöld Escariol. 

14. Endivia Saláta, 
moha alakn. 

15. Kasseli Káposzta. 

1(!. Fodros Petrezselyem. 

17. Erfarti vörös Káposzta, 18. Strassburgi Kel. 19. Hollandi Káposzta. 

20. Bodros Endivia. 21. Winnigstadti Káposzta. 22. York Káposzta. 23. Pozsonyi Káposzta. 



ZÖLDSÉGFÉLÉK. II. 

1. Recés Dinnye. 

2. Spárga Tök. 

3. Párisi Fü r tö s Uborka. 

4. Fehéríthető Zeller. 

5. Hagyma, Madeira 
laposkerek. 

G. Pár Hagyma, roueni téli. 
7. Sárga spanyol 

Hagyma. 
8. Pasztiuák. 

!). Articsóka. 

10. Hagyma, zittaui. 11. Hagyma, világos 
vörös erfurti. 

12. Gyökér 
Zeller. 

14. Kalaráb bécsi üveg. 

13. Kerekrépa 
v. tarló 
Répa. 

15. Zeller, alma 
alaku sima 

16. Retek, párisi 
tojás alaku fehér 
fe f ib i fc v é S U ' 

17. Murok Répa, 
sötét sárga. 

18. Tragopogon 
Gyökér. 

19. Murok Répa, 
frankfurti. 20. Karó Répa káposzta. 

21. Petrezselyem, 
vastag gyökerű. 

22. Téli 
Retek, 
khinai 

rózsaszín. 
23. Kerek 

Répa hólapda. 
24. Carotta, 

párisi. 
2ö. Carotta, 

hollandi. 
26. Spangol 

Pozdor. 
27. Kötöző Saláta, 

sárga párisi. 

23. Laboda, hosszúlevelü. 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 

29. Bokor Bab, algíri. 
30. Virág Kel (Karti-

fiol). 
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külsejű város, fával beültetett főutczája v. piacza 
sétahelyül szolgál. Itt van a gót stilü nagy s tö
meges tornyú főtemplom, ev. egyház s alsó végén 
a vár. A várost bekeritő falak és kapuk is megvan
nak és a Garam és Szalatna által képezett félszige-
geten 1350-ben épült kettős fallal bővített négy szeg
letes tornyos vár még lakhatólag áll. Odább d.-re 
a Szalatna torkolata feletti hegyen állott a régibb 
Z. vár, melyet 745. marahánok, a névtelen jegyző 
szerint Bors vezér építettek. Bucsa és Z. közt a Ga
ram balpartján még egy 3 ik vár nyomai. A Z. vár 
kir. birtok volt. Nagy Lajos az ujabb Z. várat rakatta 
s itt alkudozott 1382. a lengyel urakkal a két or
szág egyesítésén. 1440. Giskra birtoka, kinek halála 
után Mátyás királynak kedvencz mulató helye. 

Zólyom-Brezó, vasgyártelep Zólyom m. 
Zólyom-Lipcse, község Zólyom m., 1359 lak. 
Zólyom vármegye, határai Liptó, Gömör, Nógrád, 

Hont, Bars és Turócz vmegyék, Ter. 273017 km2 

112.413 lak. Mindenütt hegyes: é. oldalán az Ala
csony-Tátrának Gyömbér és Prassiva csoportja, 
ny.-on a Nagy-Fátra s a Körmöcz- és Selmeczbányai 
hegycsoportok, d.-k. oldalán az Osztrovszki és Pa-
lána tömegei terjednek el. Fővölgyei : a Garam és 
Szalatna völgyei. Van 127 község és 3 r. t. város. 
Közigazgatásilag felosztatik négy : beszterczebányai, 
breznóbányai, nagyszalatnai és zólyomi járásokra. 
Tartozik a 25. számú cs. és kir. hadkiegészítő ke
rülethez, a 16. sz. honvédezredhez és az 50. népfel
kelési járáshoz. Az országgyűlésbe 5 képviselőt vá
laszt, székhelye Beszterczebánya. 

Zöm, sokaságnak, kül. hadseregnek derékteste,java 
része; tömöttebb részek vmely test belsejében. 
Zománcz, higfolyós, néha fémoxydok által festett 

üveg, fémtárgyak (arany és réz) bevonására és üveg
mozaik előállítására, poralakban rakják fel és rá
olvasztják. Öntött vasedényt kvarcz, borax, agyag 
és földpát keverékkel zománczolnak és két bevonatot 
nyernek, melyek közül az alsót csak zsugorodásra, a 
felsőt pedig teljes olvasztásra hozzák; h i d e g z., 
fémre való festés kopalkenczével dörzsölt festékkel. 

Zománcz festék, higfolyós, át nem látszó üveg-
anyag, üveg stb. befestésére. 

Zománczfestészet, az a művészet, mely szerint 
zománczczal (1. e.) fémre, agyagra v. üvegre feste
nek. Fémre a festés ugy történik, hogy a körvonala
kat ráforrasztott fémdrótokkal készítik és a mezőket 
zománczczal kitöltik (email cloisonné), Byzáncz, 
Khirfa és Japán z.-e ezen rendszer szerint készült; 
v. a rajzot bevésik v. besajtolják és zománczczal ki
töltik (email ckamplevé), ó-római és kelta dísztár
gyak, XII. szdban Francziaországban; a limousini v. 
festő zománcznál a fekete zománcz által alkotott 
alapon egy réteg fehér z. van, melybe a körvonala
kat és árnyékot bevésik (Limoges XV. szd). Ebből 
fejlődött a z. f. fehér olvasztó alapon beüvegesithető 
festékkel. Z.-festést agyagon már az assyriaiaknál 
találni, s Perzsiából, Arábiából Spanyol- és Olasz
országba jutott. Üvegre is már az ó-korban alkal
mazták a z. festést, később Németországban, Velen-
czében, s mostan az üvegműipar minden ágában 
alkalmazást talál. 

Zomba, község Tolna m., 2145 lak. 
Zombor, sz. k. önálló törványhatóságu város 

Bács-Bodrog m., 26.435 lak. A mohácsi vész előtt 
helyén Czobor-Szent-Mihály helység s egy kis vár 
állott, mely a török pusztításnak áldozatul esett. 
1543 óta kezdték Zombornak nevezni. A hódoltság 

idején székhelye egy kerületnek, annak megszűnté
vel a határőrvidékhez tartozott. 1749. lett sz. kir. 
város. A Ferencz-csatorna melleti fekvése, vimint 
az, hogy az egyesitett vármegyék székhelye lett, 
fejlődését nagyon elősegítették. Központja a város
ház előtti tér, hol a régi kincstári épületeken kivül 
a kath. templom és az uj főgymnasium áll. Legdí
szesebb utczája a főút, torkán a szabad téren álló 
csinos megyeházzal. A megyei hivatalokon kivül 
van törvényszék, járásbir., pénzügyigazgatóság, kir. 
tanfelügyelőség, az ipar fejlett; fontos gabonapiacz 
két gőzmalom, gyufagyár stb. Tanintézetek: áll. 
főgymnasium, szerb tanítóképző, közép-kereskedelmi 
iskola stb. A városi könyvtár 20.000 kötetet tar
talmaz. 

Zömkő, kikötőépitésnél használt nagy kiterjedésű 
(gyakran 10 m- nél nagyobb) mesterséges kő, melyet 
betonból v. falazatból formaszekrényben készítenek 
és a kijelölt helyre hajóról lesülyesztenek. ' 

Zóna (gör.), öv, földöv. 
Zónadijszabás, a vasúti díjszabási rendszer azon 

neme, melynél a díjtételt olykép állapítják meg, hogy 
az egész vasúti vonalat szakaszokra osztják (innen 
szakaszdijszabásnak is hívják) és az egy szakaszba 
tartozó állomásokra szóló dijat egységesen állapít
ják meg. A z. eszméjét nagy arányokban először 
nálunk valósították meg olyképen, hogy Budapestet 
kiinduló pontnak véve az egész országot 14 zónára 
osztották. Ebből az első két zóna a helyi, a többi 
pedig a távolsági forgalomba tartozik. 1889. aug. 1. 
Baross Gábor keresk. minisztersége alatt lépett életbe. 

Zónaidő, az időszámítás az a módja, mely vmely 
helyen az órát nem a nap állása szerint határozza 
meg, hanem az egész földtekét 24 egyenlő (15°) 
zónára (övre) osztja és az egész zóna területén 
ugyanazon időben ugyanazon órát állapítja meg. 
Minden zóna közepén átmenő déllőbe eső helyeken 
a z. megegyezik a természetes (napi) idővel és ezen 
óra érvényes az egész zónára. Ellenben a zóna többi 
pontjain a z. hátramarad v. megelőzi a természetes 
időt a szerint, amint ezen helyek azon déllőtől k.-re 
v. ny.-ra esnek. Hazánk a 2. zónába esik, s igy ná
lunk a középeurópai idő (1. e.) érvényes. 

Zonaras J á n o s , byzanczi történetíró aXII. szdban, 
18 könyvből álló >Chronicon«ja több tekintetben 
fontos világtörténeti mű. 

Zónatarifa, zónadijszabás (1. e.). 
Zönge, a zeneelméletben a zenei hangok elnevezése. 
Zöngehangok, a phonetikában azon hangok neve, 

melyek minden akadály s igy minden nesz nélkül 
jönnek ki a beszélő üregből. Ily tiszta zengő hangok 
első sorban a magánhangzók, melyeknél a hang
szalagok finom szélének kifeszülése az egyetlen gát, 
de épen ez teszi zengőkké; a mássalhangzók közül 
pedig az l, r, »«, n hangok. A többi mássalhangzó 
kiejtésekor a kiömlő lélekzet sem a belülről elzárt 
orrüregen át nem szabadulhat, sem a szájüregen át 
nem juthat ki zavartalanul, mert ennek vmelyik 
helyén akadály áll eléje, pl. a p és b kiejtésénél 
ajkainkkal teljesen elzárjuk a lélekzet útját. E más
salhangzók közt megint vannak olyanok, melyek 
kiejtésénél a hangszalagok rezgése azaz zönge is 
hallható s olyanok, melyeknél zönge egyáltalán 
nincs. Amazok z ö n g é s hangok (a lágy mással
hangzók: b, d, g, gy, v, z, zs,j), ezek a z ö n g é t 
l enek (a kemény mássalhangzók:^ t, k, íy,f, sz,s,h). 

Zongora, p ia no forte , általánosan elterjedt hang
t é r , melynél az aczélhúrokat billentyűkkel ossz* 
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kapcsolt apró kalapácsok hozzák rezgésbe; a hurok 
továbbrezgését elnyomja a hangfogó gépezet, mihelyt 
az ujjakat elveszszük a billentyűktől. Az egész szer
kezet faszekrényben van elhelyezve. A z.-nak régibb 
alakja a c l a v i c h o r d i u m , mely már a XVI. szd 
elején teljesen ki volt fejlesztve. Ennél azonban az 
ércznyelvek által rezgésbe hozott hurok igen gyenge 
hangot adnak s a játszó alig tudja szabályozni. A 
kalapács-szerkezet feltalálója paduai Bartolomeo 
Cristofori (1711.). Fajai: a pianino (1. e.), a szárny
as aszta!-z. A nagyobb méretűek neve konczert-z. 
Gyakorlati szempontból fontos újítást jelez a Jankó
féle magyar zongora. 

Zonuk, vár, 1. Zálnok. 
Zoochemia, á l l a t v e g y t a n (1. e.). 
Zoogenia (gör.), vmely állattörzs fejlődéstana. 
Zoogen kőzetek, állati maradványokból álló kő

zetek, mint trochitok, nummulitok, korallmész. 
Zoogeographia (gör.), á l l a t f ö l d r a j z (1. e.). 
Zoogonia (gör.), élő ivadékok nemzése v. világra

hozása. 
Zoographia (gör.), állatleirás, állattan. 
Zoolatria (gör.), á l l a t i m á d á s (1. e.). 
Zoolithok (gör.), ősállatok kövületei. 
Zoológia (gör.), állattan. 
Zoologikus kert , állatkert (1. e.). 
Zoomagnetismus (gör.), állati delejesség (1. e.). 
Zoomorphismus (gör.), állathoz való hasonla

tosság. 
Zoonomia (gör.), állattani élettan. 
Zoonosis (gör.), az állatról az emberre átvihető 

betegség. 
Zoopalaeontologia (gör.), az őskori állatok tana. 
Zoopathologia (gör.), állatkórtan. 
Zoophag (gör.), állatevő. 
Zoophyták, állatnövények, 1. állatok. 
Zoospermia, 1. ondó. 
Zootherapia (gör.), állatgyógyászat, 1. e. 
Zootomia (gör.), állatboncztan (1. e.). 
Zoppott, tengeri fürdő Danzig porosz kormánykerü

letben a Keleti tenger m. 5000 lak. 
Zores-vas, _o>_ alakú alakvas, közúti vashídon 

a hossz- v. kereszttartókra egymás mellé erősitik a 
z.-akat, hogy rajok a hidpálya kavicsolását elhelyez
hessék. 

Zörgő zsolozsma, a nagyhéten szerdán, csütörtö
kön és pénteken délután a kath. templomokban el
mondatni szokott zsolozsma, mely csörtetéssel végző
dik azon moraj jelképezésére, mely a felriadt termé
szetben Jézus halálát követte. 

Zorilla (-ríja) M a n u e 1 R u i z don, spanyol államférfi, 
szül. 1834. Burgo de Osmaban (Ó-Castilia), jogot 
végzett, 1856. képviselő, 1866. lázadásban való rész
véte miatt száműzetett; az 1868. forradalom után 
több izben miniszter, képviselőházi elnök, 1871. és 
1873. miniszterelnök. XIII. Alíonz uralkodása ide
jén Parisba költözött s onnan vezeti köztársasági 
párthiveit. Az 1884. katonai lázadásban való rész
vétele miatt in contumaciam halálra Ítélték. 

Zorilla y Morá l J ó s é , spanyol költő, szül. 1818. 
febr. 21. Valladolidban; 1837. tűnt fel egy elégiával, 
1844. jelent meg Don Jüan Tenorio (dráma); mint 
lyrikus, epikus és drámaíró egyaránt kivált; Miksa 
mexikói császár udv. költője; 1889. jan. 22. Grana
dában, az Alhambrában ünnepélyesen költővé koszo-
ruztatott, f 1893. jan. 23. 

Zoroaszter v. Z a r a t h u s z t r a , a mostani perzsák
nál Ze rdus t , az ó-irániak vallásának, a parszizmus-

nak (1. e.) alapitója a VIII. szdban Kr. e. Vallásrend-
szere örök küzdelembe állítja a fény és jóság istenét 
(Ormuzd) a sötétség és gonoszság istenével (Ahri-
mán); a küzdelemben az előbbit az angyalok (az 
Amsaszpand-ok), az utóbbit a daemonok (Dew ek) 
segítik. Ormuzd győzelmét a gonosz felett minden 
hivő igazságos, tiszta és munkás élet által tartozik 
előmozdítani. A tűz, mint a legfontosabb tisztító esz
köz, kiváló tisztelet tárgya. E vallást az iszlám tel
jesen elnyomta (1. párszok). 

Zoster (gör.), öv; h e r p e s z., övsömör. 
Zotmund v. Z o t h m u n d , 1. Kund. 
Zovány, község és fürdő Szilágy m., 841 lak.; 

vasvitriolos és timsó tartalmú forrás. 
Zrinyiász, gr. Zrinyi Miklós eposza (1651.). 
Zrínyiek, az adriai tengermellék legrégibb főúri 

családja, melynek eredetét a családi hagyomány a 
római gens Sulpicidban kereste; első ismert ősatyja, 
Bogdán brebiri zsupán, 1164 körül élt. A család a 
XII. szdtól kezdve nevezetes szerepet játszott Dal-
máczia és Horvátország történetében; ivadékai kö
zül, kik kezdetben S u b i c h o k n a k , a XIII. szdtól 
b r e b i r i grófoknak nevezték magukat, számosan 
viselték a báni méltóságot. A Zr. nevet Brebiri Pál 
1274—1312. horvát és boszniai bánnak (f 1312.) 
legifjabb fiától, P á l t ó l (f 1346.) származó fiai vet
ték fel. A család az anyaországban a XVI. szd köze
pétől játszott előkelő szerepet; a két Mik lós , a szi
getvári hős és a költő a nemzetséget világhírűvé 
tette. A hatalom és gazdagság tetőpontján várat
lanul következett be a bukás, midőn Zr. P é t e r 
I. Lipót ellen szőtt összeesküvéseért a vérpadon halt 
meg s a. család utolsó sarja, János, a börtönben fe
jezte be életét. — 1) I l ona , előbb I. Rákóczy Fe-
renczné, később Thökölyi Imréné, Zrinyi Péter bán leá
nya, szül. 1643., 1665. jegyeztetett el I. Rákóczy Fe-
rencz vál. erdélyi fejedelemnek, s az esküvő 1666. 
márcz. 1. Makoviczán ment végbe. 1676. özvegyen 
maradva, gyermekei, Rákóczy Juliánná és Ferencz 
nevelésének élt; 1678. Thököly Imre iránt szerelemre 
gyuladt, de a házasság csak 1682. június 16. jött 
létre. Thököly oldala mellett fényes honleányi missio, 
de annál hányatottabb élet lőn osztályrészévé. Fér
jétől gyakran el volt szakítva, s midőn Th. ügye 
a bukás szélére jutott, 2 évi ostromot kellett kiál
lani Munkács várában. Hossszu, hősi védelem után 
a várat csak emberei, főleg Absolon Dániel kény
szerítésére adta fel 1688. január 4. Ez évi márcz. 
20. gyermekeivel Bécsbe kisértetett és az Orsolya-
apáczák klastromában őrizet alá helyeztetett. 1692. 
engedélyt kapott, hogy férjéhez mehessen, de gyer
mekeitől el kellett válnia. Követte Thökölyt bujdo
sásában, 1699. Konstantinápolyba, 1700. szeptember 
23. Nikomediába ment vele; itt az u. n. virágok me
zején f 1703 február 18. Holttestét Komáromy Já
nos márcz. 8. hajóra tevén, Konstantinápolyba vitte 
és a galatai St-Benoit jezsuita templomban temette el. 
Horváth Mihály: Zr. I. élete (1873.). Thaly K. Magyar 
Emlékek Konstantinápolyban (1892.); — 2) J á n o s 
az utolsó Z r i n y i , a kivégzett Péter fia, szül. 1650. 
körül. I. Lipót Prágában, majd Bécsben felügyelet 
alatt tartotta. Többször tanúsított hűsége sem Szün
tette meg a bécsi kormány gyanakodását iránta; 
1683. júliusban, midőn a Becsből menekülő császárt 
Linczbe követte, azt hitték, hogy ő mutatta meg az 
utat az üldöző tatároknak. A puszta gyanúra elfog
ták és Rokenburg várába zárták. Innen később a grá-
czi börtönbe Szállították. 20 évi fogsága alatt senki-
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hez sem szólott egy szót sem. f 1703 nov. 10; — 3) 
M i k l ó s , a szigetvári hős, szül. 1508 körül. Már 
1529. részt vett a törökök által ostromolt Bécs vé
delmében. Ferdinánd főleg neki köszönhette, hogy 
a horvát rendek az ő pártjára állottak; szolgálatai
ért gazdag jószágadományokat nyert. A törökökkel 
kora ifjúsága óta harczban állott, de katonai pá
lyája főleg az 1542. hadjáratban kezdődött, midőn 
Pest alatt vitézül harczolt. Még az évben horvát bán 
lett; az 1543., 1553. s az 1556. hadjáratban ismét 
fényes haditettekkel növelte hírnevét. 1557. tárnok
mester, 1561. Szigetvár főkapitánya, 1563. Dunántuii 
főkapitány lett. 1565. végén összes hivatalairól lemon
dott, de Miksa nem fogadta el lemondását, s midőn 
1566 elején hire jött, hogy Szulejmán nagy sereggel 
tör az országba, Zr. maga sem találta múltjával 
összeférhetőnek, hogy fontos állásából távozzék. 
Szulejmán Szigetvár ellen indult s aug. 7. kezdé 
ostromolni. Egy havi védelem után (az ostrom le
írását 1. Szigetvár) Zr. hős társaival együtt szept. 
8. az égő várból kirohanva, az ostromló sereg so
raiban lelte hősi halálát. Salamon Ferencz: Az első 
Zrínyiek (1865.); — 4) Miklós , a költő, Zr. György 
gróf horvát bán és Szécsy Katalin fia, szül. 1616. 
april 22. Zágrábban. Már mint ifjú vitézül harczolt 
a törökök ellen; 24 éves korában főlovászmester, 
légrádi és muraközi kapitány és somogyi főispán, 
1647. horvát bán. Ez időtől kezdve diadalmas hőse 
a török háborúknak s egyúttal kiváló költő és a po
litikai,hadügyi irodalom müvelője. Montecuccoli Raj
mund császári fővezérrel ennek erdélyi kudarcza 
után polémiába keveredett, mi a két hadvezért ha
lálos ellenségekké tette. Az 1664. év elején kivívott 
győzelmeiért a pápa köszönő levéllel, XIV. Lajos a 
pairi méltósággal, a spanyol király az aranygyapjas 
renddel tüntették ki, s I. Lipót bir. berezegi rangra 
akarta emelni, a mit azonban nem fogadott el. E 
kitüntetések növelték Montecuccoli ellenséges indu
latát, melynek következménye a Zr. által épített 
Z e r i n v á r (1. e.) elvesztése lőn. Ez és a vasvári 
béke (1664. aug. 10.) visszavonulásra késztették a 
bánt, a ki még ez év nov. 18. Csáktornya mellett 
vadászat közben vadkan áldozata lőn. Zr. költői 
hajlamai már kora ifjúságában kifejlődtek. Költői 
munkái 1651. jelentek meg Bécsben ily czimmel: 
^Adriai tengernek Sirénája gróf Zrínyi Miklós*. 
A gyűjtemény legtekintélyesebbtiarabját az »Obíidio 
Szigetiana* ez. 15 énekes eposz teszi, melyet közön
ségesen »Zrinyiász« néven emlegetnek s melynek 
tárgya a költő ősének hős halála 1566. a vár védel
mében. A látszólag csekély jelentőségű eseményt a 
költő az által emelte eposzi magaslatra, hogy Zrínyi 
halálát ugy tünteti fel, mint vértanú-halált a nemzet 
vétkeiért. Az eposz kifejezi költőjének hazafiu és po
litikai hitvallását is : a pártokra szakadt nemzet csak 
ugy űzheti ki a törököt, ha egyesül, ha anyagi és er
kölcsi erejét összeszedi. Nemcsak kigondolva, hanem 
megalkotva is jól van az eposz. Szerkezete s jellem
rajza egyaránt mesteri s fényes bizonyságát adja Z. 
költői öntudatosságának. Hogy a mű a maga korá
ban még sem aratta a megérdemelt sikert, annak leg
inkább külső fogyatkozásai: a verselés gyarlósága s 
a nyelv darabossága voltak okai. A lyrában is ki
vált Z. kortársai közül. Négy idyll, két elégiái költe
mény, egy vallásos ének s néhány epigramm törté
neti hősökről teszik lyrai költészetét, melyet az érzés 
és gondolat ereje tüntet ki. Politikai müvei közül ne
vezetesebbek: S i r a l m a s p a n a s z a , mely az 1655. 

országgy. után annak bebizonyítására készült, hogy 
a magyar egymaga is képes megtörni a török ural
mát. Ugyané meggyőződést hangoztatja a T ö r ö k 
áf ium e l l en v a l ó o r v o s s á g ez. röpirata, mely 
azonban csak 1705. jelent meg először. L. Toldy F., 
Gr. Z. M. életrajza, Magy. Költők élete, 1870. I., 
Salamon F., Z. M. ifjúsága, u. attól: Z. a költő, írod. 
Tanulmányok, I. 1889., Arany János, Z. és Tasso, 
Prózai Dolgozatok, 1879., Pauler Gyula, Z. és Mon
tecuccoli, Bpesti Szemle, 1867., Greksa Kázmér, A 
Zrinyiász és viszonya Tasso, Virgil, Homér és Ist-
vánffyhoz, 1890., Kanyaró Ferencz, Z. születése (Fi
gyelő, XX. köt.), u. attól: Z. a hadiró(XX[. köt.) és Z. 
ismeretlen munkája, 1890., Horváth Jenő, Z. hadtüd. 
elvei, Vitája Montecuccolival, Hadtört. Közi. 1889. 
Zr. összes hadtudományi munkáit uj kiadásban 
Rónai Horvát Jenő adta ki (Bpest, 1891.). — 5) Pé
ter, Miklósnak, a költőnek öcscse, szül. 1621. jun. 
6. Verbováczon. 1641. vette nőül Frangepán Anna 
Katalint. Mint katona méltó társa volt bátyjának; 
1647. Német- és Csehországban harczolt, de már 30 
éves korában kitűnt Horvátország védelmében s 
rettegtette Boszniát, Herczegovinát. 1663. okt. 16., 
mint károlyvárosi algenerális, Ottosácznál szétverte 
a boszniai basa seregét. 1665. követte bátyját a 
báni méltóságban; de a kitüntetés nem tette vakká 
a bécsi udvar politikájával szemben s a franczia 
udvarnál keresett ellene titkos segélyt. Wesselényit 
és Nádasdy Ferenczet megnyervén az összeesküvés
nek, a 3 főúr 1666. decz. 19. szövetségre lépett. A 
nád >r halála utána ő volt lelke a mozgalomnak. A 
bécsi udvar értesülvén az összeesküvésről, 1669. 
márcz. 30. megfosztotta báni méltóságától s Span-
kaut küldte ki elfogatására. Zr. kegyelmet remélve 
Bécsbe sietett, de itt elfogták és sógorával, Frange-
pánnal, Bécsújhelyre vitték, hol 1671. ápril 30. vér
padon halt meg. Pauler Gyula: Wesselényi és társa; 
összeesk. 2 köt. (1876.). 

Zrínyiek a költészetben. A szigetvári hős önfel
áldozását másodunokája, gr. Zrínyi M. a költő örö
kítette meg remek eposzában, a »Zrinyiász*-ban, 
mely irodalmunknak maradandó büszkesége. Később, 
a múlt szd végétől kezdve, a tárgy drámaitlan volta 
daczára a színműírók ism ételten színpadra léptették 
Zrínyit és bajtársait, s mint a múlt dicsőségen me
rengő kor egész hangulatából érthető, nem is hatás 
nélkül. így készültek a következő színművek: «Zrínyi 
Miklós, avagy Szigetvárnak veszedelme, egy histó
riai szomoru-játék 3 felv., Werthesz Kelemen után 
németből fordította Gy(örgyfalvi) Cs(épán) I(stván), 
Komárom, 1790.* Először adták 1793. aug. 20. »Zr. 
M. és az ő barátai*, Andrád Elek vitézi játéka, ada
tott 1807. »Zr. M. Sziget várában*, Láng Ádám 
színműve, 1813. Leszorította ezeket Korner Tivadar 
német költő hasonló tárgyú színműve, mely előbb 
P. Horváth D. prózai, majd Szemere Pál verses for
dításában adatott (az utóbbi megjelent a Szemere és 
Kölcsey által szerkesztett >Elet és Literatura* I. köt. 
1826., Kölcsey nevezetes bírálatával). Ujabban Jókai 
Mór 'Szigetvári vértanuk* (1860.) és Szász Károly 
»Zr. M., a szigetvári* (1868.) választották Z.-t szo
morújáték hősévé. — Z. a költővel foglalkozik báró 
Jósika Miklós egy regénye, melyet színpadra is al
kalmaztak, továbbá Sz. K. egv 10 énekes költői be-
szélye (1862.). 

Zrinyifalva, Kursanecz (1. e.) mostani neve. 
Zrinyi hegység,a Horvát Karszt fenföldnek a Glina 

és Unna közé előnyomuló része, mely e két folyó 
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közt vízválasztó, s nyúlványait a Kulpa és Száva 
felé ereszti. Lombos erdőkkel fedett alacsony hegy
sor; közepes magassága 285 m., legmagasabb csúcsa 
a Szamaric-a 615 m. 

Zrinyi-vers, az alexandrin (1. e.) egyik elnevezése; 
Z . - v e r s s z a k , négy Z.-vers egy rímmel; rímképlete: 
a a a a. 

Zsába, 1. idegzsába. 
Zsablya, község Bács-Bodrog vm., 6697 lak. Járás

bíróság. 
Zsadány, község 1) Bihar megyében, 2255 lak.; — 

2) Heves m., 1526 lak.; — 3) Temes m., 1170 lak. 
Zsáka, község Bihar m., 2826 lak. 
Zsákmány és z s á k m á n y j o g , a régebbi hadi jog 

szerint a hadviselő felek azon joga, hogy az ellensé
ges állam polgárait kifoszthassák. A rómaiaknál a 
zs.-t az államkincstárba kellett beszolgáltatni és a 
katonák csak részt kaptak belőle. A mai nemzetközi 
jog a zs.-t. mint jogellenes barbárságot elveti. Kivé
telt tesznek a hadi felszerelések és rendkívüli esetek
ben az ostrom folytán bevett megerősített helyek. 
A tengeri zsákmányjog szintén csak az ellenséges 
hajókra és az ezekben levő javakra vonatkozik, ugy 
hogy itt a magántulajdon is lehet tárgya a zs.-nak, 
ha ellenséges hajón találtatik (1. prise). Fontos, hogy 
a kereskedelmi hajónak az ellenségeskedések meg
kezdésekor időt engednek, hogy biztos kikötőbe me
nekülhessenek. 

Zsákmánybiróság, tengeri bíróság, mely a nem
zetközi jog által megengedett zsákmány jogosult
sága felett dönt. A zs. kezeli tulajdonképen a tengeri 
jogszolgáltatást háború idején s igy rendkívüli bírás
kodást gyakorol. Illetékes azon ország zs.-a, mely a 
zsákmányt ejtette. 

Zsákutcza, melynek csak egy nyilasa van és há
rom oldalról be van épitve, s igy rajta keresztül 
menni nem lehet. 

Zsálya, salvia, növény az ajakosak (labiatae) rend
jéből. A ke r t i zs., s. officinalis, levele csersavat s 
illó olajat tartalmaz, száj- és toroklob ellen hasz
nálják 

Zsámbék, község Pest m., 4174 lak. Hajdan jelen
tős helység volt s a török időben basa székhelye. 
A vár, török mecset, fürdő és vízvezeték romjai 
most is láthatók. Akkor a helység a hegyen és lejtő
jén terült el a vár és zárda körül. Nevezetes műemlék 
a párisi Notre-Dame mintájára a XII —XIII. szdban 
épült templomának romja, melyet a kolostorral a 
premontreiek bírtak, de a zárdát 1476. Mátyás ki
rály a pálosoknak adta. 
Zsámbók, község Pest m., 2114 lak. Hajdan vár. 
Zsámbokréthy, 1) Emil, orsz. képv., szül. 1835. 

Jogot végzett, megyei szolgálatba lépve, trencsén-
megyei alispán, 1887 óta orsz. képviselő. — 
2) József , orsz. képv., szül. 1825. ápr. 10. Nyitra-
Zsámbokréten. Jogot végzett, ügyvéd, részt vett a 
szabadságharczban, 1865 óta több ízben orsz. képv. 
A magánjogi szakirodalom terén is működik. 

Zsámoly (ném. Schámmel), kis székhez hasonló 
alacsony állvány, egyszerűen deszkából v. kipár
názva. 

Zsandár, a franczia gens d'arme-ból, 1. csendőr. 
Zsarát v. z s a r á t n o k , tüzes hamu v. parázs, izzó 

széndarab. 
Zsarnocza, község Bars m., 1600 lak. Bányatelepek. 
Zsarolás, a Magyar bűnt. törvénykönyv 350—54. 

§§:ba ütköző vétség v. bűntett. 
Zsázsa, lepidiutn, növény a keresztesek (crucife-

rae) rendjéből. A k e r t i zs., I. sativum, salátának 
vetik. 

Zschokke Henr ik , német iró, sz. 1771. márcz. 22. 
Magdeburgban; Svájczban, Reichenauban nevelő
intézet igazgatója, később politikai téren működött, 
1829. a nagy tanács tagja; f 1848. jun. 27. Művei 
nagyobbrészt elbeszélések, melyek közül sokat for
dítottak magyara; irt tört. műveket, költeményeket is. 

Zsdjár, község Szepes m., 1374 lak. 
Zsebely, község Temes m., 3947 lak. 
Zsebkönyv, 1. almanach. 
Zsebóra, zsebben való hordozásra készített, finom 

művű, tekercsrugóval ellátott óra. L. óra. 
Zsebrák (cseh), 1) koldus, szegény; — 2) zsugori, 

fukar; — 3) a XV. században a hazánkban garáz
dálkodó cseh zsoldosok neve. 

Zselénszky R ó b e r t gróf, orsz. képv., szül. 1850. 
Uj-Aradon. Tanulmányait befejezve megyei köz
igazgatási pályára lépett, 1881 óta orsz. képv. 

Zsellér, 1. jobbágyság. 
Zsendicze, sok vidéken a nép kedvencz eledele, 

oltott juhtejnek felforralt savója. 
Zsenge mise, 1. ujmise. 
Zsenirozni, feszélyezni, 1. géné. 
Zsércz, község Borsod m., 1156 lak. 
Zsibáruskodás, kereskedés használt ruhával, ágy

neművel, fehérneművel, ócska vassal és egyéb fémek
kel, selyem-, gyapjú-, gyapot-, lenhulladékkal stb. 

Zsibbadás, sajátságos bizsergő érzés különösen 
a végtagokban, melyet leginkább vmely nagyobb 
idegágra gyakorolt tartós nyomás okoz. 

Zsiberk, község Nagy-Küküllő m., 1316 lak. 
Zsibó, község Szilágy m., 2279 lak. Járásbir. Ma

gaslaton a Wesselényiek várkastélya van. 1705. 
Rákóczy hadai itt vereséget szenvedtek; 1849. aug. 
az utolsó erdélyi honvédség itt tette le a fegy
vert Kazinczy tábornokkal Gottenhjelm orosz hadai 
előtt. 

Zsidó, népszínmű S z i g l i g e t i Edétől (1844). 
Zsidóarany, mussiv arany (1. e.). 
Zsidóezüst, mussiv ezüst (1. e.). . 
Zsidó irodalom, a legrégibb és leggazdagabb 

irodalmak egyike, a Mózestől Kr. e. 143-ig terjedő 
időszakban legkiválóbb terméke a biblia (1. e.), mely
nek magyarázata századokon keresztül tartott és 
ennek alapján származott a midrás, a misna, gemara 
(1. talmud). Mellette a nyelvészeti és misztikus iro
dalom (kabbala, 1. e.) fejlődött; a zsidó törvényfejte
getés Palaestinából Babyloniába, onnan Spanyol
országba származott át. Az arab uralom alatt a 
költészet, mathematika, csillagászat, bölcsészet, or
vosi tudomány vett lendületet. Költők: Kalir, Juda 
Halevi, Gabiről, Mózes ben Ezra, Charizi, Imanuel, 
Luzatto Ch.; Magyarországban: Lövisohn, Salamon, 
Bacher,. Simon; bölcsészek : Szádja, Maimonides, 
Albo; nyelvészek: Abulvalid, Parchon, Luzatto S. D.; 
Magyarországban Dr. Bacher Vilmos; talmudtudó-
sok: Szádja, és Hái gavnok, Sámuel Halevi, Alfaszi 
Izsák, Maimonides, Nachmanides, Áser, Káró, Iszerlsz, 
Sabbatai Kohen; Magyarországon : Schreiber Mózes, 
Aszod Juda, Bloch Mózes; történetírók: Ábrahám 
ben Dávid, Jóst, Zunz, Graetz; Magyarországban: 
Dr. KaufmannDávid, Dr. KohnSámuel. A XV-XVII1. 
századig a zsidó irodalom egyoldalúan fejlődött és 
csakis a talmudi térre szorítkozott. Mendelssohn óta 
kilépett a szűk körből és a legkülönbözőbb kérdé
sekkel és tárgyakkal foglalkozik. Héber napi lapok 
is jelennek meg. 
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Zsidók, hitfelekezet, Mózes törvényeinek vallói, 
régi lakhelyök az Eufraton túl volt, innen elnevezé
sük: héber; mint Izrael (Jákob) pátriárka utódait 
izraelitáknak is nevezik őket. A biblia szerint a zsi
dók őse Ábrahám volt, ennek fia Izsák, kinek fia 
Jákob családjával Kánaánból (Palaestina) Egyip
tomba vándorolt, ott a pharaók sokáig elnyomták 
utódait és csak isten csodatételei után vezette ki őket 
Mózes az egyiptomi rabszolgaságból. 40 évig ván
doroltak a pusztában, hol isten a tiz parancsolatot 
kinyilatkoztatta nekik, mire Józsua vezérlete alatt 
elfoglalták Kánaánt (Ígéret földje), melynek őslakóit 
jobbára kipusztították és az országot törzsek szerint 
felosztották egymás közt. Józsua halála után hősök, 
kik a szomszéd népek ellen győzedelmesen harczol-
tak, bíráskodtak fölöttük; ilyenek voltak Debora, 
Gedeon, Sámson, az utolsó bíró Sámuel próféta volt, 
kinek idejében Sault választották királynak (1055— 
1033. Kr. e.). Ennek halála után a Juda törzséből 
származó Dávid jutott a trónra, mindketten gyara
pították az ország területét, leigázták az amaleki-
tákat és a filiszteusokat. Hatalmának és fényének 
tetőpontját az ország bölcs Salamonj(993—953) ural
kodása idejében érte el. Halálával megbomlott a 
birodalom egysége, mely az ország lassankénti ha
nyatlását vonta maga után; Rehabeamnak, Salamon 
fiának kihivó magaviselete miatt 10 törzs különvált 
és az Izrael királyságot alkotta, melynek első királya 
Jerobeam volt; Juda, Simeon és a Benjámin törzs 
egy része pedig Juda királyság néven Dávid utódai
hoz hű maradt. Izrael királyságot, mely az erkölcs
telenség, bálványimádás, az uralkodók gonoszsága 
miatt sokat szenvedett, 722. az asszyrok pusztítot
ták el; 586. Juda királyság is megdőlt, amidőn 
Nebukadnezar babyloniai király az országot elpusz
tította és a lakosok nagy részét Babyloniába hur-
czolta rabszijon. Babyloniából Kyros perzsa király 
engedelmével 536. tértek vissza részben Ezra veze
tése alatt, a lerombolt templomot felépítették, az ál
lamnak vallásos szervezetet adtak. A gyenge állam 
perzsa, egyiptomi, majd syr uralom alá került, Antio-
chos Epiphanes syr uralkodó ellen, ki a zsidókra a 
pogány vallást is rá akarta erőszakolni, 167. Kr. e. 
a lakosok fellázadtak, a szabadságharcz élén a 
Makkabeusok (1. e.) állottak. Kr. u. 6. Sy-
riába kebeleztetett be Zsidóország, élén római hely
tartó állott; de 66. Kr. u. a zsidók fellázadtak, a fel
kelést Titus verte le 70., ki teljesen véget vetett a 
birodalomnak, elpusztította a jeruzsálemi templomot 
és a lak. nagy részét foglyul elhurczolta; 132 — 135. 
Hadrian ellen újra felkeltek a zsidók Bar Kochba 
vezetése alatt, de sikertelenül. Nemzeti összetartás a 
zsidók közt még a Zsidóország fennállásakor sem lé
tezett, ennélfogva elszéledtek az egész földön és 
csak ott telepedtek meg nagyobb számban, hol val
lásuk gyakorlásában nem háboríttattak. A középkor 
elején a keresztény államokban tűrhető volt hely
zeték, de később mindinkább elnyomták őket; 
megélhetési forrásukat csakis az uzsorára és a 
kereskedelemre szorították, a tömeg dühe igen 
gyakran fordult ellenök, leginkább a keresztes 
hadjáratban, a fekete halál alkalmával, az inqui-
sitio pedig áldozatainak nagy részét a zsidók 
sorából szedte. Az egész középkoron át külön ut-
czákban, u. n. ghettokban kellett lakniok, sárga fol
tot kellett ruhájokon viselniük, hogy külsőleg is kü
lönbözzenek a többi lakosságtól. Francziaországban 
1791., Hollandiában 1796., Dániában 1814., Porosz

országban 1869. nyertek jogegyenlőséget. Üldözte
téseik közt a legszörnyűbb a Spanyolországból való 
kiűzetés 1492., és legújabban az Oroszországban 
való üldözés. A mai Magyarország területén állítólag 
már a rómaiak idejében is éltek s Erdélyben bányá
szattal foglalkoztak. Az Árpádok idejében jó bánás
módban részesültek, földbirtokot vásárolhattak, ál
lami hivatalt viselhettek. Sz. László törvényeiben 
a zsidók és keresztények közti házasságnak nyomára 
is akadunk. Később első kiűzetésük Nagy Lajos 
idejében történt, de rövid idő múlva ismét visszatér
tek, épugy mint az 1526-iki kiűzetés után. 1622-ben 
Bethlen Gábor adott nekik kiváltságlevelet. Mária 
Terézia óta türelmi adót (1. e.) kellett fizetniük. 1867. 
nyertek egyenjogúságot. Kohn Sámuel: A zsidók tört. 
Magyarországon (I. kt.). 

Zsidóország, Palaestina, ahol a zsidók laktak. 
Zsidótüske, zizyphos, növény a bengefélék (rham-

neae) rendjéből. A j u j u b a , m e l l b o g y ó v. zs. 
z. vulgáris, cserje Észak-Afrikában és D.-Európában, 
világosvörös, hüvelye hosszú, sárga, nyálkáshusu, 
beiül csontáros jóizü gyümölcscsel. A z. lotus, 
l o tus fa , Észak-Afrika, Dél-Európa, Ízletes termése 
volt az ó-korban az illető tájak lakosságának főtáp-
láléka. A z. spina Christi, K r i s z t u s t ö v i s , Palae
stina, Egyptom, Berberia, állítólag ebből fonták 
Krisztus töviskoronáját. 

Zsidóvár, község Torontál m., 1193 lak. 
Zsidovin, község Brassó-Szörény m., 1758 lak. 
Zsidózók, a szombatosok (1. e.) és azok, kik a XVII. 

század óta hozzájok szítottak. 
Zsidve, község KisKüküllő m., 1308 lak. 
Zsigárd, község Pozsony m., 2866 lak. A Vág m. 
Zsigerek, viscera, a test belsejében fekvő, a légző-

és táplálkozási rendszerhez tartozó szervek. 
Zsigmond magyar király és római császár, IV. 

Károly császár és pomerániai Erzsébet fia, szül. 
1368. febr. 14. Atyja országaiból csak Brandenburg 
esett reá örökségül, de 1378. Máriának, Nagy Lajos 
leányának férjéül szemeitett ki. Ifjúságát Nagy Lajos 
udvarában tölte, hol a magyar nyelvet és szoká
sokat egészen elsajátította. Lajos 1382. július 25. a 
lengyel rendekkel utódjául fogadtatta, de Zs. nem 
tudta magát velük megkedveltetni s Lajos halála 
után néhány hónap múlva már távozni kényszerült 
Lengyelországból. Nemsokára a királyi családdal is 
viszályba keveredett s 1385 elején bátyjához, 
Venczel cseh királyhoz távozott. Jegyességét is fel
bontották s Máriának Orleansi Lajos hget szemelték 
ki férjéül. A Kis-Károly király halálát követő dél
vidéki lázadás szólította vissza ismét Magyaror
szágba s tette a helyzet urrává. Mária és anyja 
Erzsébet 1386 őszén a lázadók fogságába kerülvén, 
Zsigmondot a főurak egyrésze »az ország főkapi
tánya* czimmel ruházta fel s 1387. márcz. 31. ki-
rálylyá választva Székesfehérváron megkoronázta
tott. A megszabadult Máriát már mint király fogadta 
jul. 4-én Zágrábifen. Egybekelve vele, az 1387. aug. 
28-án tartott országgyűlésen az összes rendek 
királyul fogadták el s Mária királynő társuralkodása 
mellett is ő lett a kormány tényleges vezetőjévé. 
Mária halála után (1395. május 17.) kezdődik egye
düli uralkodása; de egyúttal újra kezdődtek az ellen
párt mozgalmai, melyek hosszú időre vitássá tették 
koronája birtokát 1396 őszén hadjáratot vezetve a 
török ellen, Nikápolynál csatát vesztett és hajón me
nekülve Konstantinápolyba, csak decz. 21. tért 
vissza a dalmát partokra. Távolléte uj életre kel-
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tette a nápolyi pártot, mely sietett a koronát László 
nápolyi királynak felajánlani. A temesvári ország
gyűlésen (1397. szept. 29.) sikerült magát a trónon 
megszilárdítani, de a következő években elkövetett 
törvényszegései fokozták az elégületlenséget. 1400. 
Csehországban járt testvére, Venczel ügyei ren
dezésére s midőn onnan visszatért, az ország
nagyok 1401. ápril 2S. elfogták és a kormányügyek 
vezetését országtanácsra bízták. Fogságából Garai 
Miklós segítségével kiszabadulván, ezt nádorrá tette 
s nápolyi László pártjának mozgalmait (1402 — 1403.) 
elfojtotta. 1404-től kiváló buzgalommal szentelte 
magát az ország ügyeinek. 1406. Ciliéi Borbálával 
lépett házasságra és 1408. a sárkányrendet alapitá, 
közben a boszniai lázadók ellen viselt győzelmes 
háborút. 1410. szept. 20. német királyivá válasz
tatott, 1414. nov. 8. Aachenban római királylyá 
koronázták. 1417. Konstanzban az ellenpápákat le
mondásra birta és ezzel véget vetett a nagy nyu
gati egyház-szakadásnak. A következő évet a biro
dalomban töltötte. Távollétében az ország kormá
nyát Borbála királynéra s Kanizsai János eszter
gomi érsekre bízta, de a királyné szerelmi kalandokkal 
tölte idejét, ugy hogy a haza térő Zsigmondnak 1419. 
elején el kellett őt záratnia. 1419. aug. 16. meghalt 
bátyja, Venczel s Zs., ki már előbb viselte Csehország 
kormányzójának czimét, 1420. július 28. Prágában 
cseh királylyá koronáztatta magát. Uj királysága 
azonban kemény háborúkra bonyolitá a h u s z i t á k 
ka l , kik Korybut herczegnek ajánlták fel a cseh 
koronát. E harczok alatt adta nőül egyetlen leányát, 
Erzsébetet (1422. ápr. 26.) Albert osztrák herczeghez, 
kit már régebben kijelölt koronái örököséül. 1433. 
május 31. Rómában császárrá koronáztatott. Innen 
Baselbe ment és létre hozta a huszitákkal való ki
békülést. 1434. okt. 20. érkezett vissza az országba. 
Eletének utolsó éveit a csehországi ügyek vették 
igénybe, 1436. személyesen indult Csehországba, 
hogy a cseheket meghódolásra bírja. 1436. febr. 11. 
Borbálát cseh királynévá koronáztatta; de midőn 
arról értesült, hogy a királyné leányát és vejét örökö
södési jogaiktól meg akarja fosztani, elhagyta Cseh
országot, Magyarország felé való útjában azonban 
aggkora Znaimban feltartóztatta, itt decz. 8. elfogatta 
nejét, de már e napra következő éjjel f életkora 70., 
uralkodása 51. évében. Kívánsága szerint Nagy-
Váradon temettetett el. 

Zsigmond, lengyel királyok: 1) I. Zs., IV. Kázmér 
fia, II. Ulászló magyar király testvére, a Jagelló 
házból, szül. 1466.; 1506. lépett trónra, győzelme
sen harczolt az oroszok, tatárok és a német lovag
rend ellen, és sokat tett a földművelés és ipar fel
virágoztatására. A magyarországi trónviszályban 
János királyt támogatta, nőül adván neki leányát, 
Izabellát, f 1548. ápril 1. — 2) II. Zs. Ágos t , az 
utolsó Jagelló, az előbbi fia, szül. 1520., uralkodott 
1548—1572; — 3) III. Zs., svédjjg| lengyel királya 
Wasa házból, sz. 1566. jun. 20. Aljája után a Jagelló 
ház ivadéka, Báthory István halála után 1587. aug. 
19. lengyel királylyá választatott; f 1632 ápril 30. 
Zsigmondy Vi lmos , mérnök, szül. 1821. máj. 15. 

Pozsonyban, bányászati és erdészeti akadémiát vé
gezve, 1846. kir. bányamérnök Resiczabányán, 1848. 
u. o. helyettes lőnök. A szabadságharcz után fog
ságot szenvedett, 1860. Bpestcn irta > Bányatan « 
czimü művét, 1868. a m. tud. Akadémia tagja, 1875 
óta orsz. képviselő; f 1888. decz. 21. Számos artézi 
kutat fúrt; ezek egyike a budapesti városligetben. 

Zsigray (máskép S i g r a y ) grófi család, S. J á n o s 
stomfai várkapitánytól származik, ki 1647. kapta 
adományba az előnevet adó Surányt. Zs. József udv. 
tanácsos 1724., ennek testvére J á n o s kamarai ta
nácsos 1728. báróságot, Br. Zs. J ó z s e f n e k fia, Ká
ro ly hétszemélynök és somogyi főispán 1780. gróf
ságot kaptak. — 1) J a k a b gr., Martinovics össze
esküvésének részese, Károly gr. fia, születési éve s 
életének első időszaka ismeretlen. Ő volt az egyet
len mágnás, a ki M.-hoz csatlakozott; a titkos tár
sulatok alakításakor a dunáninneni kerület igaz
gatójául jelölték ki. Az összeesküvés felfedeztetvén, 
menekülni akart, de útlevél hiányában a határon 
elfogták és Bécsbe vitték. Vallomásaiban őszinte 
leleplezéseket tett a mozgalom egész irányáról. 
Halálra ítéltetvén, Martinovicscsal és 3 más társá
val együtt végeztetett ki 1795. május 20. 

Zsil, folyó a Duna baloldali mellékvize; az Erdélyi 
havasokban a Szturul és Osztya hegyek közt eredő 
Oláh Zs. s a Smida Maré és Szalanile havasokról 
lejövő Feticza, Vojvodu patakokból támadó Ma
g y a r Zs i l egyesüléséből támad. A két folyó a hosz-
szas Zsil medenczébe egy irányban, de ellentétesen 
folyik s egyesülvén az Erdélyi havasok két déli hegy 
vonulatát a Zsil-szurdokban erosioval áttöri, a ro
mániai lejtőre jut s a d.-k. főirányban éri el Raho-
vánál a Dunát, alsó folyásában a román alföldön, 
alföldi folyó jelleget öltvén. Főmellékvizci balfelől: 
Iszvora, Szeda, Pilort, Amaradia, jobbról: Motru. 
Az egész folyó hossza körülbelül 35 ml'd v. is 266 
km, vizkörnyéke magyar földön 19 mfd2. 

Zsilinszky Mihá ly , főispán és történetíró, szül. 
1838. május 1. Békés-Csabán, hittud. tanulmányait 
befejezve tanár Szarvason, 1875 óta ismételve kép
viselő, azután Csongrád vmegye, 1892. Zólyom 
megye főispánja. Sokoldalú irói tevékenységet fejteit 
ki. Irt vallásos, de főleg tört. tárgyú műveket. Fő
műve: A linczi béke; A régi magyar országgyűlé
sek vallásügyi tárgyalásai (eddig 3 k t ) , Egy forra
dalmi zsinat stb. Fordított német, angol, franczia 
munkákat, 1878. a magyar tudományos Akadémia 
1. tagja, a Luther-társaság elnöke, a paedagogiai 
társaság alelnöke. 

Zsilip, általában az az építmény, mely két különböző 
vizszinmagasságu vizmedenczét elzárható nyilas 
által összeköt; ha ezen összeköttetés a hajózásra is 
alkalmas h a j ó z s . (1. kamarazsilip); folyók véd-
töltéseiben zs.-et alkalmazunk a belviz levezetésére ; 
zs.-es gá t , mozgó duzzasztó gát (1. duzzasztás), 
melyet egészben felhúzhatni, v. részeire felbontva 
elvehetni v. mint kaput kinyithatni. 

Zsil-völgy v. medencze, az erdélyi havasok (1. e.) 
Mundra vonulata és a Retyezát hsg közti teknő alakú 
tektonikus mélyedés, már az oligoczen korszakban 
ki volt képezve s csendes öble volt az oligoczen ten
gernek, dél felől tetemes hegyhullám által (Mundra 
vonulat) elzárva, é. oldalán pedig a keskeny baniczai 
tenger-szoros által a Hátszeg-Puji medenczével ösz-
szekötve. Ekorszakban képződtek széntelepei, azután 
az é. hegyredők feltornyosulása által a zsili me
dencze közlekedése megszakadt az eoczen tengerre! 
s csak később töretett át az erosiós szurdoki szoros. 
A havasok közé zárt völgyben még 30 évvel ezelőtt 
havasi pásztorok tanyái voltak az irtványokon, most 
a gyorsan keletkező ipartelepek, vasutak, gyárak 
fedik. A medencze hossza 46 km, szélessége 5 — 6 
km. s a körülbelül 900 km! széntelep kimerithetlen, 
Deákgyarmatnál.eszközölt fúrás 730 m. mélyen sem 
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érte el a réteg végét. A bányák művelése az >Első 
brassói bánya és kohó társulat-* kezében van. Az 
összes bányatelepek Petrozsény (1. e.) név alatt fog
laltatnak össze; telepek Petrozsény, Petrilla, Liva-
zeny (Deák gyarmat), Lónyabánya. 

Zsinagóga, zsidó templom. Nagy zs., azon törvény
hozókat jelölik igy a zsidók, kik Ezra óta Simon fő
papig (f 292. Kr. e.) a zsidó egyház számára tör
vényeket alkottak. 

Zsinat (a gör. s y n o d u s szóból), lat. concilium, 
az egyházfőknek azon gyülekezete, mely hivatva 
van hit- és erkölcstani kérdésekben dönteni s az 
egyház fegyelmi ügyeiben intézkedni. Lehet egyház
megyei, tartományi, nemzeti és egyetemes (közön
séges) zs., mely utóbbira az egész világ káth. egy
házfői (püspökei) meghivatnak. 

Zsindely, fenyő- v. bükkfából készített keskeny és 
hosszú falemez, melynek keresztmetszete ékalaku és 
szélesebb oldalán rovátka van az egyes zs.-ek egy
másba helyezésére, tetők fedéséhez használják; z s . 
fedél, 1. fedél. 
Zsindely I s t v á n , sárospataki tanár s tankönyv

író, szül. 1838. szept. 1. Pthrügyön Szabolcs m. 
>Prot. népiskolai tanterv*-ével a dunántúli egyház
kerület pályázatán 40 drb aranynyal jutalmaztatott 
(1859.). Irt szám- és mértani, természettani tanköny
veket s nagy érdemeket szerzett a sárospataki főis
kola anyagi ügyeinek rendezésében; f 1891. okt. 5. 

Zsinna, község Szeben m., 2899 lak. 
Zsinór, a zsineghez hasonló, csakhogy finomabb 

anyagból, szőrből, stb. készül s kívülről nem so
dorva, hanem több szálból font burkolattal van el
látva, befonva v. betekerve. A zs. gömbölyű vagy 
lapos, használják zs.-disz készítésre, beszegéshez stb. 
Zsinórmérték, mérték, melyet zsinórral vesznek; 

továbbá szabály, irányelv, útmutatás, mely szerint 
vmely kitűzött czélt elérhetni. 

Zsinórpadlás, a színházakban a színpad feletti 
padláshelyiség, hol a felülről eszközlendő mutatvá
nyokhoz (mennydörgés, elvonuló felhők stb.) szük
séges gépezetek vannak. 
Zsír (végy.), 1. zsírok. 
Zsiráf (arabs »a kedves«), camelopardalis, állat a 

párosujjuak (artiodactyla) rendjéből. A k ö z ö n s é 
g e s zs., c. giraffa, 6 m. m., 2'2 m. h., a forróövi 
Afrikában él, a legmagasabb szárazföldi állat. Caesar 
idejében hozták először Rómába. — Csillagkép kö
zel az északi sarkhoz 1 negyedrendű csillaggal. 

Zsirdaganat, lipoma, lebenyes, zsírszövetből álló 
jóindulatú daganat. Kezelés: kiirtás. 

Zsirgáz, zsiradékból előállított világító gáz. 
Zsirkő, s z a l o n n a kő, ta lk , steatit, ásvány; mag-

nesiahydrosilikát. Zöld, fehéres, néha szürkés, bar
nás, sikamlós tapintatu, faragható. Némely faja, 
mint steatit, fazékkő, talk, egész fekvetekben for
dul elő. Használják pipafejek, dugók készítésére, 
szövet-, selyem-, üvegkrétának (spanyol, velenczei, 
brianconi, szabókréta), arczfestékül, csiszolásra, hin
tőpornak, porczellán- és szappankészítésnél; égetve 
gázláng tartónak, csövekhez stb. Leihelyei: Igló, 
Urvölgy, Kapnik, Rézbánya, Oravicza, Szászka; 
Tyrol, Gloggnitz, Stájerország, Chamounix; China. 
Zsírmáj, 1. májbetegségek. 
Zsírok, szerves, glycerinből és zsírsavakból álló 

vegyületek, melyek alkatrészei a széneny, hydrogen 
és oxygen. A növény- és állatországban nagyon el
terjedtek és sajtolás, kifőzés v. szénkéneggel való 
kivonás utján nyerhetők. Vizben nem, alkoholban 

részben, aetherben és benzinben stb. jól oldódnak, a 
víznél könnyebbek, könnyen olvadnak, a folyéko
nyak 0° alatt megmerednek. Nem illékonyak, forrás
nál szétesnek, közömbös vegyhatásuak és tisztítatlan 
állapotban könnyen megsavanyodnak (avasodás). 
Tisztítva szagtalanok, íztelenek és meglehetősen 
állandók. A természetes zsírok, egyszerű zsírok (kül. 
merev stearin és palmitin, folyékony ölein) ezen al
katrészek keverékei; a keverődés viszonyaitól függ 
a zs. halmazállapota és olvadási pontja. Túlhevített 
vízgőz és tömény kénsav a zs.-okat glycerinre és 
zsírsavra bontják; káliluggal és fémoxyddal pedig 
szappanosittatnak és glycerin mellett zsirsavsókat 
(szappanokat), ólomhydroxydjal főzve tapaszokat 
adnak. Légmentesen hevítve égékeny gázakat adnak, 
melyek világító lánggal égnek. Tökéletlen elégésnél 
ja csípős szagú acrolein származik a zsirok glycerin-
éből. — A zs.-ok mint tápszerek nagyon fontosak. 
Felnőtt ember naponta 173 — 300 gr. zsirt használ 
el, mely zsirszükségletét közvetlenül zsírokból, rész
ben pedig fehérnyékből fedezi. — Azonkívül a zs.-ok 
gyógyszerül, világító anyagul, szappan, tapasz, 
kenőcs készítésére, kenczék, olaj festékek, kenőanya
gok előállítására stb. szolgálnak. 

Zsiros La jo s n.-becskereki törvényszéki elnök, 
szül. 1841. aug. 15. Lovrinban, Torontál m. 1864. 
torontáli aljegyző, 1865. u. o. esküdt, 1866. szolga
bíró; 1872. nagyszent-miklósi jbiró, 1881. lugosi, 
1889. n.-becskereki elnök. 
Zsirovác, község Zágráb m., 2278 lak. 
Zsírsavak, a zsírokban előforduló s egyéb ezekhez 

hasonló alkotású savak, melyek általános képlete 
CnH2nOa, azaz a hydrogen parányok a széneny 
parányainál kétszerte nagyobb számban vannak je
len, míg az oxygén parányok száma állandóan 2. 
Zsírokból állítják elő és gyümölcsaetherek (vaj
sav, valeriansav), gyertya (stearinsav, palmitinsav), 
gyógyszerek stb. készítésére használják. 

Zsitva, folyó, a Nyitra mellékvize; ered Bars m.-
ben, Velkapoletól d.-ny.-ra a Száraz hegyen; egész
ben véve d.-ny.-ra foly. Folyása lassú és tekervényes, 
medre iszapos, alsó szakaszát mocsa:ak kisérik. Fel
vesz számos patakot. 

Zsitvatoroki béke, 1606. nov. 11. jött létre 20 
évi időtartamra, Komárom alatt, a Zsitva folyó tor
kolatánál Rudolf, Bocskay és a török meghatalma
zottai közt. Amint a bécsi béke Rudolf és Bocskay 
István között létrejött, azonnal megindultak a tanács
kozások a szultán követeivel. Rudolf biztosai 
Molarth János és Althan Adolf tbnokok voltak, kik
hez Mátyás főleg magyar részről még Thurzó Györ
gyöt, Istvánfi Miklóst, Batthányi Ferenczet, Erdődy 
Kristófot és Kollonics Siegfriedet küldte ki. Bocskayt 
Illésházy István, Nyáry Pál, Czobor Mihály és Hoff-
man György képviselték. A békekötést, mely a tény
leges birtokállomány alapján jött létre, Rudolf decz. 
6-án irta alá. A latin, török és magyar nyelven 
kiállított békeokmányt Gévay Antal adta ki. . . 

Zsitvay Leo, a bpjsti kir. tszk. alelnöke, szül. 
1841-ben február 16 án, Vukováron. 1865—1867. 
budapesti köz- és váltóügyvéd, 1867. mosonmegyei 
tiszti főüayész, 1872. jan. 1. magyaróvári, 1876. po
zsonyi kir. ügyész, 1886. szombathelyi tszki elnök, 
1891 óta bpesti tszéki alelnök. 
Zsivio (szerb), éljen! 
Zsivora G y ö r g y , jogtudós és iró, szül. 1804 

aug. 25,. Szent-Lőrinczen, Tolna m.,. bírói pályán 
működött, kir. táblai tanácselnök, jogi szakíró, a 
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m. tud. Akadémia I. tagja volt. f 1883. nov. 30, 
Végrendeletében 100.000 frtot az Akadémiának, igen 
nagy összegeket közművelődési intézeteknek hagyo
mányozott. 

Zsizsa, nasturtium, növény a keresztesek (cruci-
ferae) rendjéből. Az o r v o s i zs., n. officináié, nedves 
helyen tenyész; füvét salátául használják. 

Zsizsik, bruchus, bogár az orrmányosak (curculio-
nida) családjából. Alczái a hüvelyes veteményekben 
nagy károkat okoznak. Fajai a borsó zs., br. pisi, 
továbbá a br. lentis a lencsében, a br. granarius és 
rufimatms a lóbabban (vicia fába) stb. 

Zsófia, f őhgnő és m. kir . h g n ő k : 1) Zs. főhgnő, 
királyunk édes anyja, Miksa-József bajor király 
leánya, szül. 1805. jan. 27., 1824. nov. 4. ment nőül 
Ferencz Károly főhghez. Házasságából születtek 
Ferencz-József király, Miksa mexikói császár, Károly 
Lajos főhg, Mária Anna főhgnő és Lajos Viktor főhg, 
A beteg V. Ferdinánd oldala mellett a családi tanács
ban nagy befolyást gyakorolt az uralkodóház politi
kájára. Befolyását Ferencz József uralkodásának első 
időszakában is érvényesítette, f 1872. máj. 28. — 
2) Zs. főhgnő, királyunk legelső gyermeke, szül. 
1855. márcz. 5. Bécsben, f 1857. máj. 29. Budán, az 
uralkodó pár magj'arországi körútja alatt. 

Zsófia-templom (Hagia Sophia), Nagy-Konstanti-
nus által 325. épitett hires templom Konstantinápoly
ban, 537. Justinianus byzanczi stilben gyönyörűen 
újra felépité, 1453 óta mecset, 1847. renováltatott. 

Zsögöd Benő, egy. tanár és jogi iró, szül. 1851. 
nov. M.-Szigeten, jogot végzett, 1S82. a nagyváradi 
jogakadémia, 1884. a kolozsvári, 1890. a bpesti 
egyetemen a magánjog tanára. Igen sok jogtudományi 
tanulmányt és dolgozatot irt, melyek nagyobb része 
a Magy. Igazságügy folyóirat 1874 — 92. évfolyamai
banjelentek meg. 

Zsold, a lat. solidus-bó], ahogy Severus császár 
óta azon aranypénzt nevezték, mely a római kato
nának 4 havi bérét képezte; ált. bér, kül. katonai 
szolgálatokért. 

Zsoldos Benő, sárospataki főgimnáziumi tanár, 
szül. 1847. októb. 27. Duna-Almáson, Komárom m. 
Lefordította T h u k y d i d e s t (3 kötet); Demosthenes 
15 beszédét stb. Társszerkesztője volt egy ideig a 
^Sárospataki Lapok«-nak, rendezte a sárospataki 
főiskola érem- és pénzgyüjteményét és levéltárát. 

Zsoldosok, oly katonák, kik pénzért léptek hadi 
szolgálatba, mint az ókorban (az ifjabb Cyrus óta) 
a görögök, később a németek és a svájcziak. 

Zsöllye (a lat. sella-bó\), kényelmesebb ülésü ka
ros szék. 

Zsolna, község Trencsén m. 4117 lak., a Vág bal
partján, jelentős forgalmi központ, de régebben ipara 
és kereskedelme virágzóbb. Járásbir. és adóhiv., kir. 
kath. gymnasium. A központját képező négyszögű 
főpiaczon van a Sz.-Pál templom, melyet a jezsuiták 
építettek. 

Zsolozsma, breviárium, papi ima, melynek elmon
dására a hivek nem, csak az egyházi személyek 
köteleztetnek, még pedig az alszerpapságtól kezdve 
(a szerzetes rendek fogadalmat tett tagjai) minden 
nap s meghatározott órákban. 
Zsolozsmás könyv, breviárium (1. e.). 
Zsolt, második magyar fejedelem, Árpád legkisebb 

fia, szül. 896 körül, 10—11 éves gyermek lehetett, 
midőn Árpád halála után (907.) a fejedelmi méltóság 
reá szállott. Kiskorúsága Lajos német királyt arra 
buzdította, hogy az országot haddal támadja meg s 

ekként vessen véget a magyarok pusztító hadjáratai
nak. De a magyarok 907. aug. 9. Pozsonynál meg
verték Dietmár salzburgi érsek csapatait s másnap a 
Lujtpold határgróf vezérlete alatt álló német sere
get megsemmisítették, berohantak a birodalomba s 
Bajorország déli vidékét elpusztították. Ezt a további 
kalandozások és hadjáratok követték. E háborúkban 
Zsolt maga ritkán vett személyesen részt, de harczias 
lelkülete nem kis befolyást gyakorolhatott azokra. 
O még kiskorában Mén-Marót leányával lett elje
gyezve, kitől T a k s o n y fejedelem született. 947. 
fiának adta át az uralmat és f 949. Szabó Károly; 
A m. vezérek kora (1869.). 

Zsoltár, p s a l m u s , az isten dicsőítésére szolgáló 
ének, kül. a zsidók vallásos énekei, melyek az 
ó-testamentomban foglaltatnak. A 150 énekből álló 
bibliai zs.-könyv szerzői: Dávid király (73. zs.), 
Assaph, Heman, Ethan és többen, köztük Mózes 
(a 90-ik zs.) és Salamon (a 72. és 127-ik zs.) is. 
Magyarra a zs.-könyvet először Szenczi Molnár 
Albert fordította (1707. Lobwasser német szövege 
szerint), legújabban az eredeti után, verses alakban, 
Kálmán Károly. 

Zsombék, a mocsaras talajon helylyel-közzel fel
domborodó hantok, vízinövények gyökerei körül 
képződött dombocskák neve. 

Zsombolya, község Torontál m., 9580 lak. Járásb. 
és adóhiv. Lakosai földmüveléssei és lótenyésztéssel 
foglalkoznak, ló-, valamint gabonavásárai jelentéke
nyek ; gőzmalom. 

Zsombor, község Udvarhely m., 11 52 lak. A falu 
fölött levő hegyen vár maradványai. 

Zsong, tónus, a test szöveteinek, különösen az 
izmoknak középfeszültségi állapota és feszülési ereje. 
Z s o n g i t ó sze rek , tonica, azon gyógyszerek, me
lyek a kórosan megcsökkent tónust ismét erősíteni 
képesek. Ilyenek a vaskészitmények, keserű anyagok 
a chinin stb. 
Zsugori, ily czimmel dolgozta át magyarra S i m á i 

Kristóf Moliére »L'avare« czimü színművét (1. Fös
vény). 

Zsugorodó szén, azon fekete szén, mely az égetés
nél v. izzitásnál, kokszolásnál összezsugorodik, 1. 
kőszénnél is. 

Zsugorodott koksz, a zugorodó szénből készült 
tömött, igen jó minőségű koksz. 

Zsupán. 1. comes és i s p á n . 
Zsupánja, község Szerem m., 3467 lak. Közeiébea 

Bosut határerőd. 
Zsupfedél, szalmafedél, 1. fedél. 
Zsurló, equisetum növényrend a rejtvenőszők (cryp-

togameae) osztályából; nagyon kovasavdus. A m e-
zei zs., e. arvense, száraz ágas, barázdás, Európá
ban, É.-Ázsiában, É.-Afrikában termő gyom. Az 
e. hyemalis, Ny.-Indiában, szárát simításra, zsuro-
lásra használják. Az e. giganteum Ny.-Indiában, 
egész 11 5 m. m. A zs.-félék legnagyobb fejlődése a 
kőszénkorszakra esik. 

Zsuzsanits Emí l ia , a m. k. opera második magán-
tánczosnője, szül. 1859. nov. 3-án. Az opera kötelé
kébe 1872 óta tartozik. 

Zsuzsok, calandra, bogár az orrmányosak (turcu-
lionida) családjából. A m a g t á r i zs., c. s. sitophílus 
granarius, 3 6 mm. h., keletről származik, a magtá
rak gabnájában rakja le petéit. Legjobb ellenszere 
a gabona jó szellőzése. A c. oryzae a rizs-szemeket 
rongálja. A p á l m a zs., álczáját Braziliában és Co
lumbiában vajba sütve eszik. 
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Zuávok, eredetileg harczias kabil törzsek Algírban, 

kik zsoldos szolgálatokat tettek, most keleties egyen-
ruházatu gyalogcsapatok az algiri franczia sereg
ben, melyek kezdetben benszülöttekből álltak, de 
utóbb ezekből »turkos« néven külön csapatokat ala
kítottak s a z.-at f r a n c z i á k b ó l toborozták össze. 

Zubbony, ált. bő köntös; felső gyermeköltöny; 
1. blouse. 

Zuboly v. z u g o l y fa, a szövőszéken keresztbe 
vetett hosszú, erős rud, melyre a szövendő fonalat 
tekerik; nevezik c s u b o r - n a k is. 

Zubovics F e d o r (Hazsi), honvéd huszárkapitány, 
szül. 1849. régi lengyel nemesi családból; a There-
sianumban nevelkedett; 15 éves korában hadapród 
a 9. huszárezredben, mint hadnagy részt vett az 
1866. háborúban; 1867. hat havi szabadságot kért 
s részt vett Garibaldinak Róma elleni támadásában, 
Mentanánál megsebesült s franczia fogságba esett; 
1869. a Garibaldi hadjáratában való részvétel miatt 
mint közembert sorozták a hadseregbe, de már októ
berben újra hadnagy; 1872. kilépett a tényleges szol
gálatból s 1874 ig Kairóban, az alkirály szolgálatá
ban volt s számos keleti nyelvet elsajátított. Hazatérve 
1874. tette meg lóháton a hiressé vált távlovaglást 
Bécsből Parisba 14 nap alatt; 1875. a carlisták ellen 
harczolt Alfonz spanyol király hadaiban; 1876-ban 
úszó készüléket talált fel, melylyel a Dunát január 
és február havában Bpestnél és Bécsnél átúszta. 
Részt vett a török háborúban, az oroszok ellen cser-
kesz-csapatot vezetve; 1878. Boszniában működött; 
1879. tevékeny részt vett a szegedi árvízkor a men
tési munkákban, 1880. Albániában küzdött a miri-
diták sorában a montenegroiak ellen; 1881. Indiá
ban és Ausztráliában járt; 1882-ben befejezte a szá
razföldi torpedók körüli 5 évi kutatásait. Az uj 
találmányt a közös hadügyminisztérium, Svájcz, 
Svédország, Dánia, Khina, Szerbia vásárolták meg. 
Maga folytatja a gyártást s az illető országokban 
maga installálta s vezette be torpedóit. 

Zug, svájczi kanton, ter. 239 km2, 23.113 lak., kik 
csekély kivétellel katholikusok. Földje termékeny, 
bor- és gyümölcstermelés, élénk ipar. Főhelye Z. a 
z.-i tó m., 5000 lak. 

Zúgattyú, 1) búgattyu (1. e.); — 2) malom-zugó, 
vízesés. 

Zugi tó, Svájczban Zug és Schwyz kantonok közt, 
gőzhajók közlekednek rajta, ter. 38 km2, néhol 400 
m. mély, 417 m. magasságban. 

Zugliget, a főváros budai oldalán a Svábhegy alján ; 
egykor Mátyás kir. nyéki vadas kertjéhez tartozott 
s a Disznófőnek nevezett forrás halas tavat táplált. 
A Z. mellékvölgyeivel, a Csillag- és Harangvölgygyei 
a főváros környékének legfestőibb része. Regényes 
helyek az Isten-hegy, Vezérhalom s a Vajdabércz, 
Vajda Péter költőnek kedvencz helye. Az egykori 
erdőség ma pompás nyaralókkal van benépesítve, 
melyeket kertek környeznek. Főbb mulatóhelyei: a 
Fáczán, Szarvas és a Disznófő. A fővárossal lóvasut 
köti össze. 

Zugló, nyaralótelep Budapest határán, a városlige
ten tul; a várossal lóvasut köti össze. 

Zúgó, bukógát, 1. e.; s z a b a d z., melynél a viz 
szabadon bukik át a gáton fölhúzható tiltok segít
ségével. 

Zugspitze, a bajor Alpesek Wetterstein hegységé
nek (Németország) legmagasabb csúcsa, 2960 m. 

Zuhatagok hegyláncza, az észak-amerikai tengeri 
Alpesek ága, Oregonon át a Fraser folyóig húzódik, 

a Columbia vizesésekkel áttöri, vulkánok: Mount 
Rainier 4402 m., Mount Hood 3421 m. 

Zuhatar, régi nyelvünkben: szélvész; Jókainál 
(•Fekete gyémántok*) bányalégrobbanás (schlagen-
des Wetter). 

Zuider tó (zeu-), az Északi tenger által alkotott 
nagy öböl Hollandiában, azelőtt a Flevo (1. e.) beltó 
borította. Örvényei rriiatt nehezen hajózható, ter. 
3139 km2, 1—8 m. mely. 

Zulfikar, Mohammed kéthegyü csodatevő kardja, 
mely a családi meghatalmazás jelvénye gyanánt 
Alira szállott örökségképen. 

Zulu v. Ama Z., afrikai nép, a kaffer törzshöz tar
tozik, az összes néger népek közt a legszivósabban 
védte függetlenségét az európaiak ellen (1839., 
1846., 1850 — 53.), de legyőzetve csak részben tar
totta meg önállóságát, országuk 1887. Brit-Z.-föld 
nevén a fokgvarmatokba bekebeleztetett. Br i t -Zulu
föld, ter. 2z".320 km2, 139.788 lak. A Z.-államok 
szervezete katonai, a királyság korlátlan kényuri. A 
király kezében van a kereskedelem monopóliuma, de 
ennek fejében a nagy és Afrikában a legjobb hírnek 
örvendő Z. sereget a saját költségén élelmezi. 

Zulu (Dsolo, Zolo), szigetcsoport a keletindiai szi
gettengerben BorneoésMindanas közt, ter. 2466 km2, 
lakói kik malájok és mohammedánok, 1876-ig, midőn 
Spanyolország a főszigetet elfoglalta, tengeri rablók. 
Kereskedelem, ehető madárfészkek, gyöngyhalászat. 

Zulu rend, alapította Zulu Dini, egyik zulu király; 
2 osztálya van: R h i n o c e r o s - és Krokodi lus - rend , 
az állam és a király körül szerzett érdemek jutalma
zására. 

Zumbusch G á s p á r , német szobrász, szül. 1830. 
nov. 23. Herzebrockban (Westfalia), 1869 óta Mün
chenben, 1873 óta tanár a bécsi akadémián. Főmű
vei: II. Miksa bronz szobra Münchenben (1875.), a 
Beethoven-emlékszobor (1880.) és a Mária-Terézia
szobor, mely legkiválóbb alkotása. Bécsben (1888.); 
jeles mellszobrokat is készített. 

Zupanjacz, város Bosznia travniki kerületében, 
1752 lak. 
Zűr (a >zűrzavarx szóból), 1. chaos; z ű r ö s , chao-

tikus; z ű r h a n g , disharmonia. 
Zurány, község Mosón m., 1931 lak. 
Zurbaran (szúr-) F e r e n c z , spanyol festő, szül. 

1598. Fuente de Caritosban (Estramadura), IV. Fülöp 
udvari festője; f 1662, Spanyolország legnagyobb mű
vészei egyike, főleg a színezés erejében a félhomály 
kezelésében. Főműve: Aquinoi Szent Tamás (Sevilla), 
nyolcz kép Szent Jeromos életéből (a guadelupei 
kolostorban), St. Bonaventura (Berlin), St. Apollónia 
(Paris), Madonna feje és Szeplőtelen fogantatás 
(Budapest, orsz. képtár). 

Zürich, svájczi kanton, ter. 1724 km2, 339.056 lak. 
Földje hegyes-dombos, gabona-, bor- és gyümölcster
melés. Főhelye Z. »Limmat-Athen«, Svájcz legna
gyobb városa és elsőrangú kereskedelmi helye a 
Limmatnak a z.-i tóból való kiömlésénél, 28.000 lak. 
(külvárosokkal 90.000 lak.). Egyetem (1833 óta), 
szövetségi műegyetem és központi meteorológiai és 
klimatológiai állomás, múzeum, gazdag könyvtár, 
nagyszerű székesegyházak. Élénk ipar és kereske
delem. Az ó-korban Turicum. 
Zürichi tó, regényes fekvésű tó Svájczban, Zürich, 

St-Gallen, Schwyz kantonok közt, 88 km2, 143 m. 
mély, 409 m. magasan. Lefolyása a Limmat, hajók 
közlekednek rajta. Benne Ufenau és Lützelau szi
getek. 
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ZYMOTIKUS BETEGSÉGEK 

Zűrjének v. s y r j á n e k , .finn-ugor néptörzs az 
archangeli, vologdai, permi és tobolszki orosz kor
mányzóságokban, számra körülb. 85 ezren. Állan
dóan megtelepedett, rendkívül élelmes kereskedő nép 
(»északi Oroszország zsidói«), az oroszokba való 
beolvadás küszöbén, kiknek vallását már a XIV. 
szdban felvették, bár e mellett ősi (sámán) hagyo
mányaiknak is hódoltak. Nyelvök egy tőről való az 
osztjákkal (1. e.), s rokon a magyarra!. L. Budenz J., 
Az ugor nyelvek összehas. alaktana. 1884—87. 

Zúza, a madárnak húsos izmokból álló gyomra. 
Zúzany, gyakran igy nevezik az összezúzott s 

töményitett erezet. 
Zúzda, rendesen az érezek, de általában bármely 

szilárd anyag összezuzására s az összezúzott érez 
tömény itésére szolgáló berendezés, zúzásáltal aprózó 
mű. A z. lényeges része több egymás mellett függé-

' lyesen állitolt, fel- s le-mozogható gerenda, alól ne
héz vassaruval ellátva, ez az u. n. z u z ó - n y i l , 
melyeket egy bütykökkel ellátott, rendesen vizi s 
csak ritkábban gőzerővel forgatott tengely válta
kozva felemel s azután szabadon leesni enged az 
összezúzandó érezdarabokra, melyek a nyil zárása 
folytán időről időre egy vasfenekü ládába, a kö-
p ü b e hullnak. A köpüből a kellő finomra zúzott 
érczlisztet viz mossa ki a töményitő szerekre, melyek
ről a viz a kisebb fajsúlyú meddő kőzetet elmossa, 
a nehezebb érczes részek pedi; visszamaradnak s 
összegyűjtetvén a kohóba kerülnek a fémek kinye
rése czéljából. 

Zúzdaarany, azon arany neve, melyet az össze
zúzott érezek bői a zúzdában higany nyal vonnak 
ki s azután a higanyt izzítás által kiűzik belőie. A 
szabad, fémes arany érczekből való kinyerésének ez 
a legegyszerűbb s legolcsóbb módja. L. foncsor-
molna. 

Zuzmók, lichenes, virágtalan növények kéreg-, le
vél- v. cserjealaku, rétegzett v. rétegzetlen teleppel 
(thallus), mely színtelen sejtfonalakból (hyphák) áll, 
köztök zöld chlorophyll tartalmú moszatsejtekkel 
(gonidium). A jelenlegi felfogás szerint a z. tömlős 
spórás gombák, melyek moszatokon élősködnek. Kb. 
1400 faj ismeretes; melyeket gynokarp és angiokarp 
z.-ra osztanak. Közülök sokan kopasz sziklákon 
képesek tenyészni s igy a talajt magasabb szerveze
tek számára előkészítik. Festanyag, lichnin és ke-
seranyag tartalmuk folytán szeszkészítésre, táp-, 
gyógy- és festékszerekül szolgálnak. 

Zúzóércz, oly: n kisebb fémtartalmú érez, mely a 
kohósitás előtt még egyszer zúzdába kerül össze-
zuzás s töményités czéljából. 

Zúzógép, minden összezuzásra szolgáló mechani
kai berendezés, tehát a zuzda-berendezés, közönsé
ges és golyós malom, egymás ellenében forgó vas
hengerek stb. 

Zúzóház, azon épület, melyben a zúzásra szolgáló 
gépek elhelyezvék. 

Zuzóhengermű, olyan berendezés, hol a zúzás 
nem ütés, hanem két v. több szorosan egymás mel
lett, de egymás ellenében forgó henger között törté
nik; csak is igen merev, könnyen töredező éreznek 
zúzására alkalmazható előnynyel. 

Zúzó művek, darabos, szilárd anyagoknak finomra, 
aprózására szolgáló berendezések, pl, a zúzda (1. 
azt), zuzómalom, golyós malom stb. 

Zuzónyil, 1. zúzda 
Zuzóüzem, a zuzómüvek működése termelési, 

pénzügyi s gazdasági szempontból Ítélve meg. 
Zventibald, 1. Szvatopluk. 
Zvornik (Isvornik), város Bosznia dolnja-tuszlai 

kerületében, a Drina m. 3040 lak., ólombányák, fa-
kereskedés; gör. kath. püspökség. 
Zwickau, a szászországi z.-i kerület (ter. 4619 

km2, 1,309.998 lak.) főhelye a Mulde m. 44.000 
lak., kereskedelmi akadémia, nagy kőszén- és vasbá-
nvák. Üveg, porczellán, papir, sör, posztógyárak. 

Zwingli Ulr ik, svájezi reformátor, szül. 1484. jan. 
I. Wildhausban, 1506. glarusi lelkész, 1528. Zürich
ben a tanács beleegyezésével kezdte meg reformáló 
törekvései valósítását. 1524. megnősült, Lutherrel és 
a német hitujitókkal a vallástan alapelveiben egyet
értett, de az urvacsorára nézve vitát folytatott 
velők; 1531. a kath. kantonok elleni harezban oki. 
I I . Kappelnél elesett. 1885 óta Zürichben állószobra. 
^Összes művei« 1581., 4 kt jelentek meg. 

Zwittau, város Morvaorsz. a Zwittava m., 7000 !. 
Zwolle, város Overyssel hollandi tartományban a 

Zwarte Water m., 26.000 lak. Élénk ipar (hajóépítés) 
és kereskedelem. Közelében az Agnetenberg egykori 
klastrommal, melyben Kempis Tamás f. 

Zygomorph (gör.), szabálytalan virág. 
Zymogen baktériumok, erjedést okozó bakté

riumok. 
Zymologia (gör.), az erjedés tana. 
Zymosis (gör.), fertőzés. 
Zymotikus betegségek, a fertőző betegségek. 



Pótlék mindkét kötethez. 
(Kiegészítések. Hibaigazítások. Fontosabb halálozások.) 

Ablepharus pannonicus, 1. pannóniai mereszke. 
Amphioxus lanceolatus, 1. fejlődéstan. 
Arago, 3) I s t v á n f 1892. márcz. 5. Parisban. 
Arenstein József , t 1892. febr. 23. 
Barsi József, f 189.3. febr. 18. 
Becquerel. 2) Alexandre Edmond, f 1891. máj. 
Besze J á n o s , f 1892. okt. 16. Aradon. 
Beszterczei szószedet, nagybecsű latin-magyar 

nyelvemlék a XV. szdból, melyet BeszterczeNaszód-
megye levéltárnoka, Berger talált meg 1891. a megyei 
levéltár rendezése alkalmával. A kéziratot Finály 
Henrik tette közzé az eredeti másolatával s értelmező 
jegyzetekkel. Körülb. 1300 magyar szót foglal magá
ban. Korra nézve a Halotti Beszéd és a königsbergi 
töredék után a legrégibb magy. nyelvemléknek látszik. 

Blaine J a m e s Gellespie, f 1893. jan. 27. 
Bouvier Alex is, t 1892. máj. Parisban. 
Brachelli H u g ó F e r e n c z , i 1892. okt. 2. 
Bucher L o t h á r , f 1892. okt. 12. 
Chaucer Gpdefrey czikkben az angol »próza« he

lyett angol k ö l t é s z e t olvasandó. 
Cialdini En r i co , t 1892. szept. 8. Livornoban. 
Csillag T e r é z , a bpesti nemzeti színház első szen

déje, szül. 1862. aug. 17. Adonyban, 1875. a szini 
tanoda növendéke, a nemzeti színházban 1879. lépett 
fel először s szerepkörében gyorsan megnyerte a kö
zönség tetszését. Főbb szerepei: Márta (Nagymama), 
Susanna (A hol unatkoznak), Jeanne (Lady Tartuffe), 
Cyprienne (váljunk el), Maritta (Csók), Dóra (Mai 
divat) stb. 

Curci C a r l o Mar ia , j 1891. jun. 9. 
Delpit A lbe r t , f 1893. jan. 4. 
Ebner La jos , szül. 1850. Budapesten. 
Eczetszömörcze, 1. sumach és szömörcze. 
Edelsheim-Gyulai, 1) Lipót, f 1893. márcz. 27. 
Elkeresztelés,az 1868: LIII. t.-cz. azon határozata 

ellenére való keresztelés, mely szerint vegyes házas
ságból származó gyermekek közül a fiu mindig az 
atya, a leány mindig az anya vallását követi. Az e. 
tehát abban áll, hogy a keresztelő pap nem veszi 
figyelembe a törvény e rendeletét, hanem tekintet 

, nélkül a törvényre, a gyermeket a saját egyházába 
veszi fel s irja be az anyakönyvbe. Ilyen elkereszte-
lések 1868 óta a kath. és prot. felekezetek papjai 
részéről folyton történtek s számos pörre adtak al
kalmat. 1890. febr. 26. az ekkori Tisza-kabinet val--
lásügyi minisztere, gróf Csáky Albin rendeletet adott 
ki, melyben meghagyta a keresztény lelkészeknek, 
hogy ha más vallású szülőktől származó gyermeket 
megkeresztelnek s anyakönyvükbe beírnak, az anya
könyvi kivonatot nyolcz nap alatt küldjék meg azon 
felekezet lelkészének, melybe az illető gyermek a 
törvény határozata szerint tartozik. E rendelet kap 
csán támadt az államhatalom és a kath. egyház közt, 
mely a jelzett rendelkezést kath. hitelébe ütközőnek 
tekinti, az az összeütközés, mely 1893 tavaszán 
sem volt még elintézve. 

Erődi Dán ie l , f 1893. febr. 7. 
Esterházy L á s z l ó gróf,.idősb, f 1892. 
Ferry J u l e s , t 1893. márcz. 17. 

• Fischhof Adolf, f 1893, márcz. 23.. 
Fonseca Deodoro, t 1892. aug. 22. 
Frantz (Franz) Róbert, f 1892. okt. 23. 

Frigyes f ő h e r c z e g esküvője 1874. helyett olv. 
1878. 
Füredi I g n á c z , tanár és iró, szül. 1837. aug. 15. 

Ladmoczon, Zemplén m., a tanitóképezdei tanfolya
mot 1859. elvégezvén, 1862. S.-A.-Ujhelyen, 1872. 
óta Bpesten tanár (az országos izr. tanítóképző in
tézetnél). Sokoldalú írói tevékenységet fejt ki s sok 
tankönyvet (bibliafordítás, pályanyertes mű stb.) 
irt; lefordította 9 ktben a zsidó imádságos könyve
ket, Rousseau Emiljét, irt magyar-német, német
magyar és idegen szótárakat, Magyartalanságok 
betűrendben ez. munkát s számos értekezést. 

Giczey Samu, volt orsz. képviselő, szül. 1819. 
aug. 19. Hő-Szalontán, Borsod m. Miskolczon és Sá
rospatakon tanult, 1842. Dubraviczky pestmegyei al
ispán mellett juratus, 1843. gróf Ráday Gedeon jász
kun kapitány és nemz. színházi intendáns titkára, 
1844 óta Bpesten ügyvéd, sokáig a magyar állam
vasutak jogtanácsosa, húsz évig a jótékonyságáról 
ismert báró Sina Simon központi meghatalmazottja, 
1872 — 75. orsz. képv., a fővárosi képviselet tagja, 
számos hazafias és emberbaráti stb. intézetnek ala
pító v. választmányi tagja. 

Gindely An ta l , t 1892. okt. 24. 
Hayes R u t h e r f o r d B i r c h a r d , t 1893. jan. 17. 
Hegyi A r a n k a , a népszínház művésznője, szüi. 

1859. Bpesten, a szinitanodában tanult három hó
napig, azután Sipos Antalnál folytatta tanulmányait, 
1880. a népszínház énekesnője. Főbb szerepei: Lilli, 
Szaffi (Czigánybáró) s számos más operettszerep. 

Hellwald F r i g y e s , f 1892. nov. 1. 
Hysterium nervisequium, gombafaj, mely a fenyő

félék leveleit sorvasztja. L. növény betegségek ez. 
szines melléki. II. köt. 

Iloncza, 1. szőlőiloncza. 
Ihering Rudolf, f 1892. szept. 17. 
Juharpenész, a juharfa leveleinek betegsége, me

lyet a rhylisma acerinum nevű gomba okoz. L. nö
vénybetegségek ez. szines melléki. II. köt. 

Katona La jos , tanár és iró, szül. 1862. jun. 4. 
Váczon, egyet, tanulmányait Bpesten és Gráczban 
végezte; 1887—89. a pécsi főreáliskola, azóta a 
bpesti II. ker. főgymn. tanára. Egy ideig az »Elet«, 
1890. az Ethnographia folyóiratok szerkesztője, a 
m. néprajzi társaság jegyzője. Irt philologiai, nép
rajzi, paedagogiai stb. dolgozatokat magyar, német 
és franczia folyóiratokban és lapokban. 

Kenyeres Adolf, f 1892. szept. 
Kis-Marja lakossága nem 3209, hanem 2209. 
Kőüszök, tilletia caries, 1. növénybetegségek ez. 

szines melléki, és megfelelő képmagyaráz. II. köt. 
Kriszt J á n o s , f 1893. márcz. 6. 
Kun-Szt-Márton, nem Pest, hanem Jász-Xagy-Kun-

Szolnok megyében van. 
Kürassz, helyesen: vaspléhből (e szó kimaradt) 

vagy bőrből készült mellvért. 
Kürthy Emil (fajkürthi), iró, szül. 1848. márcz. 

14. Nagy-Endréden, Bars m., jogot végzett; 1872. a 
lévai járás segédszolgabirája; 1875. bpesti kir. tör
vényszéki aljegyző, de három év múlva lemondott s 
azóta egészen az irodalomnak él. melylyel már 
előbb is foglalkozott. Különböző lapoknál dolgozott, 
később a >Magyar Ifjúság* ez. lapot szerkesztette. 
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>A szökevény* vígjátéka (1881.) és »A komikus* 
monológja a nemz. színházban adatott elő. Irt elbe
szélést, tárczát, fordított francziából több színművet 
és regényt. 
Lándzsahal, amphioxus, 1. fejlődéstan. 
Lavigerie K á r o l y M a r t i a l , f 1892. nov. 26. 
Lecouvreur Ad rí enne czikkből kimaradt: f 1730. 
Lédecz község nem Nyitra, hanem Trencsén m. 
Lenkei H e n r i k tanár nem 1862., hanem 1863. szül. 
Litschauer La jos , tanár és iró, szül. 1858. ápril 

13. Nagyágon, Hunyad m., a középiskolát elvégezve 
a selmeczbányai bány. akadémián a bányászati, 
gépészeti és erdészeti szakokat hallgatta; jogi vizs
gákat tett s államszolgálatba lépett; jelenleg a sel
meczbányai m. kir. bányaiskola vezető tanára. Irt 
számos magyar és német munkát, értekezést. Fő
műve: Bányamüveléstan. 

Lukács , 3) G y ö r g y , 1892. aug. 25. pénzügymin. 
államtitkár. 

Luther társaság , Luther Márton születésének négy 
százados évfordulója emlékére 1883. alakult Bpesten. 
Működését 1886. kezdte meg, vallás-erkölcsi tar
talmú könyveket magyar, német és tót nyelven, va
lamint minden évben évi jelentést is ad ki tagjai szá
mára. Eddig megjelent 2 imádságos könyv, Luther 
életrajza, több népirat, ev. naptár. Segélyezte 
>Gusztáv Adolf svéd király* czimü nagyobb tört. 
műnek a kiadását. Védnöke: Fabiny Teofil, elnöke 
Zsilinszky Mihály; alelnöke: Bachát Dániel; titkára: 
Bognár Endre. 
Martos don C r i s t i n o , f 1893. jan. 
Mátyás F l ó r i á n , szül. 1818. máj. 3. Detrehemben 

(Torda-Aranyos m.). 
Miskolcz, az ág. ev. gymn. már régebben megszűnt. 
Nedeczky G á s p á r , szül. 1822. ápril. 26. Verthen, 

Komárom m., 1845. szentelték pappá, 1854 óta 
dömösi plébános; kiadta egyházi beszédeit és a 
Nedeczky családra vonatkozó adatokat (feldolgozva) 
s megírta Dömös történetét (Esztergom 1880.). 
Northbroock T a m á s G y ö r g y B a r i n g , f 1891. 
Owen R i c h á r d , j 1892. decz. 18. Londonban 
Pápay I s t v á n , az 1354. oldaion közölt adatok 

következőleg helyesbítendők: szül. 1827. Pozsony
ban; jogot végzett, 1847. pozsonyi váltótörvényszéki 
jegyző, 1851. helytartósági titkár Kassán, 1863. a 
bécsi udvari kanczelláriánál tanácsos, azóta stb. 

Pech József , mérnök, osztálytanácsos a földm. 
minisztériumban, a vízrajzi osztály főnöke, szül. 
1829. január 4. X.-Váradon. Műszaki tanulmányai
nak befejezése után főleg mint gyakorlati vízépítő 
mérnök működött, 1873. állami szolgálatba lépett, 
1879. miniszt. főmérnök, 1881. középitészeti fel
ügyelő, 1883. kir. tanácsos, 1886. a vízrajzi osztály 
szervezésével és vezetésével bízatott meg, 1891. min. 
osztálytanácsos. Több szakértekezése jelent meg, 
szerkeszti a vizr. osztály évkönyveit és a »Gátvéde-
lem« czimű munkát irta. 

Radácsi G y ö r g y , tanár és iró, sz. 1846. decz. 21. 
Szepsiben, Abauj-Torna m. A középiskolát Sáros-
Patakon bevégezvén ugyanott a hittudományokat 
hallgatta; már ekkor főgymn. segédtanár; külföldi 
-útjáról haza térve rendes tanár; 1877 óta a s.-pataki 
akadémián a héber nyelv, az ó- és uj- szövetség 
tanára. A > Sárospataki Kör« jegyzője, a »Sárospa-
taki Lapokénak 1882. segéd-", 1887. felelős szer
kesztője. Irt igen sok czikket, átdolgozott több tan
könyvet, szerkesztette a Károlyi-biblia 3 százados 

örömünnepének emlékkönyvét s megírta »ifj. b. Vay 
Miklós emlékezetét* (1886.). Tagja az ev. ref. biblia
revideáló bizottságnak s mint ilyen ő fordította a 
genesist és exodust, a 12 kis próféta iratait s a zsol
tárok egy részét. Bibliai tanulmányok és Kanon-tör-
ténet czimű művei sajtó alatt. 

Rozsda, 1508. old. 1. sor, bandiomyceíákhoz helyett 
olvasd basidiomycetáktioz. U. o. 5. sor, accidium he
lyett olvasd aecidhitn. L. Növénybetegségek czimű 
színes mellékletünket, II. kötet. 

Sárospatak, kath. nagygymn. helyett olv. állami 
tanitóképző. 
Sárospataki irodalmi kör, a sárospataki főis

kola körében alakult 1872,; tagjai tanárok, tanítók, 
lelkészek v. tanügy-barátok. Czélja jó tankönyvek 
által vinni elébbre a nép- és középiskolai oktatás 
ügyét. Tervezője volt S z i n y e i Gerzson (1. e.), első 
elnöke H e g e d ű s László sárospataki lelkész, majd 
főiskolai algondnok és országos képviselő; első jegy
zője R a d á c s i György tanár. 1882 óta heti közlönyt 
is ad ki '.Sárospataki Lapok* czimmel, mely a sza
badelvű theol. irány képviselője. Első szerkesztője 
volt M i t r o v i c s Gyula theol. tanár (1882—1886.), 
most R a d á c s i György szerkeszti. A kör jelenlegi 
elnökei F e j e s István (1. e.) s-a.-újhelyi lelkész és 
Ma ki á r i Pap Miklós főgymn. tanár és tankönyv
író. Kiadványait az országos kiállítás és a közép
iskolai tanáregyesület jubiláris kiállítása alkalmával 
jutalmakkal tüntették ki. 

Szabados Ká ro ly , zeneszerző, szül. 1860. jan. 
18. Bpesten, szerzetté a Vióra ballet zenéjét s más 
műveket irt, később elmebajba esett, f 1892. 

Szántó E l e á z á r , t 1893. febr. 15. Bpesten. 
Szászváros czikkből kimaradt: ev. ref. Kun-tanoda. 
Szávay Gyu la , iró, szül. 1861. aug. 29. Zentán; 

előbb jogász Győrött, hol 1871—89 a >Garabon-
cziás diák« élczlapot, 1885. a »Győri Hirlap«-ot ala
pította és szerkesztette; Győr városa szolgálatába 
lépett, rendőr alkapitány s tiszt, főjegyző, 1890. a 
győri keresk. és iparkamara titkára. Irt számos köl
teményt, melyek 1883. és 1891. összegyűjtve meg
jelentek. 

Széchenyi, 9) István gróf életrajzában 1826. nov. 
3. helyett olvasd 1825. nov. 3. 

Szeremlei G á s p á r helyett olv. Sz. G á b o r . 
Szilvapenész, exvascuspruni, 1. növénybetegségek 

ez. szines melléki. 10. ábra és megfelelő képmagya
rázat, 11. kt. 

Taine H y p p o l i t e , t 1893. márcz. 5. 
Üszöggomba (1765. oldal), urostis occulta helyett 

olvasd uroeystis occulta. L. növénybetegségek ez. 
képes melléki. 
Várossy Mihá ly , tanár és iró, sz. 1844. szept. 21. 

Szegeden; előbb papi, később tanári pályán, jelen
leg közép-kereskedelmi iskolai tanár Z.-Egerszegen; 
1864 óta számos czikk és költemény jelent meg a 
lapokban. Verseiből számos kötet jelent meg (Cso
kor és Billikom, Családi költemények, Bordalok, 
Anyósdalok 1893.). 

Végh Art hu r ügyvéd és iró, szül. 1850. febr. 20. 
Bpesten, 1875—1891. ügyvéd, 1891 —Í893. febr. 
kir. it. tábl. biró, azóta ismét ügyvéd s a pesti első 
hazai takarékpénztár főügyésze, 1871-ben hirlapiró, 
azóta szaklapok munkatársa; főleg jogi czikket és 
tanulmányokat irt. Önállóan megjelent két dolgozata: 
>A visszatartási jog«-ról és »Lachaud védbeszé-
dei«-ről. 



Képmagyarázatok. 
Hasznos madarak. 

1. Ökörszem v. c s a l á n c s a t t o g a t ó , troglodites 
parvulus s. anorthura tr., 1. ökörszem. 

2. Közönséges v. sárgafejű k i rá lyka , regulus 
eristatus s.flavicapillus, 1. ökörszem. 

3. Búbos pacsirta (pipiske), alauda eristata, 1. 
pacsirta. 

4. Bibicz, vanellus eristatus, 1. bibicz. 
5. Vörösbegy,sylvia s.erythaeusrubecula,\. vörösb. 
6. Kerti csalogány v. v ö r ö s f a r k u zené r , ruti-

cilla phoenicurus, a verébnél vmivel kisebb, költöző 
madár; faodukban fészkel, rovarokból és bogyókból 
táplálkozik. 

7. Erdei szalonka, scotopax rusticota, 1. szalonka. 
8. Füsti fecske, hirundo rustica, szúnyogokból, le

gyekből, lepkékből, bogarakból él; 1. fecske. 
9. Erdei bagoly, symium s. strix aluco örvösga

lamb nagyságú; különösen lomblevelű erdőségekben 
tartózkodik; hernyókkal, bogyókkal táplálkozik. 

10. Szürke poszáta, sylvia cinerea, madár a zené
rek (sylviidae) családjából, veréb nagyságú, költő 
madár; tüskés, sürü bokrokban, erdőszélen, csali
tokban tartózkodik. 

11. Lappantyú, caprimulgus europaeus, 1. kecske
fejő. 

12. Kék czinege, parus coeruleus, 14 cm. h., gyü
mölcsösökben, lomblevelű erdőségekben él; rovarok
ból, álczákból, bábokból, kis hernyókból és bogyó
magvakból él. V. ö. czinke. 

13. Szén czinege, parus major, a kék czinegénél 
nagyobb, kertekben, lomblevelű erdőkben fészkel; 
rovarokból, rovarpetékből, bogyókból s olajos mag
vakból él. 

14. Tarka harkály , picus major, 1. harkály. 
15. Seregély, sturnus vulgáris, rigó nagyságú köl

töző madár; leginkább csigákból,hernyókból, sáskák
ból, álczákból, bogyókból él; szívesen felkeresi a legelő 
csordákat s a teheneket s juhokat szorgalmasan 
tisztogatja az élősdiektől. 

16. Búbos banka, upupa epops, 1. banka. 
17. Nyaktekercs, yunx torquilla, pinty nagyságú 

madár a harkályok (picidae) családjából. Különösen 
hangyákkal táplálkozik. 

18. Fekete rigó, turdus merula, 1. rigó. 
19. Közönséges fülemüle, sylvia s. erythaeus lus-

cinia, 1. fülemüle. 
20. Barázda billegető, motacüla álba, 1. barázda

billegető. 

Kártékony madarak. 

1. Vörhenyes réti héja, v. nádi örvöly, circus 
aerugittosus, sólyom nagyságú, költöző madár; mo
csarak és tavak környékén tartózkodik; táplálékát 
a mocsári és vízimadarak fiókái és tojásai alkotják. 

2. Réti sas, haliaetus albicillus, 85 — 95 cm. h., 
tengerpartokon és folyamok mentén él; halakból és 
vizi szárnyasokból táplálkozik. 

3. Szürke gém, ardea cinerea, tápláléka: békák, 
ezek álezái, különösen pedig halak és kis vizi ma
darak; nagyon falánk. L. gémek. 

4. Halászsas , pandion haliaetus, sólyom nagy
ságú ; halakban gazdag folyamok mentén tartózkodik. 

5. Hamvas réti héja, cireus pygargus. 
6. Uhu, bubo maximus, sas nagyságú; a hegyes, 

barlangos vidékeket szereti, de a sikság nagy er
deiben, sőt mocsarak, nádasok mentén is gyakori. 
Varjakkal, erdei tyúkokkal, nyulakkal, sőt őzbor-

jakkal, azonkívül patkányokkal, egerekkel stb. táp
lálkozik. A vadállományra kártékony. 

7. Közönséges héja, astur palumbarius, kb. házi 
kakas nagyságú. Baromfival és szárnyvaddal táp
lálkozik. 

8. Szirti v. arany sas , aquila fúlva s. chrysaetos, 
80—90 cm. h., hegységekben és nagy erdőségekben 
él, emlősökre s nagyobb madarakra vadászik. 

9. Bölömbika, botaurus stellaris, holló nagyságú, 
költöző madár. Mocsaras, nádas vidékeken, tavak
ban tartózkodik. Halakkal, békákkal, gyíkokkal, kis 
emlősökkel s madarakkal, vmint pióczákkal is 
táplálkozik. 

10. Holló, corvus corax, 1. holló. 
11. Szarka, piea rustica, 1. szarka. 
12. Közönséges karvaly , accipiter nisus, kisebb 

madarakkal táplálkozik. L. karvaly. 



KEPMAGYARÁZATOK. 
= = = = = 1894 ====== 

Rovarok. I. Károsak. 
1. A betűző szú, bostrichus typograpkus, függélyes 

szülőutai (anyajáratok) és vízszintes álczautai (fiók
járatok). L szú, 1663. 1. 

2. A fenyő-orrmányos (hylobius abietis) által 
megrágott fiatal fenyő. 

3. A gabona v. magtári zsizsik v. zsuzsuk, ca-
landra granaria, 1. zsuzsok. 

4. és 5. Fenyő pohók v. fenyő-szövőpille, gas-
tropacha pini, június végétől augusztusig repül. L. 
pohók. 

6. A gabona futrinka, zdbrus gibbus, a kalászt 
alulról rágja meg s kirágja a szemeket, álczája a 
gabonaneműek gyö'<erét és belét rágja meg, külö
nösen a búzát, rozsot és kölest pusztítja. 

7. Kőris-háncsbogár, hylesinus fraxini, a szú-
íélék (bostrichida) családjából, a kőrisfában tesz 
kárt, a kéreg alatt meneteket rág. 

8. A pöszméte levéldarázs, tenthredo ventricosa. 
rovar a peterakósak (terebrata) rendjéből; álczája 
tavaszszal és nyár vége felé jelen meg és tonna alakú 
bábbá (c) szövi be magát. A pöszmétebokrokban 
tesz kárt. 

9. A kőris-háncsbogár (1. 7. ábra) vízszintes anya
járatai függélyes fiókjáratokkal. 

10. Pajzsbogár, casstda nebulosa, a bogár és ál
czája a mángold répára káros, 1. pajzsbogár. 

11. Cserebogár, melolontha vulgáris, 1. cserebogár. 
12. A betűző szú (v. ö. 1. ábra), 1. szú, 1663. 1. 
13. A fenyő or rmányos , hylobius abietis, bogár 

az orrmányos bogarak (curculionida) családjából, 
fiatal fenyőket a kéreg megrágása által gyakran tel
jesen tönkretesz. Álczája nem kártékony. V. ö. 2. 
ábra. 

14. A ruhamoly, tinea pellionella, a táplálékául 

I. 2. 3. A közönséges v. mézelő méh, apis mdli-
fica, 1. méh. 

4. Microgaster nemorum, a kártékony fenyőpohók 
(gastropacha pini) hernyójában él és azt gyakran 
elpusztítja; coconja hófehér. 

5. Kőrisbogár, litta vesicatoria, 1. kőrisbogár. 
6. Bibor pajzstetü, coccus cacii, 1. cochenille. 
7. és 8. A selyemhernyó (bombyx móri) pilléje és 

nőstényje, 1. selyembogár, v. ö. 17. ábra. 
9. Lebegő légy, syrpkus, rovar a legyek (muscida) 

családjából; álczája a levéltetveket pusztítja. 
10. Az aranyos futóbogár v. futrinka, carábns 

auratus, álczája, 1. futrinka. 
I I . A holyva v. porály, staphylinus caesareus, 

bogár a rövid szárnyfedősek (brachílytra) család
jából. Ez vmint a kifejlett bogárhoz hasonló álczája 
rovarokra vadászik a szemétben, fakérgeken, stb. 

12. A czingolány, cicindela campestris, nagyon 
fürge; fáradhatlanul vadászik rovarokra; álczája a 
homokba vájt lyukakban él. 

13. Echinomya s. tachina fera, rovar a legyek 
(muscida) családjából, élősködő, petéit más rovarok 
hernyóinak testéberakja; kifejlődő álczái azokba 
behatolnak s gazdájuk testéből élnek. 

14. Rózsagubacsdarázs, rhodites rosae, rovar a 
gubódarázsok (cynipida) családjából, májusban, 
júniusban repked; peterakójával való fűrészelés 

szolgáló s'zőrök hulladékaiból csövecskeszerü burkot 
készit magának. L. moly. 

15. és 16. A fenyő-levéldarázs, lophyrus pini, a 
levéldarazsak (tenthredonida) családjából, a fenyve
sekben nagy pusztításokat végez; a nőstény felkar-
czolja a tűlevelek felbőrét s a sebbe rakja petéit, 
álczája (16. á) némelykor 2 - 3 évig fekszik a co-
conban. 

17. A diloba coeruleocephala, augusztustó 
októberig repül, a nőstény petéit mindenfele gyü
mölcsfa kérgére rakja, hol a kifejlődő hernyók az 
alig kinyilt rügyeket és bimbókat megrágják. 

18. A cseresnyelégy, spilographa s tripetacerasi. 
petéit az érő cseresnye és borbolya nyele alá rakja, 
honnan az álcza a gyümölcs húsába jut. 

19. Az apácza-pille, liparis s. psilura monacha, 1. 
apácza gyaponcz. 

20. Phyl loxera (1. e.). 
21 .Ah ibe rn i a defoliara, lepkefaj az araszolok 

(geometrida) családjából, októberben, novemberben 
repül, nősténye (b) szárnyatlan, hernyója (c) gyü
mölcs-, tölgy- és bikufákon él, a gyümölcsre, rügyekre 
és bimbókra kártékony 

22. A gyűrűs pohók, gastropacha neustria, a 
szövő lepkék (bombycida) családjából, többnyire 
júniusban repül; nősténye petéit gyűrűalakban rakja 
a gyümölcsfákra, hernyója némely években egész 
gyümölcsösöket kopaszra rág. 

23. Lótetü v. áska, gryllolalpa vulgáris, 1. lótetü. 
24. A vándorsáska, acridium s. oedipoda migra-

toria, 1 sáska. 
25. A kolorádó-bogár, doryphora decemlineata, 1. 

colorádó bogár. 

által idézi elő a molyhos külsejű rózsagubókat a 
rózsa levelein s kelyhén, melyeket azelőtt gyógy
szerül használtak. 

15. A veres hangya, formica rufa, hímje fekete, a 
nőstény és a dolgozók vörösek; kül. tűlevelű erdő
ségekben él, hol magas halmokat rak össze; gubóját, 
(hangyatojás) madáreledelül használják; hangyasa
vát hangyaszeszszá dolgozzák fel. V. ö. hangyák. 

16. Carabus coriaceus, futrinkafaj; álczája csi
gákkal él, melyeket házukban megöl, a kifejlett bo
gár a csigák, esőférgek, cserebogarak veszélyes 
ellensége. 

17. A selyemhernyó, bombyx móri (v. ö. 7. és 8. 
ábra), 1. selyembogár. 

18. A hétpettyes böde, katicza-bogár, katóka, 
füskata, istentehénkéje, coccinella septempunctata, 
álczája és bábja hasonlít a colorádó-bogáréhoz; na
gyon elterjedt. A bogár és álczája kül. a komlón él, 
növénytetvekre vadászik. 

19. A dögbogár, silpha obscura, bogár a bunkós-
csápuak (clavicornia) családjából; mindeniítt gya
kori; dögből, álczája levelekből is táplálkozik. 

20. Szitakötő, libellula, rovarcsalád az álegyenes-
szárnyuak (orthoptera pseudoneuropter) a alrendjé
ből ; vizek közelében szokott repkedni, kisebb rova
rokra vadászik. 

Rovarok. II. Hasznosak. 



1. Épélü, integer rimum. 
2. Fürészelt, serralum. 
3. Fogas, dentatum. 
4. Csipkés, crenatum. 

KÉPMAGYARÁZATOK 
====== 1895 ===== 

•Levél és virág. I. Levélalakok. 
Egyszerű levelek: 

A levél szélének alakját tekintve : 

5. Kanyargószélü, repandum. 
6. Öblösen karélyos, sinuatum. 
7. Kiharapott, erosum. 
8. Kétszer fürészelt, duplicato serratum 

A levél lemezének alakját tekintve : 

9. Szálas, lineare. 
10. Lándzsás, lanceolatum. 
11. Lapátalaku, spathulatum. 
12. Szives, cordatum. 
13. Vesealaku, reniforme. 
14. Tojásalaku, ovalum. 
15. Fordított tojásalaku, obovatum. 
16. Nyilas, sagittatum. 

17. Dárdás, haslatutn. 
18. Pajzsos, peltatum. 
19. Csipdelkés, runcinatum. 
20. Háromkarélyu, Irilobatum. 
21. o^ Szárnyasán hasított, pinnati-partitum. 
2\.i) Tenyeresen hasított, palmati-parlitum. 
21. c) Ölbefogó, pedati-partitum. 
21. d) Lantalaku, lyrati partitum. 

Összetett levelek. 
22. Párosan szárnyalt, pari-pinnatum. 
23. Páratlan szárnyalt, impari pinnatum. 
24 Hármas, ternatum. 
25. Tenyeresen osztott, palmalum. 
26. Lábszerüen osztott, pedatum. 
27—29. Kétszer szárnyalt, decompositum, az olyan 

levél, melynél t ö b b egyszerűen szárnyalt levél ül 
egy levélnyélen. 

30. 31. Pálhák, síipulae. 
32. Levélhüvely, vagina, 
33. Levélnyom, ochrea. 
34. Bikklevél keresztmetszete, p oszlopos paren-

chym a felső lap felhámja alatt, hasábos és egymás 
mellett fekvő sejtekkel; s szivacsos parenehym, az 
alsó lap felhámja alatt; o a felső, u alsó bőr (epider-
mis); a szájnyílás. 

Levél és virág. II. Yirágalakok. 
1. Egy tökéletes virág vázlata, melynek részei a levélszervek: kehely és pártalevelek (lényegtele

nek), por- és termőlevelek (lényegesek). 

A virág külső alakja: 
2. Kőrisfa csupasz virága, egy szárból és 2 por

tokból áll. 
3. Csöves virág, corolla tubulosa. 
4. Kehelyalaku, corolla cyathiformis. 
5. Tölcséralaku, corolla infundibuliformis. 
6. Harangalaku, corolla campanulata. 
7. Bögrealaku, corolla urceolata. 
8. Tányéralaku, corolla hypocrateriformis. 
9. Küllőalaku, corolla rotata. 

10. Alakos virág, corolla labiata. 

11. Ajakos, corolla ringens. 
12. Zárt alakos, corolla personata. 
13. Nyelves, corolla lingulata. 
14. Pillangós, corolla papilionacea. 
15. Virág alsó állású maghonnal (hypogynikus). 
16. Virág felső állású maghonnal (epigynikus). 
17. Félig alsóállásu maghon (perigynikus). 
18. Levelhónalji virág. 
19. Végálló virág. 

A virágzat (injlorescentia). 
20 Fürtvirágzat (racemus) vázlata, a virágok 

körülbelül egyenlő hosszú nyelecskéken ülve illesz
kednek a közös nyélre. 

21. Álernyő (dichasium) vázlata, ennél egy tetőző 
virág alól két (dichasium) v. több ág (pleiochasium, 
1. 32. ábra) s hasonlóképen ágazik tovább. Az elága 
zás és a virágzás sorrendjét római számok jelzik. 

22. A lóhere fejecskéje, g o m b v i r á g z a t (capi-
tulum), a virágok rövidke nyéllel (másoknál nyeletle
nül) sűrűn csoportosulnak a közös virágnyélnek 
többnyire megrövidült és megvastagodott végére. 

23. Kunkorvirágzat, drepanium, mindegyik ten
gely oldalhajtása ugyanazon oldal felé fekszik. 

24. Fürtvirágzat , 1. 20. ábr. 
25. Sátorozó fürt v. sátor, corymbus, az alsó 

virágnyelek hosszabbak mint a felsők, ugy hogy 
a virágok mind kb. egy szintbejutnak. 

26. Buga v. ágbog, panicula, minden elágazás 
helyén ismét fürt nő ki s a felső ágak rövidebbek 
lévén az alsóknál, a virágzat gúlaalaku lesz. 
27. Kalász v. füzér, spica, a nyeletlen v. igen 

rövid nyelű virágok a megnyúlt főtengelyen ülnek. 
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28. Buzogányvirágzat, spadix, a főtengely meg-
húsosodott. 

29. Barka, amentum, a hengerded füzér tengelye 
igen hajlékony, lazán lecsüngő. 

30. Toboz, strobilus, a tengely és pikkelyei meg-
fásodnak. 

31. Összetett ernyő, umbella composita, az ernyő 
egyes ágain virágok helyett ismét ernyőcskék 
vannak. 

1. Köles muhar, panicum miliaceum, homokos, ál
talában könnyebb talajon terem, csakis szőlőtermelő 
talaj területén, eltűri a hűvös időjárást, mint a szá
razságot; a magvak szine változó. 

2. Szálkás tönköly búza, iriticum spelta, buzafaj; 
lisztje kevébbé finom mint a búzáé; termelési 
igényei csekélyebbek. Főleg Dil-Németországban, 
Ausztriában, Spanyolországban mivelik. 

3. Tar tönköly búza, az előbbinek változata. 
4. Ritka füzérü duzzadt búza, a duzzadt búza, 

iriticum sativum vulgare változata; ennek egyéb 
válfajai: a t a r fe jes b ú z a , t. s. v. aristatum 
(9. ábra); a t a r és a t ö m ö t t füzé rü d u z z a d t 
b ú z a , t. s. v. compactiim aristatum és mutilum 
(5. és 6. ábra); mindannyi mint emberi tápszer nagy 
fontosságú Európa legnagyobb részében, főleg mint 
téli termést, ritkábban mint nyári termést mivelik; 
magva lisztes törésű, kötött, sem nagyon száraz, 
sem nagyon nedves talajt szükségei. 

7. Kemény búza, iriticum durum, a duzzadt bu 
zától szemeinek üveges törése által különbözik. 

8—11. Angol búza, triticum turpidum, déli or
szágokban mivelik; fajtái az ifjas, f ias v. c s o d a -
b ú z a (8. ábr.) és a s z á l k á s búza. 

12. Tönké búza, trilicum amyleum, főleg Olasz
országban, Svájczban, Dél-Németországban müve
lik; magvából darát stb. készítenek. 

13. Zászlós zab, a bújás zab (21. ábra) válfaja 

1. Amerikai lófogu tengeri, zea mays, Európában 
egész 3 m. m., magva nagy, szélesre nyomott; zöld 
takarmány. 

2. Bab babó, disznóbab, vicia fába, tápláló; takar
mány, éretlenül emberi tápszerül is szolgál. 

3. Sárga v. m u r o k r é p a , dauctts carota, hosszú, 
vastag. 

4. Kerek tarlórépa, napo brassica, friss talajt és me
leg fekvést, kevés trágyát igényel; tápláló takarmány. 

5. Félhosszu fehér tarlórépa és 
6. Vörös hosszú tarlórépa, bő czukortartalmu, 

télre nem tehető el; eledelül is szolgál. 
7. Burgundi takarmányrépa, béta vulgáris, 1. bur

gundi répa. 

32. Álernyő, pleiochasium, melynél egy tetőző 
virág alul több ág ered. 

33. Forgó virágzat vázlata, rhipidium, a sarj 
váltakozva jobb, majd bal felé ágazik el és mind
egyik sarj virággal végződik. 

34. Fészkes virágzat, composita, olyan gomb
virágzat (1. 22. ábra), melynél a vaczok alapját egy 
v. több sorban csoportosult murvák (fészekpikkelyek) 
fogják körül. 

összevont, befelé forduit bugával; kül. Sziléziában, 
Galicziában és nálunk müvelik. 

14. Olasz muhar, setaria, az italica és germanica 
fajtákkal, tavaszi fagy iránt érzékenyebb, mint a kö
les muhar; az olasz fajtát Olaszországban mint 
emberi tápszert, a német fajtát Németországban 
mint takarmányt müvelik. 

15. Alakor búza, trilicum monocanum, rideg hegy
vidékeken mivelik, szalmája kemény, magvas, kevés 
lisztet ád. 

16. Páva árpa, a kétsoros árpa (20. ábra) alfaja. 
17. Négysoros árpa, hordeum vulgare, mivelése 

csekélyebb igényekkel jár, mint a kétsoros árpáé 
de kevésbbé jövedelmező is; télire is vetik; takar
mányul is használják. 

18. Gabona rozs, secale cereale, Közép- és Észak-
Európa fő kenyértermő növénye, csekélyebb meleg
nél (az ész. sz. 70°-áig) és soványabb talajon is meg
terem mint a búza; főleg télire termelik. 

19. Hatsoros árpa, hordeum polystichum, igényei 
és termése hasonlók, mint a négysoros árpáé (17. ábra). 

20. Kétsoros árpa,hordeum distickum, nagyon jól 
fizet, különösen serfőzéshez alkalmas volta miatt 
becses, az enyhe, gazmentes, erőteljes talajt kedveli 
csaknem kizárólag nyárira mivelik. 

21. Bugás zab, avena sativa, főleg lótakarmány-
ként használják, északi tartományokban kölesnek is ; 
csaknem minden talajon megterem, a magasban 
vmint a síkságon; nyári termés. 

8. Tök, cucurbita pepo, zsíros talajt és nedvességet 
igényel; 1. tök. 

9. Burgonya (1. e.). 
10. Muhar, setaria germanica, alkalmas takar

mánynövény ; nem nagyon porhanyós homoktalajt 
igényel; kitűnő száraz takarmány. 

11. Réti ecsstpízsit, alopecurus pratensis, erőteljes, 
agyagos talajon terem, magasra nő, kitün6 zöld v. 
száraz takarmányt szolgáltat; 2—3-szor kaszálható-

12. Réti csenU.esz, festuca pratensis, alkalmaszöld. 
takarmányozásra, széna gyanánt. 

1.3. Szőrösödő zab, avena pubescens, gyökszára 
tartós, kalásza egyenes, sokvirágu; száraz mezőkön 
terem. 

Mezőgazdasági termények. 
I. Gabonafajok. 

Mezőgazdasági termények. 
II. Takarmánynövények. 
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14. Réti perje, poa pratensis, minden talajon meg
terem, leginkább agyagos homokföldben, zölden és 
szárazon kitűnő takarmány. 

15. Csomós ebír, dactylis glomerata, kalásza go-
molyszerű, szerte elterjedt, más pázsitfajtákkal és 
lóherével vegyest vetik; mélyen gyökeredzik. 

16. Taréjos czinczor, cynosurus eristatus, jól 
fizető és tápláló fű: gyökere mélyreható, több évi. 

17. Hússzínű lóhere, trifolium incarnatum, több 
meleget igényel mint a veres v. zörgő lóhere (20. 
ábra), hideg iránt érzékeny, minden talajon megte
rem. Fajtái: korai veres, késői veres és fehér. 

18. Komlós csigacső, medicago lupulina, kitűnő 
mezei takarmány, szénának nem alkalmas; tavasz 
kezdetétől fagy beálltáig nő. 

19. Luczerna csigacső. medicago intermedia. kék; 

Növényb< 
1. A gabonanemüek porüszke, ustilago carbo; 

a üszőktől megtámadott zabvirágzat; b üszőktől meg
támadott búzakalász ; c üszőktől megtámadott árpa
kalász ; d a porüszök spórái; e csírázó porüszök spó
rák. L. Üszöggomba, 11. köt. 1765 1. 

2. A kőüszök, tilletia caries; a egészséges bu-
zaszem ; b kőüszöktő! megtámadott buzaszem; 
c ugyanaz hosszmetszetben. 

3. Gabonaüszök v. nyélüszök, ustilago occulta; 
a a rozs megtámadott levele és szára; b az üszök 
spórái a felső csírázásban. L. Üszöggomba, II. kötet, 
1765 lap. 
4. Anyarozs, claviceps purpurea; a rozskalász 

anyarozszsal; b anyarozs; c a rozs fiatal termője a 
sphacelia conidiumoktól ellepve; d anyarozsból fej
lődött terméstestek: e terméstest gömbjének hossz
metszete;/ennek széle erősebben nagyítva, spóra
tömlők; g a tömlőből kiszabaduló tűalaku spórák. 
L. anyarozs, I. köt 

5. Gabonarozsda, puccinia graminis; a megtáma
dott szalmaszár; b megtámadott levél; c aecidíumok 

1. Aletris. 
2. Ficus elastica (1. fügefa), nagyon kedvelt üveg

házi és szobanövény; levele bőrszerü, eleinte vörö
ses, később sötétzöld; magas helyiség, rendes öntö
zés s a levelek gyakori lemosása mellett igen magasra 
megnő. Ha levelei növekedése csökken, gyepfölddel 
vegyitett homokos keverékbe kell átültetni. A levél
szögletek hajtásait le kell törni; szaporítható dugvá
nyok által cserepekben v. üvegekben. 

3. Dieffenbachia, levele élénken pettyezett; laza, 
homokkal vegyitett hangaföldben kissé árnyékos he
lyen tenyész. Télen fagy ellen megóvandó, nyáron 
dúsan öntözendő. Szaporítása dugványok v. mag
vak által. 

4. Livistona pálma, latania borbonica s. livistona 
chinensis, fényes zöld legyezőpálma, tartós, gyorsan 
nő, nagyon csinos; csúcsai könnyen megsárgulnak, 
miért is gyakran öntözendő; szaporítása magról tör
ténik. 

ARÁZATOK 

csekély, homokos talajon is jól megterem; 4 évig 
eltart. 

20. Zörgő lóhere, trifolium pratense, legalább 2 
évig eltart, egész Európában vadon nő. 

21. Takarmány csacsöröm, e s p a r z e t t , ono-
brychis sativa, kitűnő takarmány, hosszunyelű kalá
szokkal és rózsaszín virágokkal, meszes, agyagos 
talajon terem. 

22. Csillagfürt, lupinus, többnyire zöld takarmány 
gyanánt szolgál, kül. juhoknak; virága kék és fehér. 

23. Abrak babó, vicia sativa, virága ibolyapiros, 
zöld takarmány és széna gyanánt használják. 

24. Gyepüi babó, vicia sepium, kékes virágcsomók
kal, évelő kitűnő takarmánynövény. 

25 Serradelta csibetopp, ornithopus sativus, homo
kos talajon nő, 2 — 3-szor kaszálható. 

tegségek. 
a sóskaborbolya levelein; d csírázó nyári spóra; e téli 
spórák; /cs í rázó téli spóra; g a sóskaborbolya aeci-
diumának hosszmetszete. L. rozsda (növényi) II. kö
tet 1508 lap. 

6. Szőllőpenész, oidium Tuckeri; a a megtáma
dott levél pókhálószerü bevonattal; b myceliumok 
conidiumokkal. L. oidium, II. köt. 1294 lap. 

7. Burgonyabetegség, phytophtora s. peronospora 
infestans; a megtámadott levél; b levél keresztmet
szetén myceliumok conidiumokkal; c rajzó spórák; 
d a spórák behatolása a levél szövetébe; e myce-
liumág belépése a szájnyíláson keresztül. L. pero
nospora, II. köt. 1384 1. 

8. Juharlevélrészlet , a rhytisma acerinum gom
bától megtámadva. 

9. A fésűs fenyő, leveleinek gombabetegsége, hy-
sterium nervisequium által okozva. 

10. Szilvatermés az exoascus pruni gomba által 
megtámadva; a a megtámadott gyümölcs; b a gomba 
tömlői spórákkal. 

5. Törpe pálma, chamaerops excelsa, szürkészöld 
legyezőpálma, SZÍVÓS, alacsony hőmérséknél tenyé
szik, de a magasabbat is tűri; nem nagyon napos 
helyen tartandó. 

6. Corypha pálma, livistona Haagendorpii, a fényt 
és meleget szereti, nagy edénybe ültetendő. 

7. Ehető álocásia, caladium esculentum, levele 
szürkés- v. világoszöld, gyakran árnyékolt. Müvelé
sére bárminő talaj, kül. durva hanga- v. homokos 
dombföld alkalmas. Szaporítása a gumók szétosz
tása által történik. 

8. Sárkányvérfa, dracaena fragrans, illatos, fa-
szerü szárral, a mely szoba számára a legalkalma
sabb faj. Levele fényes sötétzöld; plántája homokos, 
haraszt-, trágya- és agyagfölddel töltött edénybe ül
tetendő; nyáron dús öntözést kivan; szaporítása 
dugványok v. gyökerek által történik. 

9. Kétszínű kaládium, caladium bicolor, levele 
szélén zöld, közepe felé gyönyörű veres. Télen át 

Szobanövények. I. 

Az Athenaeum Kézi Lexikona. 120 



csaknem szárazon tartandó, márcziusban fris földbe 
ültetendő át. Magas dísznövény, mely számos vál
tozatban elterjedt, csoportokhoz nagyon alkalmas. 

10. Agavé, agavé Gilbeyii, levélszéle világos; nagy 
edénybe ültetendő, tápláló, laza, kissé homokos 
földbe. Nyáron dúsan öntözendő, télen kevés locso
lást kivan. 

11. Pandanus, p. utilis, levele sötétzöld, kis vörös 
tüskékkel; télen meleg hőmérsékre van szüksége. 

12. Datolyapálma, phoenix recUnata, levele ke-
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meny, a levelek bojtja hátrafelé hajló; szobában tör
zse nem fejlődik; tápláló, laza földbe ültetendő; télen 
hűvösen s szárazon, máskülönben nedvesen tar
tandó, nyáron szereti a szabad levegőt. 

13. Strelitzia, sl. regináé, levele kemény, bőrnemü, 
felül világos-, alul szürkészöld, laza trágyaföldet, 
termőföldet homokkal keverve kivan, szereti a ned
ves meleget s növekedése idején sok vizet; nagy és 
mély edényre van szüksége, levele gyakran lemo
sandó. 

Szobanövények. II. 
1. Teljes tulipán és 2. e g y s z e r ű t u l i p á n , tulipa 

suaveolens, hollandi fajta, illatos; 3 — 4 hagyma egy 
jó, kertifölddel töltött edénybe ültetendő. 1-ső ábra 
tournesol, 2. ábra duc van Tholl fajta, nagyon rö
vid nyéllel, sárga vörössel; mindkettő korán hajtásra 
nagyon alkalmas. 

3. Greig tulipán, tulipa Greigi, Turkestánból 
származik, feltűnő szépségű fajta; levele barnán fol
tozott, virága nagy és vakító skarlátveres. Korán 
hajtásra nem alkalmas. 
4—5. Jáczint, hyacinthus Tourneforti, teljes 

4. ábra), és egyszerű (5. ábra) fajta. Hagymája 
augusztustól novemberig egyenként 1 r. homokos 
kerti földből, 2 r. földdé érett tehéntrágyából és 1 r. 
finom folyamhomokból készített keverékbe rakandó 
s azután minden hagymára annyi folyamhomokot 
eresztünk, a mennyi teljesen befedi. Edénybe ültetve 
az-edény legyen inkább magas, mint széles, a hagy
mák csúcsa szabad, beültetés és öntözés után fagy
mentes sötét helyre (pincze) helyezendő v. a kertben 
15 cmnyire elásandó s földdel lombbal betakarandó; 
mérsékelt nedvesen tartandó; 4—6 hét múlva az ab
lakhoz kell állítani, szobameleg vízzel öntözni. 

6. Tavaszi sáfrány, crocus vernus, 4—5 hagyma 
laposan földdel befedve edénybe ültetendő; csak 
februárban, midőn bimbók mutatkoznak, helyezendő 
melegre. A laza, homokos földet szereti; az edény
ben való müveléshez erőteljes, laza kerti föld a leg
alkalmasabb. 
7. Jóféle (őszi) sáfrány, crocus auíumnalis s. sa-

tivus, mivelése mint az előbbié; a száraz mohában 
is virágzik, szereti a porhanyós talajt és szellős 
helyet. 

8. Hóvirág, galanthus nivalis, őszszel 6 — 8 hagyma 
egy edénybe ültetendő; szabadban, később fagymen
tes helyen helyezendő el; januárban hűvös szobában 
napos ablakhoz helyezzük; szaporítása tény ész
hagymák leválasztása által történik. 

9. és 10. Törtszirom, cyclamen, európai (9. ábra) 
és perzsa c. (10. ábra) fajta, novembertől februárig 
virágzik; mérsékelt nedvesen tartandó ; szereti a nap
fényt. Szaporítása könnyen csírázó magvairól tör
ténik. 

11. Szibériai csilla, scilla síbirica, virága gyö
nyörű kék; mivelése mint a tavaszi sáfrányé. 

12. Perui csilla, scilla peruviana, virága fényes 
kék és nagyon számos; üvegekben is tenyészik; 
világos, szellős helyre, mérsékelt melegre van 
szüksége. 

13. Tazetta narczisz, 1. narczisz. 
14. Amaryll is , s z a l a g o s , a viitata, a laza kerti 

földet lombfölddel keverve szereti; hagymáját 
augusztusban ültetik, földdel gyengén befedik, teljes 
virágzás alatt dúsan öntözik. 

15. Teljes narczisz, narcissusflorepleno, a zsiros, 
kissé nedves földet kedveli; deczembertől fogva 
meleg helyiségben, a világossághoz közel helyezendő 
el. Az edényt nem kell a földbe leásni; máskülönben 
mivelése mint a jáczinté. 

16. Tarka- v. tigrisliliom, lilium iigrinum, hagy
mája őszszel ültetendő, földje porhanyós és homo
kos legyen, áprilisig hűvösen tartandó, nyáron dús 
öntözést kivan. 

17. Díszes liliom, lilium auraium, korai ültetésre 
alkalmas, mivelése mint az .előbbié. 

18. Gyöngyvirág, convallaria majális, gumója 
gyökérszerü, októberben, novemberben ültetendő; 
földjét mohával kell befedni s locsolgatás által ned
vesen tartani. 

19. Zsonkilla narczisz, narcissusjonquilla, mive
lése mint a nárcziszé. Virágzásig (márczius) hűvö
sön tartandó, rendesen öntözendő. 

20. Teljes szironták, ranunculus asiaticus, gumó
ját ültetés előtt őszszel v. tavaszszal 12 óráig vizbe 
kell helyezni; erőteljes, agyaggal s homokkal kevert 
földet kíván; mérsékelt szobahőmérséknél tenyészik. 
Szaporítása a gumók osztása által v. magról tör
ténik. 

21. Teljes tubarózsa, polianthes tuberosa flore 
pleno, erős, de kellemes illatú; márcziusban ültetik 
kis edényekbe porhanyós, tápláló földbe, hajtáskor 
nagyobb edénybe ültetik át; nedvesen tartandó; 
növése közben dús öntözésre van szüksége s hűvös 
helyre állítani nem czélszerü. 

22. Kampós liliom, erinum scabrum, virága fehér, 
kárminveressel csíkozott; illatos, májusban, június
ban virágzik; melegre, sok világosságra és nagyon 
tápláló, humusban dús földre van szüksége; mély 
edényekben két, szekrényekben három évenkint ülte
tendő el; szaporítása tenyészhagymák által történik. 

23. Gloxinia, gloxinia hybrida, szép, nagyvirágu 
változatokban; gumója magasan helyezendő el, hogy 
a csiradombok a talajból (lombföld homokkal) ki
nyúljanak, kisebb edényekbe októbertói áprilisig 
ültetendő, gyökérhajtás után nagyobbakba helye
zendő át, elvirágzásig nedvesen kell tartani, télen 
száraz, fagymentes helyen elhelyezni, míg uj hajtá
sok mutatkoznak. 
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Zöldségfélék. I. és II. 
Káposztafélék. 

Braunschweigi fejes káposzta (I. 10. ábra), feje 
nagy, lapos, zöldes-fehér, torzsája alacsony; aján
latos középkorai fajta. 

Tompahegyü kasseli káposzta (I. 15. ábra), feje 
nagy, kúpalakú; korai. 

Hollandi káposzta (I. 19. ábra), feje tömött; ala
csony, korai fajta. 

Vinnigstádti káposzta (I. 21. ábra), feje kúpalakú, 
zöld, törzse alacsony; korai fajta. 

Jorki káposzta (I. 22. ábra), fűzöld, korai fajta. 
Pozsonyi káposzta (I. 23. ábr.), kitűnő fajta; feje 

nagy, gömbölyű, kékeszöld, belül halványabb. 
Erfurti vörös káposzta (I. 17. ábra), feje kicsiny, 

tömött; törzse alacsony, levele formás; jó tavaszi, 
őszi és téli káposzta. 

Viktória kel (I. 13. ábra), nagy, gömbölyű és tö
mött, finoman bordázott. 

Strassburgi kel (I. 18. ábra), v. savoyai kel; feje 

laza, hosszúkásán gömbölyded és sárga, nagyon 
gyenge; könnyen befedve a szabadban áttelel. 

Virágkel v. karfiol (II. 30. ábra), 1. karfiol. 
Bécsi üveg-kalarábi (II. 14. ábra), fehér v. ibolya

színű, feje kicsiny, húsa gyenge; hajtásra és tava
szí mivelésre alkalmas. 

Téli kel (I. 4. ábra), törzse nagyon magas, középen 
legerősebb, húsa gyenge, kalarábi gyanánt hasz
nálják. 

Toursi cardonna (I. 7. ábra), tüskés cserje, borda
zata erős és húsos; csak a halvány levélbordákat le
het használni. Tápláló talajt és nedvességet igényel. 

Bimbós kel (I. 8. ábra), levele lapos és laza; a 
második évben a levelek alján az előző évi bimbók
ból kis tömör káposztafejek (rózsák, bimbók) fejlőd
nek. Ezek nyerése és nagyobb tömöttsége czéljából 
ajánlatos a levelekel korán levágni. Nagyon finom 
főzelék. 

Gyökérfélék. 

Pasztirták (II.' ábra), főzelékül, levesfüszerül és 
takarmány gyanánt használják. 
Frankfurt i murokrépa (II. 19. ábra), húsa sötét

piros. 
Párisi carotta (II. 24. ábra). 
Hollandi carotta (II. 25. ábra), veres, tavasztól 

őszig vethető. 
Spanyol pozdor (II. 26. ábra), finom, könnyen 

emészthető főzelék, egyévi és télen megvédve a má
sodik évben hasznavehető. 

Kerek- v. tar ló répa (II. 13. ábra). 
Sötét murokrépa (II. 17. ábra), busa gyenge, 

Ízletes. 

Kerek hólapda répa (II. 23. ábra), húsa gyenge, 
fehér, gyökere kerek. 

Karó répa káposzta (II. 20. ábra), erőteljes alakú, 
könnyen tenyészik, pinczében soká tartható. 

Khinai rózsaszín téli retek (II. 22. ábra), finom 
ízű, hengeres alakú. 

Párisi tojásdad fehérvégü re tek (II. 16. ábra), 
rózsaszínű, csinos, gyenge fajta. 

Tragopogon gyökér (kecskedisz) (II. 18. ábra), 
gyökere sárgásfehér; porhanyós, fris földet igényel; 
a második évben hasznavehető. 

Vastaggyökerű petrezselyem (II. 21. ábra), 
gyökere húsos, fűszeres izü. 

Salátáfélék. 

Barna fejes saláta (I. 12. ábra), nagy, kövér és 
súlyos, szine sárga, a forróságot tűri. 

Sárga párisi kötözősaláta (II. 27. ábra), fejet al
kot; soká tartja magát. 

Bodros endivia (I. 20. ábra), június közepétől több 
sorozatban vetik, használat előtt fehéríteni kell. 
Zöld eskariol (I. 11. ábra), széleslevelű endivia, 

gyorsan nő, nagyon fehérre halványodik; a belső 
levelek fejszerűen nőnek. 
Mohaalaku endivia (I. 14. ábra), könnyen rothad. 
Articsóka (II. 9. ábra), szabad, napos fekvésű 

helyet és némi nedvességet, bő trágyát igényel; két
évi, nehezen telel át; főzelékül is szolgál. 

Hagymafélék. 
Madeira lapos kerek hagyma (II. 5. ábra), igen 

nagy, édeses ízű, laza és nem tartható el. 
Sárga spanyolhagyma (II. 7. ábra), tojásdad, tartós. 
Zittai hagyma (II. 10. ábra), nagy sárga fajta; 

enyhe ízű. 

Világosveres erfurti hagyma (II. 11. ábra), köny-
nyen megterem, kemény, szívós. 

Roueni téli pár- v. póréhagyma (II. 6. ábra), ki
tűnő, igen nagy fajta. 

Hüvelyesek. 
Kifejtő borsó (pride of the markét) (I. 1. ábra), íz

letes, hosszuhüvelyű, kitűnő, kora érő piaczi fajta. 
Omega velő borsó (I. 3. ábra), korai, alacsony, 

nagyon kiadó, sötétzöld, finom izű. 
Törpe piaczi borsó (I. 6. ábra), nagyon jól fizető, 

korai fajta; kitűnő izű. 

Óriás babhüvely (I. 9. ábra), igen nagy, szürkés
zöld ; 160 cm. nyíre felkúszik. 
Bokor bab, Carters longswood (I. 2. ábra), korai, 

ízletes, kiválóan jól fizető fajta. 
Algíri bokor bab (II. 29. ábra), korai fajta, jól fizet, 

babja fekete, hüvelye vajsárga. 
120* 
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Tökfélék. 
Párisi fürtös uborka (II. 3. ábra), csípős, zöld, sok 

apró termésű, legjobb paprikás uborkafajta. 
Marseille-i muskotá ly tök (I. 5. ábra), kerek és 

nagy, veres húsa mósusz-izü. 

Fodros petrezselyem (I. 16. ábra), kitűnő fajta, 
nedvességet szükségei. 

Fehéríthető zeller (II. 4. ábra) fehér kitűnő faj, telt 
levélnyelekkel, nedvességre van szüksége. 

1. Mérges v. gyi lkos csomorika, cicuta virosa, 1. 
csomorika. 

2. Foltos bürök, conium maculatum, 1. bürök. 
3. Piros gyűszűvirág, digitális purpurea, 1. gyű

szűvirág. 

1. Maszlagos nadragulya, atropa belladonna, 1. 
atropa. 

2. Maszlagos redőszirom, datura stramonium, 1. 
redőszirom. 

3. Bolonditó csalmatok v. beléndek, hyosciamus 
niger, 1. beléndek. 

A 2. ábra egy széntelep fekvését, az egyes szénré
tegek települését s elvetődését mutatja. Az egyes 
bányatelepek épületéből függőleges mélyítések, u. 
n. aknák nyúlnak a mélybe s ezekből szintes vája
tok hajtatnak a szén lefejtése czéljából. Az 1., 4. és 
7. ábra egyes munkahelyeket tüntet elénk az érez, 
szén s kősó lefejtésével s elszállításával foglalkozó 
bányamunkásokkal, hevérekkel. A 3. ábra mutatja 
a munkásoknak a külről a bányába v. megfordítva 

Az elektromos távirásnál a betűk és jelek pontok 
és rövid vonalak kombinácziójából állnak, mint azt 
az »Elektromos távirászaU czimü mellékleten az 1. 
ábra a »Telegraphe« szóra nézve jelenti. 

A Morse-féle egyszerű vagyis egy író tűvel ellá
tott irókészüléken kivül lehet két tűvel is írni; ezen 

Spárga tök (II. 2. ábra), sötétzöld, később sárgás, 
húsa narancssárga, édes és illatos. 
Reczés dinnye (II. 1. ábra), hálószerűén erezett 

héjjal; korán érő. 

Gyökér zeller (II. 12. ábra), gumója sima, kerek, 
csak alul van gyökere. 

Alma alakú sima zeller (II. 15.'á.), gumója alul gyö
keres, levele kevéssé kifejlődött, levélnyele ibolyaszínű. 

4. Fa rkas fütej, euphorbia cyparissias, 1. fútej. 
5. Leány kökörcsin, anemone pulsatilla, 1. kö

körcsin. 
6. Zászpa v. őszi kikerics , colchicum autumnalc, 

1. kikerics. 

4. Farkas boroszlán, daphne mezereum, 1. borosz-
lánfélék (tévesen: borostyán-félék). 

5. Mérges ádáz, aethusa cynapium, 1. ádáz. 
6. Négylevelü czillár, paris quadrifolia, 1 czilíár. 

való szállítását. A 6. ábra egy a bányában beépített 
vizikeréknek egy részét mutatja. Az ilyen vizikerék 
vagy a víznek a bányából való kiszivattyuzására 
u. n. vízmentesitésére, v. egyéb szállításra szolgál. 
A robantás általi lefejtéshez szükséges furlyukakat 

a nehéz kézi munka helyett sok esetben sűrített 
levegő v. elektromosság által hajtott gépekkel u. n. 
fúrógépekkel végzik; a fúrás ezen módját a 8. és 
10. ábrák tüntetik elénk. 

esetben a jelek két sorban írhatók a papírszalagra 
s így egy-egy jelnek a hely szerint kétféle jelentő- • 
sége lehet; ilyen módon van írva ugyancsak a 
»Telegraphie« szó a 2. ábrán. Ezen eljárásnál gyor
sabban lehet telegrafálni, rövidebb papir s kevesebb 
árammegszakitás szükséges. 

Labodafélék. 
Hosszulevelü laboda (II. 28. ábra), egyévi, tápláló, trágyázott talajt igényel, vetik áprilistól szeptemberig. 

Füsserfélék. 

Mérges növények. I. 

Mérges növények. II. 

Bányászat. 

Elektromos távírás. 



A vezeték-kábelek és drótok végeinek összekötését 
a 3. és 4. ábra mutatja; az első esetben a kábel-dró
tokat jól összeforrasztják, kaucsuk és csepüboritás-
sal védik s erre erős vasdróttal összekötik; utóbbi 
ábrán a drótokat összeforrasztják s egymásra te
kerik. 

A 6. és 7. ábra az Atlanti oczeánban nyugvó kábelt 
ábrázolja részben szétbontva, részben keresztmet
szetben; a kábel bele az L rézdrótokból áll, gutta-
perchával G körülvéve, erre jő a H kenderkötél bo
rítás, melyek ismét a S vasdrótok által vannak 
megvédve. 

A táviró készüléket a villámcsapás ellen a lemez 
v. lap-villámháritó védi (1. távírás), ez az 5. ábrán 
van kitüntetve. 

A Morse-féle készülék előtt alkalmazott S i e m e n s 
Ha Is ke-féle mágnes mutató táviró a 8. ábrán ve
hető ki; ennél az elektromos áram által mozgásba 
hozott mutató a készülék tábláján lévő betűkre és 
számokra mutatván adja le a sürgönyt. 

Az elektromos áram fejlesztésére használt galván 
elemek közül a 9. ábra a Medinger-félét tünteti 
elénk; ennél az alsó, tágasabb pohárba hígított ke
serűsé oldat tétetik, melyben a k réz s a z czink 
henger nyugszik; a nyilasával lefelé fordított B üveg-
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golyóban pedig tömény rézsulfátoldat van. Ezen 
elemet különösen a telegraphiában használják; a 11 
ábra pedig az elektromos csengetyűkhöz igen gyak
ran használt Leclanché-félét ábrázolja, 1. galván 
elemeknél. 
A Morse-féle készüléken kivül alkalmaztatni szo

kott Hughes-féle nyomtató készüléket a 10. ábra 
mutatja; ezzel a táviratot elektromágnesek műkö
dése mellett betűkkel lehet lenyomtatni a papírsza
lagra. 
A 12. ábra a felfogó v. relais szerkezetet mutatja, 

melynek segélyével a gyönge vonal-áram az erősebb 
helyi telepet kapcsolja be a Morse-féle készülék
hez (1. távírás). 

A 15. és 16. ábra két Morse-féle író készüléket 
tüntet elénk, az elsőnél egy festékkel bekent karika 
van alkalmazva, melyhez a papírszalag hosszabb 
v. rövidebb ideig hozzá nyomatik s igy iratnak a 
pontok és vonalak; a másodiknál a jeleket egy tű 
irja le, nyomja be a papírszalagra. 

Az áramvezető drótok megerősítésére szolgáló por-
czellán szigetelőket, u. n. izolátorokat a 13. és 14. 
ábra mutatja, az első metszetben, az utóbbi né
zetben. 

Telephonia. 
A távbeszélésre szolgáló különféle készülékek a 

hasonczimü táblázaton vannak összpontosítva;a leg
régibb Reis-félének receptorát az 1., átvivőjét, 
mikrophont a 2. s 3. ábra mutatja, az ujabb szer
kezet a 10. ábrán van előtüntetve. Az 5. ábra egy 
hordozható távbeszélő készülék vázlata teljes fel
szereléssel. A 6., 7. és 8. ábra három különböző szer
kezetű telefont ábrázol, a 9. ábra egy kis zárka táv
beszéléshez készítve azon czélból, hogy a zaj stb. 
távol tartasék. 12. a Berliner-féle mikrophon a szén-
pálczikákkal (1. telephon alatt). A 15. ábra egy kis 

telephon-állomást tüntet elénk, el van látva jelző 
csengettyűvel, mikrophonnal s kapcsoló táblával, 
hogy két-két állomás vezetékét összekapcsolni le
hessen, végül hozzá tartozik egy hallgató s egy be
szélő telephon. A 18. ábra a > telephon* alatt ismer
tetett Bell-féle távbeszélőt tünteti elénk, még pedig 
az egyik telephont metszetben, az összekötő veze
tékeket pedig pontozott vonallal. A 17. ábra a hivó-
sípot mutatja metszetben, ennek erős hangja által 
jel adható a beszélgetés megkezdésére. 

Szövő ipar. 

/. Fonás. 
Az összekuszált pamutszálak szétválasztására 

szolgáló előkészítő gépet, a gyarató v. kártógépet a 
3. ábra mutatja, működésének módját az 1. és 2. 
ábrán vehetjük ki, a szálak a térd alakban meggör
bített kaparok között széthuzatnak s egyenközü 
helyzetbe hozatnak. 

A gyapotnak fokozatos összefonására a F lye r -
fonógép szolgál (10. ábra), ennél a függőleges állású 
orsóról a gyapjú hengerek között áthaladva a víz
szintes orsókra tekeredik, mi közben meg is sodor-
tatik. 

A Mu 1 e-fonógépet vázlatosan a 7. ábra mutatja; 
az előzetesen megsodrott fonálszálak hengerek kö
zött (tv) mennek át, az orsó egy henger és zsineg 
által mozgásba hozható kocsin van (c) s ha a fonál 

vége az orsóra van hurkolva, a kocsi kimozdul s 
ennek változó mozgása és a tv hengerek a fonalat 
forgatják; ugyanis ha a kocsi utjának végére ért, a 
hengerek megállnak, az orsók azonban még tovább 
is mozgásban maradnak s a szálat megsodorják; a 
kocsi visszamenetelénél a megsodort szálak az orsóra 
felgombolyittatnak. Azon gépet, melynél a kocsi ki
es bemenetele önműködőlég történik, se l fac tor -nak 
nevezik; ilyen gép van kitüntetve a 4. ábrán. A 
(13. ábra) finomító fonógép képét mutatja, ez nem 
más mint változtatott Mule-gép nyiredék (gyapjú) 
megdolgozásához. A szálak feltekerése kónikus alak
ban az u. n. Mule-bugán (8. ábra) történik, midőn 
a M u l e - g é p kocsija befelé mozog. 



KÉPMAGYARÁZATOK 
= = = 1902 •-'• 

II. Szövés. 
A legrégibb szövőszéket a 10. ábra mutatja, fage

rendákból készített állványon nyugszik az r-el össze
kapcsolt l mozgó s a csigákon a a függő rácsok, me
lyeket a t emeltyűvel fel- és lefelé mozgatni lehet. A 
kész szövetet a b fahengerre lehet felgombolyitani. A 
vászonszövőszék elrendezését vázlatosan a 6. ábra 
mutatja, a lábak által (Fi, F2-nél) mozgatott fonal-
irányitók (di, dj) által a szövet hossz-szálait ugy 
lehet váltakozva állítani, hogy a keresztszálakat 
közibük lehessen húzni. A váltva járónál (7. ábra) a 
hosszfonal mozgása három emeltyű által (l 6, h i, és 
d f e) történik s lábbal (k és g) eszközöltetik. A 
szövőszék bordája (4. ábra) két falécz közé sürün 
beillesztett sima vas, fa v. nád lemezkékből áll, ezek 
közé huzatnak be a szövet hossz szálai. A 9. ábrán 

az u. n. vetélők képei vannak, a hajócska közepén 
keresztül van vágva s ebben mozog az orsó, melyre 
a keresztszálaknak szánt fonal van felgombolyitva. 

A Jacquard-féle géppel a legkülönfélébb mustrá-
zott szöveteket lehet készíteni. A hossz-szálak a ds 
d2 s d3 kések által tartva függnek s felemeltetnek v. 
nyugalomban hagyatnak a szerint, amint az {%, ft, 
f3 tűk a kártyalapnak, &-nak bevágásába találnak s 
visszatolatnak v. nem. Az i prisma forog s így min
dig uj kártyalapok gombolyódnak le, melyek a mustra 
szerint vannak kilyukasztva. 
A 3. ábra egy közönséges mustra nélküli, szövésre 

szolgáló lenszövőszék, az 5. ábra szövőszék 
Jacquard-géppel . 

Vasipar. 
/. Vasgyártás. 

A vas készítése a magas kemenczében történik, 
ennek elrendezését a hozzá tartozó többi gépekkel 
együtt az 1. ábra tünteti elénk vázlatosan ; a' a' jelzi 
a magas kemenczéket, melyekben a vasérczeket meg
felelő pótlékanyagokkat és faszénnel v. kokszszal ol
vasztják; V b' az egyes kemenczékhez tartozó Whi t -
wel-féle készülékek, melyekben a fujtató levegő a 
kemenczékből elszálló forró gázok által előmelegit-
tetik, hogy a hőhatás annál jobban érvényesülhesen. 
Az elegyet emelő géppel szállítják fel az olvasztók 
torok-magasságáig. A gépházban a levegőfujtatás 
hoz szükséges gépek h' k' vannak elhelyezve; az 
ezen képek által összeszoritott levegő a b' b' hevítő 
készülékeken keresztül az olvasztóba jut. — A fujta-

tónak gőzgépét ugyancsak a nagy olvasztóból el
szálló forró torok-gázokkal fűtik. 

A vasnak megdolgozására s a salaknak belőle 
való eltávolítására a 2. ábra által kitüntetett gőz-
pöröly s a hengermű (4. ábra) szolgál; ezzel készít
tetnek a sínek, alakvasak stb. 

A vasgyárak igen lényeges kiegészítő része a kok
szoló kemencze (5. ábra; a szükséges koksz készí
tésére s a pörkölőszin (6. ábra) a vasérczek pörkö
lésére s porhanyóvá tételére. 

A 3. ábra a Bessemer-aczél készítésére szolgáló 9 
tengelye körül megfordítható körtét mutatja. (L. Bes
semer-aczél alatt.) A kész aczél a körte kiürítésénél 
az E üstbe foly, honnan, kiönthető. 

II. Vasöntés. 
Az öntéshez szükséges nyersvasat az u. n. kupola-

pestben (1. ábra) olvasztják meg; ez hasonló a ma
gas kemenczéhez, csakhogy kisebb méretű, a c vas-
csövön keresztül fujtatják be a levegőt, <2-nél csapol
ható le a salak, 6-nél pedig a megömlött vas. 

Az öntés fövény- és graphitkeverékből készített 
formában történik; a modell fából készül, a forma 
készítésére szolgáló gép által (2. ábra) a forma egyes 
részeit könnyen ki lehet emelni; a 4. ábra a Scot t -

féle formagépet mutatja, melylyel a fogaskerekek for
máját lehet elkészíteni. 

A 3. ábra az öntöde berendezését tünteti elénk ol
dalt a kupolapesttel, előtte a megömlött vas befoga
dására szolgáló öntőüsttel, melyből, ha kisebb, villa 
segélyével kézzel (6. ábra), ha nagyobb, emelőművel 
s darus üsttel (5. ábra) öntenek. Jobbra látható a for
mába való öntés s egy kerékforma készítése. 

Vasutak, 
Az 1-gyel jelölt ábra a stuttgarti indóház képe; 

közepén van a jegykiadó hely, csomagok feladása s 
várótermek, ehhez csatlakozik az induló vasutak 
perronja, a két oldali szárny az állomáscsarnok a 
menő és jövő vasutak számára. Egy hatalmas méretű 
állomáscsarnok képe a 4. ábra. A 9. és 10. ábráé?)* 
mozdonyszin alaprajzát s képét mutatja, ebben van 
a fordító korong a mozdony forgatására, hogy bár
mely sínre átvinni, esetleg megforditni lehessen. 

A 6. ábra a Charing-crossi jelzőházat mutatja; a 
hídon épített toronyból jelző lámpákkal u optikai 
távírás utján mesziről látható jeleket lehet adni. 

A gőzgépek táplálásához szükséges vizet gyakran 
szélmalo n által hajtott szivattyúk segélyével emelik 
fel egy toronyban beépített víztartókba, ilyen vízálló -
mást szélmalom hajtással tüntet elénk a 7. ábra. 
A többi gépeket teljesen magyarázzák a rajzmellék
let alatti megjegyzések. 
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Szobrászati művek. 
Ó-kor (I. tábla) 1. ábra: Isis egyiptomi istennő dom-

bormüvi képe Damaskusban. 2. ábra: sphinx kosfej
jel s előtte álló emberalakkal (Thebában) 3. ábra: 
assyr óriási kapuzati alak emberből, sasból, bikából 
és oroszlánból összetéve. 

Görögország és Róma: 4. ábra: érem a gör. mű
vészet kezdő korából. 5. ábra: érem annak virág
korából. 6. ábra: szüzek csoportja a panathenaea-
ünnepély menetéből, az athéni Parthenon főpárkány-
zatáról, Phidias müve, most a British-Museumban. 
7. ábra: a-Melos (Milo) szigetén talált Venus szo
bor, a hiányzó karok daczára egyik legbecsesebb 
darabja a párisi Louvrenak. 8. ábra: Aphrodité 
szobra, melyet Praxiteles Knidos városa számára 
készített, most a müncheni glyptothekában. 9. ábra: 
Niobe legfiatalabb leányával a Niobe-csoportozatból, 
(Praxitelestől v. Skopastól) a flórenczi Uffiziákban. 
10. ábra: imádkozó fiu, bronzszobor Polykletostól, 
a berlini múzeumban. 11. ábra: a hires medici 
Venus-szobor a flórenczi Uffiziákban, azelőtt Kleo-
menes görög szobrász müvének tartották, de nem 
görög, hanem római termék, valószínűleg a Kr. e. 
utolsó századból 12. ábra: a számtalan Erős és 
Psyche-csoportok legszebbike, Rómában a capito
liumi múzeumban. 

Ó-kor (II. tábla) G ö r ö g o r s z á g és R ó m a : 
1 ábra: mellkép Praxitelesnek 1877. Olympiában 
kiásott Hermes-szobra után. 2. ábra: Juno Polyk
letostól, az istenek királynéjának legnemesebb ábrá
zolása, a Ludovisi-villában Rómánál. 3. ábra: Nagy 
Sándor arczképszobra, a Lysippus által typikussá 
vált felfogás szerint, a capitoliumi múzeumban Ró
mában. 4. ábra: a farnesei Herkules, Glykon műve, 
és 6. ábra: a farnesei bika, az ó-kor legnagyobb 
szobor-csoportja, Apollonis és Tauriskus alkotása, 
régebben a római Farnese-palotában, most a nápolyi 
múzeumban. 5. ábra: a Laokoon-csoport a Vatikán
ban, Agesandrus, Athenodorus és Polydorus műve, 
melyben acompositio részarányossága és a gulaszerü 
felépítés különösen érdekes. 7. ábra: 1495. Nettuno 
mellett kiásott Apolló-szobor, jelenleg a Belvederben, 

A világításra szolgáló légszeszt (1. légszesz alatt) 
az u. n. gázgyárakban állítják elő a kőszénnek szá
raz lepárlása által; az 1., 2., 3. és 4. ábra egy rege
neratív fűtésű légszeszgyár berendezését mutatja 
hossz- és különböző keresztmetszet- s alaprajzban. 
A befalazott tűzálló agyag-retortákban levegőtől 
elzárva hevítik a kőszenet, a keletkező gázok a 
kemencze felett keresztben fekvő gyűjtőn mennek át, 
hol a könnyebben sürüdő kátrány s ammóniák ve
gyületek cseppfolyóvá válván lecsapódnak s a tovább 
vonuló gáz az épület mögött lévő kondenzátorban 
még nagyobb mértékben megtisztul a benne lévő 
idegen gőzöktől; innen az a-val jelölt készülékbe, az 

Rómában. 8. ábra : Diana (gör. Artemis), mint a vad 
oltalmazója ábrázolva, azelőtt a versaillesi kastély
ban, most a párisi Louvreban. 9. ábra: az ugynev. 
haldokló gallus a capitoliumi múzeumban Rómában, 
valószínűleg egy alakja azon emlékszobornak, me
lyet I. Attalos pergamoni király a gallok felett nyert 
győzelme (239. Kr. e.) örömére az athéni Akropoli-
son emeltetett. 

Renaissance, uj-kor és legújabb kor (III. tábla) 
1. ábra: a zsidók bálványimádása miatt haragvó 
Mózes, Michel-Angelonak egyik leghíresebb műve, a 
római San Pietro in Vincoli-templomban. 2. ábra: 
alak a nürnbergi Sebaldus-templom úgynevezett 
menyasszony-ajtajáról az okos és oktalan szüzek 
ábrázolásával. 3. ábra: a széltől vitt Merkúr bronz
szobra, a flórenczi Bargelloban. 4 ábra: Vischer 
Péter arczképszobra a nürnbergi Sebaldus-siron, 
melyet ő a fiaival mintázott és érczbe öntött. 5 ábra: 
Mária Therézia emlékszobra Bécsben Zumbuschtól. 
6. ábra: a kesergő Itália óriás szobra Alfierinek 
Canova által készített síremlékén a flórenczi Santa 
Croce templomban. 7. ábra: Ariadné, Dionysos 
isten mennyasszonya, egy párducz hátán, Dannecker-
től, a majna-frankfurti Bethman-muz.-ban. 8. ábra: 
Lujza porosz királyné síremléke Rauchtól a char-
lottenburgi Mausoleumban. 9. ábra: Deák Ferencz 
emlékszobra Budapesten, Huszár Adolf műve. 

Legújabb kor (IV. tábla) 1. ábra: Venus és Adonis, 
Canovának egyik legkecsesebb műve, a berlini 
Nationalgalerieban. 2. ábra: könnyed mozdulatú 
leányalak, a víg költészet ábrázolása, Pradiertől. 
3. ábra: dárdára támaszkodó s Venusra várakozó 
Adonis, Thorwaldsen műve, a müncheni glyptothe
kában. 4. ábra: Nagy Frigyes márványszobra Stet-
tinben, Schadow műve. 5. ábra: Károly főherczeg 
iovasizobra Bécsben, Fernkorn műve. 6. ábra: Ra
fael decorativ szobra Háhnel Ernőtől, a drezdai 
múzeum homlokzatán. 7. ábra: Petőfi szobra Bpes-
ten, Huszár Adolftól (1883.). 8. ábra: Vértanuk 
szobra Aradon, Zala Györgytől (1890.), a magyar 
szobrászatnak egyik legszebb alkotása. 

u. n.scrubberbe kerül; ez koksz darabokkal töltött 
magas torony, melyben viz foly alá; midőn a gáz 
ezen keresztül hatol, a sürüdhető anyagoktól (kát
rány stb.) egészen megtisztul ; innen a gázt a b ex-
haustor a g mosó s az f és e tisztító készülékeken 
nyomja át, hol az vegyi hatások (Lamming-{é\e 
tömeg 1. légszesz alatt) által teljesen megtisztíttatik. 
A tiszta légszesz azután a h gázórán át a gáztartóba 
(gazometer) &-ba jut, honnan az /nyomás-szabályo
zón keresztül az utczai vezetékhálózatba nyomatik. 

A légszeszvilágitásra szolgáló világító berendezése
ket a melléklet többi ábrái mutatják s alól megvannak 
nevezve. 

Világítási rendszerek. 
A nagyban való világítás ez idő szerint általában légszeszszel v. elektromossággal történik. 

/. Légssessvilágitás. 
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Legczélszerűbbek azon lámpák, melyeknél a gáz 
égése folytán származó meleg egyszersmind szel
lőztetést is idéz elő (10—13. ábra). Igen érdekes 
szerkezetek azok is, melyeknél az elégéshez szük

séges levegő az égés hője által előmelegítve jut a. 
lánghoz s igy a világítást fokozza (12. és 13. ábra). 
Szobák világítására a körégető, Argand-féle lángzó-
kat használják (21. ábra). 

II. Elektromos fény és világítás. 
Az egészségi követelményeknek s modern igények

nek ez idő szerint legjobban megfelelő mesterséges 
világítás az elektromos fény által hozható létre, még 
pedig kétféle módon: v. izzó- v. ives-lámpák által 
(1. elektromos világítás, izzó- és ív-lámpa). 

Az elektromos áram fejlesztése dynamo-elektromos 
gépekkel történik. A melléklet 3. ábrája egy a hajtó 
gőzgéppel közvetlenül összekapcsolt Edison-féle 
hatalmas dynamógépet tüntet elénk, az 5. ábra a 
Siemens-s a 13. a Grammé-féle gép; ezek vala
mennyien dynamoelektromos gépek, azaz a mág
neses tért valamennyinél maga a dynamogép árama 
hozza létre; a 4. ábrán kitüntetett Wilde-féle gép 
magneselektromos gép, ennél a mágneses tért köz
vetve, állandó erős aczél mágnesekkel állítják elő; 
ez utóbbi csoportba tartozó gépeket jelenleg már 
nem alkalmazzák. 
Az elektromos fény előállításához szükséges vilá

gító berendezéseket, lámpákat két fő csoportba szokás 
osztani, u. m. izzó- és Ívlámpák. A 8—11. ábrák 
egynehány izzó lámpát tüntetnek elénk; ezeknél 
az elektromos áram egy a lehetőségig légüres üveg
körtében elhelyezett, beforrasztott szénfonalat tesz 
fehér izzóvá, ez világit. A 7. ábra az ívlámpa szén, 
csúcsainak alapját mutatja a közöttük keletkező 
fényivvel együtt. Az 1. ábra a legrégibb Foucault-
Duboscq-féle ivlámpát mutatja a szabályozó óramű 
szerkezettel együtt, melynek feladata a szénpálczák 
csúcsait mindig megfelelő távolságban tartani egy
mástól s az elégés szerint utántolni. Az óraműves 
szabályozóval ellátott ivlámpákat legfeljebb csak 
kísérletekhez használják már; az ujabb ivlámpák-
nál az óramű hiányzik s a szabályozást elektromág 
nesek közvetítésével maga az áram végzi, ezek ren
desen az u. n. differentialis lámpák. (2. és ü. ábra.) 

Lőfegyverek. 

/. Kési fegyverek. 
1. Német gyalogsági fegyver (71/84. mintájú) 

nyitott závárzattal, 1. Mauser-puska. Az uj, 1888. 
mintájú német fegyver 7'9 mm kaliberű. 

2. Franczia (Lebel) puska (1886. mintájú) telje
sen nyitva, 8 mm. kaliberű; az ismétlő gépezet ka
nálszerű adogatóval, mely a rajta fekvő tölténynyel 
felemeltetik, mihelyt a záró fej alsó támnyulványa a 
kamra visszahuzásánál az adogató kiálló részéhez 
ütődik. Ezen helyzetében a töltényzáró hátsó emeltyű
végének nyomása által tartatik meg. A kamra előre-

tolásával a töltényt magával viszi és a csőbe 
nyomja. 

3. Angol gyalogsági puska (1889. mintájú) nyitva, 
Lee-Metford rendszerű; 10 töltényt tartalmazó tár
ral, melyet könnyen 1; lehet venni, s azután egy kis 
lánczon csüngve marad a tusa alatt; az adogató 
rugó a tár fenekén van. Egy másik tár a tölténytáská
ban áll rendelkezésre. 

4. 1888. évi mintájú Mannlicher-féle ismétlő 
puska, 1. Mannlicher-puska. 

II. Am ágyú és lövedékei. 
1. 2. Ürlövedék. Áll a csúcsból, a hengerded rész

ből (besajtolt vezetékgyürükkel) és a fenékbő.. Több 
egymásra rakott r gyűrűből készítik és a csúcsban 
lévő szájlyukba csappantó gyújtó van becsavarva. A 
robbantó töltet puskaporból áll és az ebből fejlődő 
gázok a lövedéket kisebb részekre, robbantékokra 
szakítják. 

3. Shrapnel. Az ürlövedéknél rövidebb és a csúcson 
töltő lyuka van. Üregét p lökőtükör két kamarára 
osztja; az alsóban van a puskaporból álló robbantó 
töltet, a felsőben az ólom töltelék-golyók, r közle

kedő csövecskével. A szájlyukban van elhelyezve az 
időzítő gyújtó. 

4. Kartács, '. kartács. 
5. 6. Závárzat (becsukva és nyitva). Az 1875. évi 

mintájú (Uchatius) ágyú závárzatának főrészei: V 
zárék u szorítócsavar, K zárforgattyú, D fedőlemez, 
p lökőlemez,£ töltő-szelencze, a Broadwell-féle karika 
és a csukó-készülék. 

7. 1875. évi mintájú tábori lövegtalp az ágyúval . 
L. ágyú. 

8. Gyúlövedék, 1. gyúlövedék. 

1893. Az A t h e n a e u m r. társ. könyvnyomdája. 










